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หนั งสือปฐมกาล 1:1

1

หนั งสือปฐมกาล 1:5

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปฐมกาล

หนังสือปฐมกาล เป็นหนั งสือเล่มแรกในห้าเล่มที่โมเสสเขียน ห้าเล่มนี้เราเรียกกันว่า เพ็
นทะทูก (อพย 24:4; กดว 32:2; พบญ 31:9)

คนต่างๆที่ เข ีย นพระคัมภีร ์ ใหม่ บอกว่า โมเสสเป็น ผู้ เข ียนหนั งสือ ห้า เล่ม แรกของพระ
คัมภีร ์เดิม (มก 12:20; ลก 2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19) หน ังสือ ปฐม
กาลเริม
่ ต้ นก ่อ นมี มนุษย์ ที่ สามารถเป็น พยานหรือบ ัน ทึก ประวัติ ศาสตร์นั ้น ได้ คือ เริม
่ ต้น
เมื่อ พระเจ้า ทรงเนรมิต สร้างฟ้า และแผ่น ดิน เพราะฉะนั ้น หนั งสือ เล่ม แรกของพระคัมภีร ์
เป็นหนั งสือที่อัศจรรย์ ที่ได้รับจากพระเจ้า และที่ถูกต้องในทุกประการ พระคัมภีรป
์ ระเสริฐ
ยิง่ กว่าหนั งสือเล่ มอ่น
ื ๆทุกเล่ม แม้ว่าเป็นหนั งสือเกี่ยวกับศาสนาหรือประวัติ ศาสตร์ก็ตาม
พระคัมภีรน
์ ั ้นคล้องจองกัน อัศจรรย์ ไม่มีความผิด และจะอยูเป็
่ นนิ ตย์
พระ เยซู คริสต์ ทรง อ้างถึง หนั งสือ ปฐม กาล (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) และพระเยซู ตรัสว ่า โมเสสเป็น
ผู้ที่เขียนหนั งสือปฐมกาล (มธ 19:8; มก 10:3; ยน 7:21)
ในหนั งสือ ปฐมกาลนี้ เราพบรากฐานสําหรับ ความจริง ทุก อย่างซึ่ง อยู่ ในพระคัมภีร ์ใหม่
เช่นการที่มนุษย์ทําบาป การไถ่บาปด้วยโลหิต ความรอดโดย ความเชื่อ พระเจ้าที่ทรงตอบ
คํา อธิษฐาน การเสด็จ มาของพระผู้ ชว
่ ยให้ รอด และ “เชื้อ สาย � ของหญิง (ซึ่ง เล็ง ถึง การ
บังเกิดของพระเยซูคริสต์โดยสาวพรหมจารี�

เรารับ ว่าการลําดับ วัน เดือน ปี ที่ อยู่ ในหนั งสือ ปฐมกาลนั ้น ได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า
หน ังสือ เล่ม แรกในพระคัมภีร ์ นี้ บันทึก เรือ
่ งนํ้า ท่วมโลกที่ ทําลายทุก คนในโลกนี้ นอกจาก
ครอบครัว เดียว นํ้า ท่วมนั ้น ได้ ล้างเมืองทัง้ หลาย และการพัฒนาของเมืองเหล่า นั ้น ไปจาก
พื้นแผ่นดิน นํ้าท่วมโลกนั ้นเป็นเหตุที่มีกระดูกสัตว์ (fossil) และถ่านหินเป็นชัน
้ ๆอยู่ใต้ดิน
และนํ้าท่วมนั ้นทําให้แผ่นดินโลกมีการเปลี่ยนแปลงทัว่ ไป
ทฤษฎี แกรฟ์เวลเฮาว์สัน อ้างว่า หนั งสือ ปฐมกาล (และทัง้ ห้า เล่ม แรกของพระคัมภีร เ์ ดิ
มด้วย� มาจากธรรมเนี ยมต่างๆและแหล่งอ่น
ื ๆ แต่ทฤษฎีนี้ ถูกปฏิเสธโดยความจริงที่อยูใน
่
หนั งสือปฐมกาล ทฤษฎีนี้ ถูกสําแดงว่าเป็นความคิดอย่างโง่เขลาของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
ซึ่งพวกนี้ “แกล้งลืม� (2 ปต 3:3-7) เรือ
่ งของการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า และเรือ
่ งนํ้า
ท่วมโลกที่ได้สอนไว้ในพระวจนะเล่มนี้ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
การทรงสร้าง
ใน เริม
่ แรก นั ้น พระเจ้า ทรง เนรมิต สร้าง ฟ้า และ แผ่น ดิน โลก 2 แผ่ น ดิน โลก นั ้ นก ็
ปราศจากรู ป ร่างและว่างเปล่า อยู่ ความมื ดอย ู่ เหนื อ ผิ วน้าํ และพระวิญญาณของพระเจ้า
ปกอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น
1

วันที่หน่งึ ปรากฏมีความสว่างเกิดขึ้น
พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้ มี ความสว่าง � แล ้ว ความสว่างก็ เกิด ขึ้น 4 พระเจ้า ทรงเห็ นว ่า
ความสว่างนั ้นดี และพระเจ้าทรงแยกความสว่างนั ้นออกจากความมืด 5 พระเจ้าทรงเรียก
ความสว่างนั ้ นว ่า วัน และพระองค์ ทรงเรียกความมืด นั ้ นว ่า คืน มี เวลาเย็น และเวลาเช้า เป็
นวันที่หนึ่ ง
3

วันที่สองมีเมฆปรากฏอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น

หนั งสือปฐมกาล 1:6

2

หนั งสือปฐมกาล 1:29

พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้มี พื้น อากาศในระหว่างนํ้า และจงให้พ้น
ื อากาศนั ้น แยกนํ้า ออก
7
จากนํ้า� พระเจ้า ทรงสร้างพื้น อากาศ และทรงแยกนํ้า ซึ่ง อยู่ ใต้ พื้น อากาศจากนํ้า ซึ่ง อยู่
เหนื อพื้นอากาศ ก็ เป็นดังนั ้น 8 พระเจ้าทรงเรียกพื้นอากาศว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้า
เป็นวันที่สอง
6

วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุต่
์ างๆ

9 พระเจ้าตรัสว่า “จงให้น้ําที่อยูใต้
่ ฟ้ารวบรวมเข้าอยูแห่
่ งเดียวกัน และจงให้ที่แห้งปรากฏ

ขึ้น� ก็ เป็น ดัง นั ้น 10 พระเจ้า ทรงเรียกที่ แห ้ง ว่า แผ่น ดิน และที่ น้ํา รวบรวมเข้า อยู่ แห่ งเดีย
วกันว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 11 พระเจ้าตรัสว่า “จงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มี
เมล็ด และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิ ดของมันบนแผ่นดิน� ก็เป็นดังนั ้น 12 แผ่
นดิ นก ็ เก ิด ต้น หญ้า ต้น ผัก ที่ มี เมล็ด ตามชนิ ด ของมัน และต้นไม้ ที่ ออกผลที่ มี เมล็ด ในผล
ตามชนิ ดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 13 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สาม
วันที่สี่ปรากฏมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ
พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้มี ดวงสว่างบนพื้น ฟ้า อากาศเพื่อ แยกวันออกจากคืน และเพื่อ
ใช้ เป็น หมายสําคัญ และที่ กําหนดฤดู วัน และปี ต่างๆ 15 และจงให้เป็น ดวงสว่างบนพื้น ฟ้า
อากาศเพื่อ ส่องสว่างบนแผ่น ดิน โลก� ก็ เป็น ดัง นั ้น 16 พระเจ้า ได้ ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่
สองดวง ให้ ดวงสว่างที่ ใหญ่ กว่า น ั ้ นครองกลางวัน และให้ ดวงที่ เล็ก กว่า ครองกลางคืน
พระองค์ ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่ นก ัน 17 พระเจ้า ทรงตัง้ ดวงสว่างเหล่า นี้ ไว้บนพื้น
ฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก 18 เพื่อครองกลางวันและครองกลางคืน และเพื่อ
แยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 19 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวนที
ั ่
สี่
14

วันที่ห้าปรากฏมีนกชนิ ดต่างๆและสัตว์ทะเลนานาชนิ ด
“จงให้น้ําอุดมบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมา และให้มีนก
บินไปมาบนพื้นฟ้าอากาศเหนื อแผ่นดินโลก� 21 พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดา
สัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมาตามชนิ ดของมันเกิดขึ้นบริบูรณ์ในนํ้านั ้น และบรรดาสัตว์ที่มีปี
กตามชนิ ดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 22 พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว์เหล่ านั ้ นว่า “จงมีลูก
ดกและทวีมากขึ้น ให้นํ้าในทะเลบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน�
23 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่ห้า
20 พระเจ้าตรัสว่า

วันที่หกปรากฏมีสัตว์บกและแมลงนานาชนิ ด
“จงให้แผ่นดินโลกเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิ ดของมัน สัตว์ใช้งาน สัตว์
เลื้อยคลาน และสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลกตามชนิ ด ของมัน� ก็ เป็น ดัง นั ้น 25 พระเจ้า ได้ ทรง
สร้างสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิ ดของมัน และบรรดาสัตว์
ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
24 พระเจ้าตรัสว่า

วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรก
“จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอย่าง
พวกเรา และให้ พวกเขาครอบครองฝูง ปลาในทะเล ฝูง นกในอากาศ และสัตว์ ใช้ งาน ให้
ครอบครองทั ่วท ัง้ แผ่น ดิน โลก และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลก�
27 ดัง นั ้น พระเจ้า ได้ ทรงสร้างมนุษย์ ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงสร้าง
มนุษย์ ข้น
ึ ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ ได้ ทรงสร้างพวกเขาให้ เป็น ชายและ
หญิง 28 พระเจ้า ได้ ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้า ตรัส แก่ พวกเขาว่า “จงมี ลูก ดกและ
ทวีมากขึ้น จนเต็ม แผ่น ดิน จงมี อาํ นาจเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และครอบครองฝูง ปลาในทะเล
ฝูง นกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่ มี ชี วิต ที่ เคลื่อนไหวบนแผ่น ดิน โลก� 29 พระเจ้า ตรัสว ่า
“ดู เถิด เราให้บรรดาต้น ผักที่ มี เมล็ด ซึ่งอยู่ทัว่ พื้นแผ่นดิน โลก และบรรดาต้น ไม้ ซ่ึ งมีเมล็ด
26 และพระเจ้าตรัสว่า
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ในผลแก่ เจ้า ให้ เป็น อาหารแก่ เจ้า 30 สําหรับ บรรดาสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลก บรรดานกใน
อากาศ และบรรดาสัตว์ที่ เลื้อยคลานที่ มี ชีวิตบนแผ่น ดิน โลก เราให้บรรดาพืช ผัก เขียวสด
เป็นอาหาร� ก็เป็นดังนั ้น 31 พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิง่ ที่พระองค์ได้ทรงสร้าง และดู
เถิด เป็นสิง่ ที่ดียิง่ นั ก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก

2

วันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสร้าง
1 ดังนี้ ฟ้าและแผ่นดินโลกและบรรดาบริวารก็ถู กสร้างขึ้นให้สําเร็จ 2 ในวันที ่เจ็ดพระเจ้า
ก็เสร็จงานของพระองค์ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนัน
้ และในวันทีเจ
่ ็ดพระองค์ทรงพัก
การงานทัง้ สิน
้ 3 พระเจ้าทรงอวยพระพรวั
้ ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสร้างมาแล้ วนัน
นที ่ เจ ็ด และทรงตัง้ วัน นี้ ไว้เป็ นว ัน บริสุทธิ์ เพราะในวัน นั ้น พระองค์ ได้ ทรงหยุด พัก จากการ
งานทัง้ สิน
้
้ ของพระองค์ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้แล้วนัน

สรุ ปการทรงสร้าง
4 เรือ
่ งราวของฟ้าและแผ่นดินโลกเมื่อถูกเนรมิตสร้างนั ้นเป็นดังนี้ ในวันที่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ได้ ทรงสร้างแผ่น ดิน โลกและฟ้า 5 บรรดาต้นไม้ ตามท้องทุ่ง ยัง ไม่ เก ิด ขึ้น บนแผ่น
ดิน โลก และบรรดาผัก ตามท้องทุ่ง ยัง ไม่ งอกขึ้น เลย เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ยัง ไม่ ให้
ฝนตกบนแผ่น ดิน โลก และยัง ไม่ มี มนุษย์ ที่ จะทํา ไร่ไถนา 6 แต่ มี หมอกขึ้น มาจากแผ่น ดิน
โลก ทําให้พื้นแผ่นดินเปียกทัว่ ไป 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้ นมนุษย์ด้วยผงคลี ดิน ทรง
ระบายลมปราณแห่งชีวต
ิ เข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่
8 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่ งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และพระองค์ได้
ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้ นมานั ้นอาศัยอยู่ที่นั่น 9 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงให้
บรรดาต้นไม้ที่งามน่าดูและที่เหมาะสําหรับเป็นอาหารงอกขึ้นบนแผ่นดินโลก มีต้นไม้แห่ง
ชีวต
ิ อยู่ท่ามกลางสวนด้วย และมีต้นไม้แห่งความรู ดี
้ และรู ชั
้ ว่ 10 มีแม่น้าํ สายหนึ่ งไหลออก
จากเอเดนรดสวนนั ้น จากที่นั่นได้แยกออกเป็นแม่น้ําสี่สาย 11 ชื่อของแม่น้ําสายที่หน่งึ คือ
ปิ โชน ซึ่งไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาห์ ที่นั ่ นมีแร่ทองคํา 12 ทองคําที่แผ่นดินนั ้นเป็นทองคําเนื้
อด ี มี ยางไม้ หอม และพลอยสี นํ้า ข้าว 13 ชื่อ แม่น้ํา สายที่ สองคื อก ิโฮน แม่น้าํ สายนี้ ได้ ไหล
รอบแผ่นดินเอธิโอเปีย 14 ชื่อแม่น้ําสายที่สามคือไทกริส ซึ่งได้ไหลไปทางทิศตะวันออกของ
แผ่นดิ นอ ัส ซีเรีย และแม่น้ํา สายที่ สี ่ คือ ยู เฟรติ ส 15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จึง ทรงนํา มนุษย์
ไปอยู่ในสวนเอเดนให้ดู แลและรักษาสวน 16 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระดํารัสสัง่ ม
นุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทัง้ หมด 17 แต่ต้นไม้แห่งความรู ดี
้ และรู ้
ชัว่ เจ้าอย่ากินผลจากต้นนั ้นเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ ในวันนั ้น�
การทรงสร้างผู้หญิง
18 พระ เย โฮ วาห์ พระ เจ้า ตรั สว ่า “ซึ่ง มนุษย์ นั ้น อยู่ คน เดียว ก็ ไม่ เหมาะ เรา จะ สร้าง ผู้
อุปถัมภ์ ให้ เขา � 19 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงปั้ นบรรดาสัตว์ ในท้องทุ่ง และบรรดานกใน
อากาศจากดิน แล ้ว จึง พามายัง อาดั ม เพื่ อด ู วา่ เขาจะเรียกชื่อ พวกมั นว ่า อะไร อาด ัม ได้
เรียกชื่อบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอย่างไร สัตว์ก็มีชื่ออย่างนั ้น 20 อาดัมได้ตัง้ ชื่อบรรดาสัตว์ใช้งาน
บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง แต่ว่าสําหรับอาดัมยังไม่พบผูอุ
้ ปถัมภ์ 21 แล
้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้า ทรงกระทํา ให้อาด ัม หลับ สนิ ท และเขาได้ หลับ สนิ ท พระองค์ จึง ทรง
ชัก กระดูก ซี่โครงอัน หนึ่ ง ของเขาออกมา และทรงกระทํา ให้ เนื้ อที่ ซี่ โครงติ ดก ัน 22 กระดูก
ซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงชักจากชายนั ้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงคนหนึ่ ง
และทรงนํา เธอมาให้ ชายนั ้น 23 อาด ัม จึง ว่า “บัดนี้ นี่ เป็นกระดูก จากกระดูก ของเรา และ
เนื้ อจากเนื้ อของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิงนี้ ออกมาจากชาย 24 เหตุฉะนั ้น
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ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน อยู่ กับ ภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็น เนื้ ออ ัน
เดียวกัน� 25 เขาทัง้ สองยังเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอาย

3
เอวาถูกทดลอง
1 งู นั ้น เป็ น สัตว์ที่ ฉลาดกว่า บรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ได้ ทรงสร้างไว้
มันกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิ ดในสวน
นี้ � ” 2 หญิง นั ้น จึง กล่าวแก่ งู ว่า “ผลของต้นไม้ ชน ิด ต่างๆในสวนนี้ เรากิน ได้ 3 แต่ ผลของ
ต้นไม้ต้นหน่งึ ซึ่งอยูท
่ ่ามกลางสวน พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมัน มิฉะนั ้นเจ้า
จะตาย� ” 4 งูจึงกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า “เจ้าจะไม่ตายแน่ 5 เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่า เจ้า
กินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั ้น และเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู ด
้ ีรู ชั
้ ว่ �
การล้มลงในความบาปของมนุษย์
6 เมื่อ หญิง นั ้น เห็ นว ่า ต้นไม้ นั ้น เหมาะสําหรับ เป็ น อาหารและมัน งามน่า ดู และต้นไม้ ต้น
นั ้นเป็นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้นั้นแล้วกินเข้าไป แล้วส่งให้สามี
ของนางด้วย และเขาได้กิน 7 ตาของเขาทัง้ สองก็สว่างขึ้น เขาจึงรูว้ า่ เขาเปลือยกายอยู่ และ
เขาทัง้ สองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครือ
่ งปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้
อาดัมและเอวาไม่กล้าพบพระเจ้า
ในเวลาเย็นว ัน นั ้น เขาทัง้ สองได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า เสด็จ ดําเนิ น
อยู่ ใน สวน อาด ัม และ ภรรยา ของ เขา ซ่อน ตัว จาก พระ พักตร์ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ท่ามกลางต้นไม้ ต่างๆในสวนนั ้น 9 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงเรียกอาดั ม และตรัส แก่ เขา
ว่า “เจ้ าอยู่ ที่ไหน � 10 เขาทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ ยิน พระสุรเสียงของพระองค์ ในสวน และ
ข้า พระองค์ ก็ กลัว เพราะ ว่า ข้า พระองค์ เปล ือ ยกา ยอ ยู่ ข้า พระองค์ จึง ได้ ซ่อน ตัว เสีย�
11 พระองค์ ตรัสว ่า “ใครได้ บอกเจ้า ว่า เจ้า เปลือยกายอยู่ เจ้ าได้ กิน ผลจากต้นไม้ นั ้น ซึ่ง เรา
สัง่ เจ้าไว้วา่ เจ้าอย่ากินแล้วหรือ� 12 ชายนั ้นทูลว่า “หญิงซึ่งพระองค์ ทรงประทานให้อยู่กับ
ข้าพระองค์นั ้น นางได้ส่งผลจากต้นไม้ ข้าพระองค์จึงรับประทาน� 13 พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ตรัสแก่หญิงนั ้ นว่า “เจ้าทําอะไรลงไป� หญิงนั ้นทูลว่า “งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึง
รับประทาน�
8

การสาปแช่ง

“เพราะเหตุที่เจ้าได้กระทําเช่นนี้ เจ้าถูกสาปแช่ง
มากกว่าบรรดาสัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง เจ้าจะเลื้อยไปด้วยท้องของเจ้า และ
เจ้าจะกินผงคลี ดิ นตลอดวันเวลาในชีวต
ิ ของเจ้า 15 เราจะให้เจ้ ากับหญิงนี้ เป็นปฏิปักษ์ กัน
ทัง้ เชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนาง เชื้อสายของนางจะกระทําให้หว
ั ของเจ้าฟกชํ้า และ
เจ้า จะกระทํา ให้ ส้น เท้า ของท่านฟกชํ้า� 16 พระองค์ ตรัส แก่ หญิง นั ้ นว ่า “เราจะเพิม
่ ความ
ทุกข์ ยากให้ มากขึ้น แก่ เจ้ าและการตัง้ ครรภ์ ของเจ้า เจ้ าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บ ปวด
เจ้ ายัง ต้องการสามี ของเจ้า และเขาจะปกครองเจ้า� 17 พระองค์ ตรัส แก่ อาด ัม ว่า “เพราะ
เหตุเจ้าได้ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กินผลจากต้นไม้ ซึ่งเราได้สัง่ เจ้าว่า เจ้าอย่ากินผล
จากต้น นั ้น แผ่นดินจึงต้องถูก สาปแช่งเพราะตัว เจ้า เจ้ าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั ้น ด้วย
ความทุกข์ ยากตลอดวัน เวลาในชีวต
ิ ของเจ้า 18 แผ่ นดิน จะงอกต้นไม้ ที่ มี หนามและผัก ที่ มี
หนามแก่เจ้า และเจ้าจะกินผักในท้องทุ่ง 19 เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกว่า
เจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เจ้ าเป็นผงคลี ดิน และเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลี ดิน
� 20 อาด ัม เรียกชื่อ ภรรยาของเขาว่า เอวา เพราะว่า นางเป็น มารดาของบรรดาชนที่ มี ชว
ิ
ี ต
14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่งูนั ้ นว่า
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พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงทํา เสื้อ คลุ มด ้วยหนั ง สัตว์แก่ อาด ัม และภรรยาและสวมใส่ ให้
เขาทัง้ สอง
21

พระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ตรัสว ่า “ดู เถิด มนุษย์ กลายมาเป็น เหมือนผู้ หน่งึ ในพวกเราที่ รู ้
จักความดีและความชัว่ บัดนี้ เกรงว่าเขาจะยื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ มากินด้วย
กัน และมี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ตลอดไป � 23 เหตุ ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จึง ทรงให้ เขาออกไป
จากสวนเอเดน เพื่อทําไร่ไถนาจากที่ดินที่เขากําเนิ ดมานั ้น 24 ดังนั ้นพระองค์ทรงไล่มนุษย์
ออกไป ทรงตัง้ พวกเครู บ ไว้ทางทิศ ตะวัน ออกของสวนเอเดน และตัง้ ดาบเพลิง ซึ่ง หมุน ได้
รอบทิศทาง เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวต
ิ
22

4
คาอินและอาแบล

1 อาดัมได้สมสู่ กับเอวาภรรยาของเขา

นางได้ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชื่อคาอิน จึงกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ชายคนหนึ่ ง จากพระเยโฮวาห์� 2 นางได้ คลอดบุตรอีก ครัง้ หนึ่ ง ซึ่ง เป็น
น้ องชายของเขาชื่อ อาแบล อาแบลเป็น คนเลี้ยงแกะ แต่ คาอิน เป็น คนทํา ไร่ไถนา 3 อยู่ มา
วันหนึ่ งปรากฏว่า คาอินได้ นําผลไม้จากไร่นามาเป็นเครือ
่ งบูชาถวายพระเยโฮวาห์ 4 เช่นก
ันอาแบลได้ นําผลแรกจากฝูงแกะของเขาและไขมันของแกะ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย
ต่ออาแบลและเครือ
่ งบูชาของเขา 5 แต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยต่อคาอินและเครือ
่ งบูชา
ของเขา และคาอิน ได้ โกรธแค้น ยิง่ นั ก สี หน ้า หม่นหมองไป 6 พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แก่ คาอิ
นว ่า “ทําไมเจ้า ถึง โกรธแค้น และทําไมสี หน ้า เจ้า หม่นหมองไป 7 ถ้า เจ้า ทํา ดี เจ้ าจะไม่ เป็
นที่ยอมรับหรอกหรือ ถ้าเจ้าทําไม่ดี บาปก็ซุ่มอยู่ที่ประตู มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะ
ครอบครองมัน�
การฆ่าอาแบล

8 คาอินพูดกับอาแบลน้ องชายของเขา

ต่อมาเมื่อเขาทัง้ สองอยูใ่ นที่นาด้วยกัน คาอินได้ลุ
กขึ้นต่อสู้อาแบลน้ องชายของเขาและฆ่าเขา 9 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่คาอินว่า “อาแบลน้ อง
ชายของเจ้าอยูที
่ ่ไหน� เขาทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผูดู
้ แลนอ
้ งชายหรือ�
การสาปแช่งคาอิน
“เจ้าทําอะไรไป เสียงร้องของโลหิตนอ
้ งชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา
11 บัดนี้ เจ้ าถูกสาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซึ่งได้ อา
้ ปากรับโลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า
12 เมื่อ เจ้า ทํา ไร่ไถนา มัน จะไม่ เก ิด ผลแก่ เจ้ าเหมือนเดิม เจ้ าจะต้องพเนจรร่อนเร่ไปมาใน
โลก� 13 คาอินทูลแก่พระเยโฮวาห์ว่า “โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบก
รับได้ 14 ดูเถิด วันนี้ พระองค์ได้ทรงขับไล่ข้าพระองค์จากพื้นแผ่นดินโลก ข้าพระองค์จะถูก
ซ่อนไว้จากพระพักตร์ของพระองค์ และข้าพระองค์จะพเนจรร่อนเร่ไปมาในโลก จากนั ้นทุก
คนที่พบข้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์เสีย� 15 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เหตุฉะนั ้นใครก็
ตามที่ ฆ่าคาอิน จะรับโทษถึงเจ็ดเท่า� แล้วเกรงว่าใครที่ พบเขาจะฆ่าเขา พระเยโฮวาห์จึง
ทรงประทับตราที่ตัวคาอิน
10 พระองค์ตรัสว่า

เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
16 คาอิน ได้ ออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอาศัย อยู่ เมืองโนดทางด้านทิศ
ตะวัน ออกของเอเดน 17 คาอิน ได้ สมสู่ กับ ภรรยาของเขา นางได้ ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตร
ชื่อ เอโนค เขาสร้างเมืองขึ้น มาเมืองหนึ่ ง และเรียกชื่อ เมืองนั ้น ตามชื่ อบ ุตรชายของเขาว่า
เอโนค 18 เอโนคให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิราด อิ ราดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เมหุ ยาเอล เมหุ ยาเอลให้
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กําเนิ ด บุตรชื่อ เมธู ซาเอล เมธ ู ซาเอลให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ลาเมค 19 ลาเมคได้ ภรรยาสองคน
คนหนึ่ งมช
ี ่อ
ี ่อ
ื ว่าอาดาห์ อีกคนหนึ่ งมช
ื ว่าศิลลาห์ 20 นางอาดาห์คลอดบุตรชื่อว่ายาบาล เขา
เป็นต้น ตระกูล ของคนที่ อาศัย อยู่ ในเต็นท์ และคนที่ เลี้ยงสัตว์ 21 น้ องชายของเขามีช่อ
ื ว่า ยู
22
บาล เขาเป็นต้นตระกูลของบรรดาคนที่ดีดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย นางศิลลาห์คลอดบุตร
ด้วยชื่อ ว่า ทู บัล คาอิน ซึ่ง เป็น ผู้ สอนบรรดาช่างฝีมือ ทํา เครือ
่ งทองสัมฤทธิ์และเหล็ก ทูบ ัล
คาอินมีน้องสาวชื่อว่านาอามาห์ 23 ลาเมคพูดกับภรรยาทัง้ สองของเขาว่า “อาดาห์และศิล
ลาห์ จงฟังเสียงของเรา ภรรยาทัง้ สองของลาเมค จงเชื่อฟังถ้อยคําของเรา เพราะเราได้ฆ่า
คนๆหนึ่ งที่ ทําให้เราบาดเจ็บ ชายหนุ่มที่ทําอันตรายแก่ เรา 24 ถ้าผู้ที่ ฆ่าคาอินจะได้ รบ
ั โทษ
เป็นเจ็ดเท่า แล้วผู้ที่ฆ่าลาเมคจะได้รบ
ั โทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่ �
การกําเนิ ดของเสท
อาด ัม ได้ สมสู่ กับ ภรรยาของเขาอีก ครัง้ หนึ่ ง นางได้ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเรียก
ชื่อ ของเขาว่า เสท นางพูด ว่า “เพราะว่า พระเจ้า ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า มี เชื้อ สายอีก คนหนึ่ ง
แทนอาแบล ผู้ ซึ่ง ถูก คาอิน ฆ่า ตาย� 26 ฝ่ายเสทกําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ งด ้วย เขาเรียกชื่อ
ของเขาว่าเอโนช ตัง้ แต่นั ้นมามนุษย์เริม
่ ต้นที่จะร้องเรียกพระนามของพระเยโฮวาห์
25

5
ลําดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์

1 นี้ เป็ นหนั งสือลําดับพงศ์พันธุของอาดั
์
ม

ในวันทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั ้น พระองค์
ทรงสร้างตามแบบพระฉายาของพระเจ้า
และ
ทรงอวยพระพรแก่ เขา และทรงเรียกชื่อ เขาทัง้ สองว่า อาดั ม ในวั นที ่ เขาถูก สร้างขึ้น นั ้น
3 และอาดั มอยู่ มาได้ หน ่ง
ึ ร้อยสามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ งม ี รู ปร่า งหน้า ตา
คล้ายคลึ งก ั นก ับ เขา และเรียกชื่อ ของเขาว่า เสท 4 ตัง้ แต่ อาด ัม ให้กําเนิ ด เสทแล้ว ก็ มีอายุ
ต่อไปอีกแปดร้อยปี และเขาให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 5 รวมอายุที่อาดัมมีชี
วิตอยู่ได้เก้าร้อยสามสิบปี และเขาได้สิน
ิ 6 เสทอยู่มาได้รอ
้ ยห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
้ ชีวต
7
เอโนช ตัง้ แต่เสทให้กําเนิ ดเอโนชแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน 8 รวมอายุของเสทได้เก้าร้อยสิบสองปีและเขาได้สิน
ิ 9 เอโน
้ ชีวต
ชอยู่มาได้เก้าสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเคนั น 10 ตัง้ แต่เอโนชให้กําเนิ ดเคนั นแล้ว ก็มีอายุ
ต่อไปอีกแปดร้อยสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 11 รวมอายุของเอ
โนชได้ เก้าร้อยห้าปี และเขาได้ สิน
ิ 12 เคนันอยู่มาได้ เจ็ดสิบ ปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อมา
้ ชีวต
หะลาเลล 13 ตัง้ แต่เคนันให้กําเนิ ดมาหะลาเลลแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสี่สิบปี และให้
กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 รวมอายุ ของเคนั น ได้ เก ้า ร้อยสิบ ปี และเขาได้ สิน
้
ชีวต
ิ 15 มาหะลาเลลอยู่มาได้หกสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาเรด 16 ตัง้ แต่มาหะลาเลล
ให้ กําเนิ ด ยาเรดแล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก แปดร้อยสามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตร
สาวหลายคน 17 รวมอายุของมาหะลาเลลได้ แปดร้อยเก้าสิบห้าปี และเขาได้ สิน
ิ 18 ยา
้ ชีวต
เรดอยู่มาได้รอ
้ ยหกสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอโนค 19 ตัง้ แต่ยาเรดให้กําเนิ ดเอโนค
แล้ว ก็ มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20 รวมอายุ
ของยาเรดได้ เก ้า ร้อยหกสิบ สองปี และเขาได้ สิน
ิ 21 เอโนคอยู่มาได้ หกสิบ ห้า ปี และให้
้ ชีวต
กําเนิ ดบุตรชื่อเมธูเสลาห์ 22 ตัง้ แต่เอโนคให้กําเนิ ดเมธูเสลาห์แล้ว ก็ดําเนิ นกับพระเจ้าสาม
ร้อยปี และให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 23 รวมอายุ ของเอโนคได้ สามร้อยหก
สิบ ห้า ปี 24 เอโนคได้ ดํา เนิ นก ับ พระเจ้า และหายไป เพราะพระเจ้า ทรงรับ เขาไป 25 เมธ ู เส
2 พระองค์ทรงสร้างให้เป็ นผู้ชายและผู้หญิง
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ลาห์อยู่มาได้รอ
้ ยแปดสิบเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อลาเมค 26 ตัง้ แต่เมธูเสลาห์ให้กําเนิ ด
ลาเมคแล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก เจ็ด ร้อยแปดสิบ สองปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 27 รวมอายุ ของเมธู เสลาห์ ได้ เก ้า ร้อยหกสิบ เก้า ปี และเขาได้ สิน
ิ 28 ลาเมค
้ ชีวต
อยู่ มาได้ รอ
้ ยแปดสิบ สองปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ ง 29 เขาเรียกชื่ อบ ุตรชายว่า โน
อาห์ กล่าวว่า “คนนี้ จะเป็นทีป
่ ลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของเรา และความเหนื่ อย
ยากของมือเรา เพราะเหตุ แผ่นดิ นที ่พระเยโฮวาห์ได้ ทรงสาปแช่งนั ้น� 30 ตัง้ แต่ ลาเมคให้
กําเนิ ดโนอาห์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 31 รวมอายุของลาเมคได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปี และเขาได้สิน
ิ 32 โนอาห์มีอายุ
้ ชีวต
ได้ห้าร้อยปี และโนอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชม ฮาม และยาเฟท

6
ความชัว่ ของมนุษยชาติ
1 ต่อ มาเมื่ อมนุษย์ เริม
่ ทวี มากขึ้น บนพื้น แผ่น ดิน โลก และพวกเขาให้ กําเนิ ด บุตรสาว
2
หลายคน บุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์สวยงาม และ
พวกเขารับเธอทัง้ หลายไว้เป็นภรรยาตามชอบใจของพวกเขา
คําเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “วิญญาณของเราจะไม่ วงิ วอนกับ มนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็น
แต่เนื้ อหนั ง อายุของเขาจะเพียงแค่รอ
้ ยยีสิ
่ บปี� 4 ในคราวนั ้นมพ
ี วกมนุษย์ยักษ์บนแผ่นดิน
โลก แล ้ว ภายหลัง เมื่ อบ ุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้า สมสู่ กับ บุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์
และเธอทัง้ หลายคลอดบุตรให้ แก่ พวกเขา บุ ตรเหล่า นั ้น เป็น คนมี อาํ นาจมาก ตัง้ แต่ สม ัย
โบราณเป็น คนมี ชื่อ เสียง 5 และพระเจ้า ทรงเห็ นว ่า ความชัว่ ของมนุษย์ มี มากบนแผ่น ดิน
โลก และเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทัง้ หลายในใจของเขาล้วนแต่ชว
ั ่ ร้ายอย่างเดียวเสมอ
ไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงโทมนั ส ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์บนแผ่นดิน โลก และกระทํา ให้
พระองค์ ทรงเศร้า โศกภายในพระทัย ของพระองค์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะทําลาย
มนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากพื้นแผ่นดินโลก ทัง้ มนุษย์และสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและนก
ในอากาศ เพราะว่าเราเสียใจที่เราได้สร้างพวกเขามา�
3

โนอาห์ต่อนาวา
แต่ โนอาห์เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อ ไปนี้ คือ พงศ์ พันธุ ์
ของโนอาห์ โนอาห์เป็นคนชอบธรรมและดีรอบคอบในสมัยของท่าน และโนอาห์ดําเนิ นกับ
พระเจ้า 10 โนอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชายสามคน ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท 11 ดังนั ้นมนุษย์โลก
จึงชัว่ ช้าต่อพระพักตร์พระเจ้า และแผ่นดินโลกก็ เต็มไปด้วยความอํามหิต 12 พระเจ้าทอด
พระเนตรบนแผ่นดินโลก และดูเถิด แผ่นดินโลกก็ชัว่ ช้า เพราะว่าบรรดาเนื้ อหนั งได้กระทํา
การชัว่ ช้าบนแผ่นดินโลก 13 พระเจ้าตรัสแก่ โนอาห์ว่า “ต่อหน้าเราบรรดาเนื้ อหนั งก็มาถึง
วาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความอํามหิตเพราะพวกเขา และดู เถิด
เราจะทําลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 14 เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงทํา
เป็นห้องๆในนาวา และยาทัง้ ข้างในข้างนอกด้วยชัน 15 เจ้าจงต่อนาวาตามนี้ นาวายาวสาม
ร้อยศอก กว้างห้า สิบ ศอก และสูง สามสิบ ศอก 16 เจ้ าจงทํา ช่องในนาวา และให้อยู่ข้างบน
ขนาดศอกหนึ่ ง และเจ้าจงตัง้ ประตูที่ด้านข้างนาวา เจ้าจงทําเป็นชัน
่ องและชันที
้ ล่าง ชันที
้ ส
้
่สาม 17 ดูเถิด เราเองเป็นผู้กระทําให้น้ําท่วมบนแผ่นดินโลก เพื่อทําลายบรรดาเนื้ อหนั งใต้
ฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวต
ิ และทุกสิง่ บนแผ่นดินโลกจะตายสิน
้ 18 แต่เราจะตัง้ พันธสัญญา
ของเราไว้กับ เจ้า และเจ้า จงเข้า อยู่ในนาวา ทัง้ เจ้า บุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ ของเจ้า
8
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พร้อมกับ เจ้า 19 เจ้ าจงนํา สัตว์ทัง้ ปวงที่ มี ชี วิต ทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย ทุ กชนิ ดอย ่างละคู่ เข ้า ไป
ในนาวาเพื่อรักษาชีวต
ิ 20 นกตามชนิ ดของมัน และสัตว์ใช้งานตามชนิ ดของมัน สัตว์เลื้อย
คลานตามชนิ ดของมัน อย่างละคู่จะมาหาเจ้าเพื่อรักษาชีวต
ิ ไว้ 21 เจ้าจงหาอาหารทุกอย่าง
ที่ กิน ได้ และสะสมไว้สําหรับ เจ้า และมัน จะเป็น อาหารสําหรับ เจ้า และสัตว์ทัง้ ปวง � 22 โน
อาห์ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน ดังนั ้นท่านจึงกระทํา

7
โนอาห์ ครอบครัวของเขา และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา
“เจ้าและครอบครัวทงั ้ หมดจงเข้าไปในนาวา เพราะ
ว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชัว่ อายุนี้ 2 เจ้าจงเอาสัตว์ทัง้ ปวงที่ สะอาดทัง้ ตัวผู้
และตัว เมีย อย่างละเจ็ด คู่ และสัตว์ทัง้ ปวงที่ ไม่ สะอาดทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย อย่างละคู่ 3 นก
ในอากาศทัง้ ตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ด้วย เพื่อรักษาชีวต
ิ ไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่น
ดินโลก 4 เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันสี่สิบคืน และสิง่
ที่ มีชีวิตทัง้ ปวงที่ เราสร้างมานั ้นเราจะทําลายเสียจากพื้นแผ่นดินโลก� 5 โนอาห์ได้ กระทํา
ตามทุกสิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ ท่าน 6 เมื่อนํ้าท่วมบนแผ่นดินโลกโนอาห์มีอายุ ได้
หกร้อยปี 7 โนอาห์ทังบ
้ ุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ทัง้ หลายจึงเข้าไปในนาวาเพราะเหตุนํ้า
8
ท่วม สัตว์ทัง้ ปวงที่ สะอาดและสัตว์ทัง้ ปวงที่ ไม่ สะอาดและฝูง นกและบรรดาสัตว์ที่ เลื้อย
คลานบนแผ่นดินโลก 9 ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆทัง้ ตัวผูแ
้ ละตัวเมีย ตามที่พระเจ้า
ได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์ 10 ต่อมาอีกเจ็ดวันนํ้าก็ท่วมบนแผ่นดินโลก 11 เมื่อโนอาห์มีชีวิตอ
ยู่ได้หกร้อยปี ในเดือนที่สอง วันที่สิบเจ็ดของเดือนนั ้น ในวันเดียวกันนั ้นเอง นํ้าพุทัง้ หลาย
ที่ อยู่ ที่ ลึก ใต้ บาดาลก็ พลุ ่ง ขึ้น มา และช่องฟ้า ก็ เปิด ออก 12 ฝนตกบนแผ่น ดิน โลกสี่ สิ บวัน
สี่ สิ บคืน 13 ในวันเดียวกันนั ้น เองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ คือ เชม ฮาม และยาเฟท
ภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ ทัง้ สามได้ เข ้า ไปในนาวา 14 เขาเหล่า นั ้น และสัตว์ป่า ทัง้
ปวงตามชนิ ดของมัน และสัตว์ใช้งานทัง้ ปวงตามชนิ ดของมัน และบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน
ที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลกตามชนิ ด ของมัน และนกทัง้ ปวงตามชนิ ด ของมัน คือ บรรดา
นกทุกชนิ ดที่มีลักษณะแตกต่างกัน 15 สัตว์ทัง้ ปวงที่มีลมปราณแห่งชีวต
ิ ได้เข้าไปหาโนอาห์
16
ในนาวาเป็นคู่ๆ สัตว์ทัง้ ปวงที่เข้าไปนั ้นได้เข้าไปทัง้ ตัวผู้และตัวเมียตามที่ พระเจ้าได้ทรง
บัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน
1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า

นํ้าท่วม

17 นํ้าได้ ท่วมแผ่นดินโลกสี่ สิ บวัน

และนํ้าก็ ทวีมากขึ้นและหนุนนาวาให้สูงเหนื อแผ่นดิน
โลก นํ้า ไหลเชีย
่ วและทวีมากยิง่ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก และนาวาลอยบนผิ วน ้าํ 19 นํ้า ไหล
เชีย
่ วทวีมากยิง่ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก และนํ้า ก็ ท่วมภูเขาสูง ทุก แห่ง ทัว่ ใต้ ฟ้า 20 นํ้า ไหลเชีย
่ ว
ท่วมเหนื อ ภูเขาสิบ ห้า ศอก 21 บรรดาเนื้ อ หนั ง ที่ เคลื่อนไหวบนแผ่น ดิน โลก ทัง้ นก สัตว์ใช้
งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และมนุษย์ทัง้ ปวงก็ตายสิน
้
22 มนุษย์ ทัง
้ ปวงผู้ ซ่ึ งม ี ลมปราณแห่ง ชีวต
ิ เข้า ออกทางจมูก สิ ่ง สารพัด ที่ อยู่ บนบกตายสิน
้
23 สิ ่ง ที่ มี ชี วิต ทัง
้ ปวงที่ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน โลกถูก ทําลาย ทัง้ มนุษย์ สัตว์ใช้ งาน สัตว์เลื้อย
คลาน และนกในอากาศ และทุกสิง่ ถูกทําลายจากแผ่นดินโลก เหลืออยู่แต่ โนอาห์และทุก
สิง่ ที่อยูกั
่ บท่านในนาวา 24 นํ้าไหลเชีย
่ วบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหนึ่ งร้อยห้าสิบวัน
18

8
นํ้าลดลงและนาวาค้างอยูบ
่ นเทือกเขาอารารัต
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1 พระเจ้า ทรงระลึก ถึง โนอาห์

บรรดาสัตว์ที่ มีชีวิตและสัตว์ใช้งานทัง้ ปวงที่ อยู่กั บท่านใน
นาวา และพระเจ้า ทรงทําให้ ลมพัด มาเหนื อ แผ่น ดิน โลก และนํ้า ทัง้ ปวงก็ ลดลง 2 นํ้าพุ ทัง้
หลายที่ อยู่ใต้บาดาลและช่องฟ้าทัง้ ปวงก็ปิด และฝนที่ ตกจากฟ้าก็หยุด 3 นํ้าก็ค่อยๆลดลง
จากแผ่นดินโลก และล่วงไปร้อยห้าสิบวันแล้วน้าํ ก็ลดลง 4 ณ เดือนที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดนาวา
ก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต 5 นํ้าก็ค่อยๆลดลงจนถึงเดือนที่สิบ ในเดือนที่สิบ ณ วันที่หน
่ึงของเดือนนั ้น ยอดภูเขาต่างๆโผล่ข้น
ึ มา 6 ต่อจากนั ้นอีกสี่สิบวัน โนอาห์ก็เปิดช่องในนาวา
ที่ ท่านได้ทําไว้นั ้น 7 ท่านปล่อยกาตัวหนึ่ ง ซึ่งมันบินไปมาจนกระทัง้ นํ้าลดแห้งจากแผ่นดิน
โลก 8 ท่านจึง ปล่อยนกเขาตัว หนึ่ งด ้วยเพื่อ จะรู ว่
้ าน้าํ ได้ ลดลงจากพื้น แผ่น ดิน โลกหรือ ยัง
9 แต่ นกเขาไม่ พบที่ ที่ จะจับ อาศัย อยู่ได้ เพราะนํ้า ยัง ท่วมทัว
่ พื้นแผ่นดินโลกอยู่ มันจึงได้ กล
ับมาหาท่านในนาวา ดังนั ้นท่านจึงยื่นมือออกไปจับนกเขาเข้ามาไว้ด้วยกันในนาวา 10 ท่าน
คอยอยู่อีกเจ็ด วัน ท่านจึง ปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครัง้ หนึ่ ง 11 ในเวลาเย็นนกเขาก็ กล
ับมายังท่าน ดู เถิด มันคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมา ดังนั ้นโนอาห์จึงรู ว่
้ า นํ้าได้ ลดลงจาก
12
แผ่นดินโลกแล้ว ท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป แล้วมันไม่กลับมาหา
ท่านอีก เลย 13 ต่อ มาปี ที่ หกร้อยเอ็ด เดือนที่ หน่งึ วันที ่ หน่งึ ของเดือนนั ้น นํ้า ก็ แห ้ง จากแผ่น
ดินโลก โนอาห์ก็ เปิดหลังคาของนาวาและมองดู ดู เถิด พื้นแผ่นดินแห้งแล้ว 14 ในเดือนที่
สองวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั ้นแผ่นดินโลกก็แห้งสนิ ท 15 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า 16 “จง
ออกไปจากนาวา ทัง้ เจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ทัง้ หลายของเจ้า 17 จงพาสัตว์ที่มีชี
วิตทัง้ ปวงที่อยูด้
่ วยกันกับเจ้า คือบรรดาเนื้ อหนั ง ทัง้ นก สัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลานทัง้
ปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกให้ออกมา เพื่อพวกมันจะทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก และ
มีลูกดกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก� 18 โนอาห์จึงออกไป พรอ
้ มทังบ
้ ุตรชาย ภรรยา และบุตร
19
สะใภ้ทัง้ หลายที่อยู่กับท่าน สัตว์ป่าทัง้ ปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน นกทัง้ ปวง และทุกสิง่
ที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของพวกมันออกไปจากนาวา
โนอาห์ถวายเครือ
่ งบูชา

20 โนอาห์ก็สร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์

และเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดและบรรดานกที่
สะอาดถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาที่แท่นนั ้น 21 พระเยโฮวาห์ได้ดมกลิน
่ หอมหวาน และพระเย
โฮวาห์ทรงดําริในพระทัยว่า “เราจะไม่สาปแช่งแผ่นดินอีกเพราะเหตุมนุษย์ ด้วยว่าเจตนา
ในใจของเขาล้วนแต่ ชว
ั ่ ร้ายตัง้ แต่ เด็ก มา เราจะไม่ ประหารสิง่ ทัง้ ปวงที่ มี ชี วิ ตอ ีก เหมือน
อย่างที่เราได้กระทําแล้วนัน
้ 22 ในขณะที่โลกยังดํารงอยูนั
่ ้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลา
เย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป�

9
คุณค่าของชีวต
ิ

1 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่โนอาห์และบุตรชายทัง
้ หลายของท่าน

และตรัสแก่พวกเขา
ว่า “จงมี ลูก ดก และทวี มากขึ้น จนเต็ม แผ่น ดิน 2 สัตว์ ป่า ทัง้ ปวงบนแผ่น ดิน โลก บรรดา
นกในอากาศ สิ ่งทัง้ ปวงที่ คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัว
พวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า พวกมันจะถูกมอบอยูใ่ นมือพวกเจ้า 3 สิ่งทัง้ ปวงที่มีชีวิต
เคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิง่ ให้แก่
พวกเจ้า 4 แต่เนื้ อกับชีวต
ิ ของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากินเลย
ผู้ที่ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวต
ิ
5 โลหิต เจ้า ที่ เป็ น ชีวต
ิ ของเจ้า เราจะเรียกเอาแน่ นอน เราจะเรียกเอาจากชีวต
ิ ของสัตว์
ป่าทัง้ ปวงและจากมือมนุษย์ เราจะเรียกเอาชีวต
ิ มนุษย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน 6 ผู้ใด
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ทําให้ โลหิต ของมนุษย์ ไหล ผู้ อื่น จะทําให้ ผู้ นั ้น โลหิต ไหล เพราะว่า พระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์
ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 7 เจ้ าจงมี ลูก ดกทวีมากขึ้ นอ ุ ดมบริบู รณ ์ ในแผ่น ดิน โลก
และทวีมากขึ้นในนั ้น� 8 พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตรชายทัง้ หลายที่อยูกั
่ บท่านว่า
พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับโนอาห์
9 “ดู เถิด เราตัง
้ พันธสัญญาของเรากับพวกเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าสืบไป 10 และกับ
สัตว์ที่ มีชีวิตทัง้ ปวงที่ อยู่กับเจ้า ทัง้ นก สัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกที่ อยู่
กับเจ้า สัตว์ทัง้ ปวงที่ออกจากนาวา รวมทัง้ บรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก 11 เราจะตัง้ พันธ
สัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่า จะไม่มีการทําลายบรรดาเนื้ อหนั งโดยนํ้าท่วมอีก จะไม่มีน้าํ
มาท่วมทําลายโลกอีกต่อไป� 12 พระเจ้าตรัสว่า “นี่ เป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเรา
ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิตทัง้ ปวงที่อยู่กับเจ้า ในทุกชัว่ อายุตลอดไปเป็น
นิ ตย์ 13 เราได้ตัง้ รุ ง้ ของเราไว้ที่เมฆและมันจะเป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างเรา
กับแผ่นดินโลก 14 และต่อมาเมื่อเราให้มีเมฆเหนื อแผ่นดินโลก จะเห็นรุ้งที่เมฆนั ้น 15 และ
เราจะระลึก ถึง พันธสัญญาของเราซึ่ งม ี ระหว่างเรากับ พวกเจ้า และสิง่ ที่ มี ชี วิต ทัง้ ปวงแห่ง
บรรดาเนื้ อ หนั ง และนํ้า จะไม่ มาท่วมทําลายบรรดาเนื้ อ หนั งอ ีก ต่อ ไป 16 จะมี รุง้ ที่ เมฆและ
เราจะมองดู มัน เพื่อ เราจะระลึก ถึง พันธสัญญานิ รน
ั ดร์ ระหว่างพระเจ้า กับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ มี ชี
17
วิตแห่งบรรดาเนื้ อหนั งที่อยูบนแผ่
่
นดินโลก� และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า “นี่ เป็นหมาย
สําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้ อหนั งบนแผ่นดินโลก� 18 บุ
ตรชายของโนอาห์ที่ได้ออกจากนาวา คือเชม ฮาม และยาเฟท และฮามเป็นบิดาของคานา
อัน 19 นี่ เป็นบุตรชายสามคนของโนอาห์ และมนุษย์ที่กระจัดกระจายออกไปทัว่ โลกมาจาก
คนเหล่านี้
โนอาห์เมาเหล้าองุน
่

20 โนอาห์เริม
่ 21 ท่านได้ด่ืมเหล้าองุน
่ จนเมา
่ เป็นชาวสวนและเขาทําสวนองุน

และท่านก็
เปลือยกายอยู่ในเต็นท์ ของท่าน ฮาม บิดาของคานาอัน เห็นบิดาของตนเปลือยกายอยู่
จึงบอกพี่น้องทัง้ สองคนของเขาที่ อยู่ภายนอก 23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่ งพาดบ่าของ
เขาทัง้ สองคนเดินหันหลังเข้าไปปกปิดกายบิดาของพวกเขาที่เปลือยอยู่ และมิได้หันหน้าดู
กายบิดาของพวกเขาที่เปลือยอยูนั
่ ้น 24 โนอาห์สร่างเมาแล้วจึงรูว้ า่ บุตรชายสุดท้องของเขา
ได้ทําอะไรแก่ท่าน
22

คานาอันถูกสาปแช่ง
25 ท่านพูดว่า “คานาอันจงถูกสาปแช่ง และเขาจะเป็ นทาสแห่งทาสทัง
้ หลายของพี่น้อง
ของเขา� 26 ท่านพูดว่า “สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอันจะเป็นทาส
ของเขา 27 พระเจ้าจะทรงเพิม
่ พูนยาเฟทและเขาจะอาศัยอยูใ่ นเต็นท์ของเชม และคานาอัน
28
จะเป็นทาสของเขา� หลังจากนํ้าท่วมโนอาห์มีชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี 29 รวมอายุ
ของโนอาห์ได้เก้าร้อยห้าสิบปีและท่านได้สิน
ิ
้ ชีวต

10

ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของบุตรชายทัง้ หลายของโนอาห์ คือ เชม ฮาม และยาเฟท และ
พวกเขากําเนิ ดบุตรชายหลายคนหลังนํ้าท่วม
1

เชื้อสายของยาเฟท

2 บุ ตรชายทัง
้ หลายของยาเฟทชื่อโกเมอร์

มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิ ราส
3 บุ ตรชายทัง
้ หลายของโกเมอร์ช่ื ออ ัช เคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 4 บุ ตรชายทัง้ หลาย
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ของยาวานชื่อ เอลี ชาห์ ทารชิช คิ ทธิม และโดดานิ ม 5 จากเชื้อ สายเหล่า นี้ อาณาเขตของ
ชนชาติ ทัง้ หลายได้ แบ ่ง แยกตามดิน แดนต่างๆของพวกเขา แต่ ละคนตามภาษาของเขา
ตามครอบครัวของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา
เชื้อสายของฮาม
บุ ตรชายทัง้ หลายของฮามชื่อ คูช มิ สรายิม พู ต และคานาอัน 7 บุ ตรชายทัง้ หลายของ
คูชชื่อเส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทัง้ หลายของราอามาห์
ชื่อเชบา และเดดาน 8 คูชให้กําเนิ ดบุตรชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดิน
9
โลก เขาเป็น พรานที่ มี กําลัง มากต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดัง นั ้น จึง ว่า “เหมือ นกั บน ิม
โรดพรานที่ มี กําลัง มากต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์� 10 การเริม
่ ต้น ของอาณาจักรเขาคือ
เมือ งบาเบล เมืองเอเรก เมือ งอั คค ัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่น ดิน ของชิ นาร์ 11 ฝ่ายอัส ซู
รจึง ออกไปจากแผ่น ดิน ของชิ นาร์นั ้น และสร้างเมืองนี นะเวห์ เมืองเรโหโบทและเมืองคา
ลาห์ 12 และเมืองเรเสนซึ่ง อยู่ ระหว่างเมืองนี นะเวห์กับ เมืองคาลาห์ เมืองนี้ เป็น เมืองใหญ่
13 มิสรายิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อลูดิม อานามิม เลหะบิม นั ฟทูฮม
ิ 14 ปัทรุสิม คัสลูฮม
ิ (ผูซึ
้ ่งออก
15
มาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟโทริม คานาอันให้กําเนิ ดบุตรหัวปีช่อ
ื ไซดอนและเฮท
16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 17 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 18 คนอารวัด คนเศ
เมอร์ และคนฮามัท และภายหลังนั ้นครอบครัวต่างๆของคนคานาอันก็กระจัดกระจายออก
ไป 19 เขตแดนของคนคานาอัน จากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเก-ราร์ จนถึง เมืองกาซา ไป
ทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์ และเมืองเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา 20 นี่ เป็น
บุตรชายทัง้ หลายของฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่นดิน
ของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา
6

เชื้อสายของเชม
เชมผู้เป็นบรรพบุรุษของบรรดาชนเอเบอร์ ผู้เป็นพี่ชายคนโตของยาเฟท
เขาก็ ให้กําเนิ ดบุตรหลายคนด้วย 22 บุ ตรของเชมชื่อเอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด และอา
รัม 23 บุ ตรอารัมชื่ออูส ฮุล เกเธอร์ และมัช 24 อารฟัคชาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชลาห์ และเช
ลาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเบอร์ 25 เอเบอร์ให้กําเนิ ดบุตรชายสองคน คนหนึ่ งชื่อเพเลก เพราะ
ในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้ องชายของเขาชื่อโยกทาน 26 โยกทานให้กําเนิ ด
บุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28 โอบาล อาบ
ม
ี าเอล เชบา 29 โอฟีร ์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของโยกทาน 30 ที่
อยู่อาศัยของพวกเขาเริม
่ จากเมืองเมชาไปทางเสฟาร์เทือกเขาทางทิศตะวันออก 31 นี่ เป็น
บุตรชายทัง้ หลายของเชม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่นดิน
ของพวกเขาและตามชาติ ของพวกเขา 32 นี่ เป็น ครอบครัว ต่างๆของบุตรชายทัง้ หลายของ
โนอาห์ ตามพงศ์พันธุของพวกเขา
์
ตามชาติของพวกเขา และจากคนเหล่านี้ ประชาชาติทัง้
หลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดินโลกภายหลังนํ้าท่วม
21 เช่นเดียวกัน

11
หอบาเบล
ทัว่ แผ่น ดิน โลกมี ภาษาเดียวและมี สําเนี ยงเดียวกัน 2 และต่อ มาเมื่อ พวกเขาเดิน ทาง
จากทิศ ตะวัน ออก ก็ พบที่ราบในแผ่น ดิน ชิ นาร์และพวกเขาอาศัย อยู่ ที่ นั่น 3 แล ้ว พวกเขา
ต่างคนต่างก็พูดกนว
ั ่า “มาเถิด ให้พวกเราทําอิฐและเผามันให้แข็ง� พวกเขาจึงมอ
ี ฐ
ิ ใช้ต่าง
หิน และมี ยางมะตอยใช้ ต่างปูน สอ 4 เขาทัง้ หลายพูด ว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้างเมืองขึ้น
เมืองหนึ่ ง และก่อ หอให้ยอดของมัน ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และให้พวกเราสร้างชื่อ เสียงของพวก
เราไว้ เพื่อว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก�
1
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พระเจ้าทรงทําให้เกิดภาษาต่างๆ
5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอนั ้นซึ่งบุตรทัง
้ หลายของมนุษย์
ได้ ก่อสร้างขึ้น 6 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด คนเหล่า นี้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน และ
พวกเขาทัง้ ปวงมี ภาษาเดียว พวกเขาเริม
๋ วจะไม่ มี อะไรหยุด ยัง้ พวก
่ ทํา เช่น นี้ แล้ว ประเด ีย
เขาได้ ในสิง่ ที่ พวกเขาคิด จะทํา 7 มาเถิด ให้พวกเราลงไปและทําให้ภาษาของเขาวุน
่ วายที่
นั ่น เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้� 8 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงทําให้เขากระจัดกระจาย
จากที่นั่นไปทัว่ พื้นแผ่นดิน พวกเขาก็เลิกสร้างเมืองนั ้น 9 เหตุฉะนั ้นจึงเรียกชื่อเมืองนั ้ นว่า
บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทําให้ภาษาของทัว่ โลกวุน
่ วาย และ ณ จากที่นั่นพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก
เชื้อสายของอับราม
ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ ของเชม เชมมี อายุ ได้ ร้อยปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อารฟัค ชาด
หลังนํ้าท่วมสองปี 11 หลังจากเชมให้กําเนิ ดอารฟัคชาดแล้ วก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยปี และ
ให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 12 อารฟัคชาดมีอายุได้สามสิบห้าปี และให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ เชลาห์ 13 หลัง จากอารฟัค ชาดให้ กําเนิ ด เชลาห์ แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามปี
14
และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
เชลาห์ มีอายุ ได้ สามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด
บุตรชื่อ เอเบอร์ 15 หลัง จากเชลาห์ให้กําเนิ ด เอเบอร์แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามปี และ
ให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 16 เอเบอร์มีอายุ ได้ สามสิบ สี่ ปี และให้กําเนิ ด บุตร
ชื่อ เปเลก 17 หลัง จากเอเบอร์ให้กําเนิ ด เปเลกแล้ วก ็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามสิบ ปี และให้
กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 18 เปเลกมีอายุได้สามสิบปีและให้กําเนิ ดบุตรชื่อเรอู
19 หลัง จากเปเลกให้ กําเนิ ด เรอู แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สองร้อยเก้า ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน 20 เรอูมีอายุได้สามสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเสรุ ก 21 หลังจาก
เรอูให้กําเนิ ดเสรุ กแล้ วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 22 เสรุ กมีอายุได้สามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโฮร์ 23 หลังจากเสรุ กให้กําเนิ ด
นาโฮร์แล้วก็ มีอายุ ต่อไปอีกสองร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 24 นา
โฮร์มีอายุได้ ยี่สิ บเก้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเทราห์ 25 หลังจากนาโฮร์ให้กําเนิ ดเทราห์แล้ว
ก็มีอายุต่อไปอีกร้อยสิบเก้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 26 เทราห์มีอายุ
ได้ เจ ็ด สิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ับ ราม นาโฮร์ และฮาราน 27 ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของ
เทราห์ เทราห์ให้กําเนิ ดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กําเนิ ดบุตรชื่อโลท 28 ฮา
รานได้ สิ ้นชีวิตก่อนเทราห์ผู้เป็น บิดาของเขาในแผ่นดิ นที ่เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาว
เคลเดีย 29 อับรามและนาโฮร์ต่างก็ได้ภรรยา ภรรยาของอับรามมีช่อ
ื ว่าซาราย และภรรยา
ของนาโฮร์มีชื่อว่ามิลคาห์ผู้เป็นบุตรีของฮาราน ผู้เป็นบิดาของมิลคาห์และบิดาของอิสคาห์
30 แต่นางซารายได้เป็ นหมัน นางหามีบุตรไม่
10

อับรามในเมืองฮาราน
เทราห์ ก็ พาอับ รามบุตรชายของเขากับ โลทบุตรชายของฮารานผู้ เป็น หลานชายของ
เขาและนางซาราย บุตรสะใภ้ของเขาผูเ้ ป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา เขาทัง้ หลาย
ออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย จะเข้ าไปยัง แผ่น ดิน คานาอัน พวกเขามาถึง เมืองฮา
รานแล้ วก็อาศัยอยู่ที่นั่น 32 รวมอายุเทราห์ได้สองร้อยห้าปี และเทราห์ก็ได้สิ้นชีวต
ิ ในเมือง
ฮาราน
31

12

พันธสัญญาต่ออับราม
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“เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติพี่
น้ องของเจ้า และจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เราจะชี้ ให้เจ้ าเห็น 2 เราจะทําให้เจ้
าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ ง เราจะอวยพรเจ้า ทําให้เจ้ามีช่อ
ื เสียงใหญ่โต และเจ้าจะเป็น
3
แหล่งพระพร เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้า และสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า บรรดาครอบครั
วทัว่ แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า�
1 พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแก่ อบ
ั รามแล้ วว่า

อับรามในดินแดนปาเลสไตน์

4 ดังนั ้ นอับรามจึงออกไปตามที่ พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ท่านและโลทก็ไปกับท่าน

อับราม
มีอายุได้ เจ็ดสิบห้าปี ขณะเมื่อท่านออกจากเมืองฮาราน 5 อับรามพานางซารายภรรยาของ
ท่าน โลทบุตรชายของน้ องชายท่าน บรรดาทรัพย์สิ่งของของพวกเขาที่ได้สะสมไว้ และผู้คน
ทัง้ หลายที่ ได้ ไว้ที่ เมืองฮาราน พวกเขาออกไปเพื่อ เข้าไปยัง แผ่น ดิน คานาอัน และพวกเขา
ไปถึงแผ่นดินคานาอัน 6 อับรามเดินผ่านแผ่นดินนั ้นจนถึงสถานที่เมืองเชเคม คือที่ราบโม
เรห์ คราวนั ้นชาวคานาอันยังอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น 7 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อบ
ั รามและตรั
สว่า “เราจะให้แผ่นดินนี้ แก่ เชื้อสายของเจ้า� อับรามจึงสร้างแท่นบูชาที่ นั่นถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ ผู้ทรงปรากฏแก่ท่าน 8 ท่านย้ายไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาลูกหนึ่ งทางทิศตะวันออก
ของเมืองเบธเอลแล้วตัง้ เต็นท์ ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและเมืองอัย
อยู่ ทางทิศ ตะวัน ออก ณ ที่ นั ่น ท่านสร้างแท่น บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และร้องออกพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ 9 และอับรามก็ยงั คงเดินทางเรือ
่ ยไป ไปทางทิศใต้
การกันดารอาหารทําให้อบ
ั รามไปยังประเทศอียป
ิ ต์
เก ิ ดการกัน ดารอาหารที่ แผ่น ดิน อับ รามได้ ลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพื่อ อาศัย อยู่ ที่ นั่น เพราะ
11
ว่าการกันดารอาหารในแผ่น ดิน นั ้น มากยิง่ นั ก ต่อ มาเมื่อ ท่านใกล้ จะเข้ าอียป
ิ ต์ ท่านจึง
พู ดก ับ นางซารายภรรยาของท่านว่า “ดู เถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า รู ้ วา่ เจ้า เป็น หญิง รู ป งามน่า ดู
12 เพราะฉะนั ้น ต่อ มาเมื่อ คนอียป
ิ ต์ จะเห็น เจ้า พวกเขาจะพูด ว่า ‘นี่ เป็น ภรรยาของเขา�
และพวกเขาจะฆ่า ข้าพเจ้า เสีย แต่ พวกเขาจะไว้ชี วิต เจ้า 13 กรุ ณาพูด ว่า เจ้า เป็น น้ องสาว
ของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะอยูอ
่ ย่างสุขสบายเพราะเห็นแก่เจ้า และข้าพเจ้าจะมีชีวิตเพราะ
เหตุเจ้า� 14 ต่อมาเมื่ออับรามเข้าไปในอียป
ิ ต์แล้ว คนอียป
ิ ต์ เห็นว่าหญิงคนนี้ รู ปงามยิง่ นั ก
15 พวกเจ้า นายของฟาโรห์ เห ็น นางด้วยเช่ นก ัน และทูล ยกย่องนางต่อ พระพักตร์ ฟาโรห์
และหญิง นั ้น จึง ถูก นํา เข้าไปอยู่ในวัง ของฟาโรห์ 16 ฟาโรห์ได้ โปรดปรานอับ รามมากเพราะ
เห็น แก่ นาง ท่านได้ แกะ วัว ลาตัวผู้ ทาส ทาสี ลาตัว เมีย และอูฐ จํานวนมาก 17 และพระ
เยโฮวาห์ทรงทําให้เก ิด ภัย พิบั ติ แก่ ฟาโรห์และราชวงศ์ ของท่านด้วยภัย พิบั ติ ร้ายแรงต่างๆ
เพราะเหตุนางซารายภรรยาของอับราม 18 ฟาโรห์จึงเรียกอับรามมาและตรัสว่า “ทําไมเจ้า
จึง ทํา เช่น นี้ แก่ เรา ทําไมเจ้า ไม่ บอกเราว่า นางเป็น ภรรยาของเจ้า 19 ทําไมเจ้า ว่า ‘เธอเป็น
น้ องสาวของข้า พระองค์� ดัง นั ้น เราเกือบจะรับ นางมาเป็น ภรรยาของเรา ฉะนั ้น บัดนี้ จงดู
ภรรยาของเจ้า จงรับนางไปและออกไปตามทางของเจ้า� 20 ฟาโรห์จึงรับสัง่ พวกคนใช้เรือ
่ ง
ท่าน และพวกเขาจึงนําท่าน ภรรยาและสิง่ สารพัดที่ท่านมีอยูออกไปเสี
่
ย
10

13
อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
ท่านและภรรยาของท่านและสิง่ สารพัดที่ท่านมีอยูพร
่ อ
้ มกับ
2
โลท เข้าไปทางทิศใต้ อับรามก็มัง่ คัง่ สมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์ เงินและทองเป็ นอันมาก 3 ท่าน
เดินทางต่อไปจากทิศใต้จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานที่ที่เต็นท์ของท่านเคยตัง้ อยูคราวก่
่
อน
1 อับรามจึงขึ้นไปจากอียป
ิ ต์
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ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย 4 จนถึงสถานที่ตัง้ แท่นบูชาซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยสร้างไว้ที่
นั ่น และอับรามร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ที่นั่น
อับรามแยกจากโลท

5 โลทซึ่งไปกับอับรามมีฝูงแพะแกะ

ฝูงวัวและเต็นท์เช่นกัน 6 แผ่นดินไม่กว้างขวางพอที่
พวกเขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันได้ เพราะทรัพย์สิ่งของของพวกเขามีอยู่มาก ดังนั ้นพวกเขาจึง
ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 7 เกิดมีการวิวาทกันระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยง
สัตว์ของโลท ขณะนั ้นคนคานาอันและคนเปรีสซียงั อาศัยอยูที
่ ่แผ่นดินนั ่น 8 อับรามจึงพูดก
ับโลทว่า “กรุ ณาอย่าให้มีการวิวาทกันเลยระหว่างเรากับเจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของ
เรากับคนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทัง้ สองเป็นญาติกัน 9 แผ่นดินทัง้ หมดอยูต
่ รงหน้าเจ้า
มิ ใช่หรือ โปรดจงแยกไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรือถ้าเจ้า
ไปทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ�
โลทเข้าไปเมืองโสโดม
โลทเงยหน้า ขึ้น แลดู และเห็ นว ่า บรรดาที่ราบลุ่ม ของแม่น้ํา จอร์แดนมี น้ํา บริบู รณ ์ อยู่
ทุกแห่ง เหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ไปทางเมืองโศอาร์
ก่อนที่พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 11 ดังนั ้นโลทจึงเลือกบรรดา
ที่ราบลุ่มของแม่น้ําจอร์แดน โลทเดินทางไปทิศตะวันออกและเขาทัง้ สองจึงแยกจากกันไป
12 อับ รามอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน โลทอาศัย อยู่ ในเมืองต่างๆที่ราบลุ่ม และตัง
้ เต็นท์
ใกล้ เมืองโสโดม 13 แต่ ชาวเมืองโสโดมเป็น คนชัว่ ช้า และเป็น คนบาปต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์เป็นอันมาก
10

ทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร

“จงเงยหน้าขึ้นแล
ดู และมองดู จากสถานที่ ที่ เจ้ าอยู่ นี้ ไปทางทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ ทิศ ตะวัน ออกและทิศ ตะวัน ตก
15 เพราะว่า แผ่น ดิน ทัง
้ หมดซึ่ง เจ้า เห็น นี้ เราจะยกให้เจ้ าและเชื้อ สายของเจ้า ตลอดไปเป็น
นิ ตย์ 16 เราจะกระทํา ให้ เชื้อ สายของเจ้า เหมือนอย่างผงคลี ดิน ดัง นั ้น ถ้า ผู้ ใดสามารถนั บ
ผงคลี ดิ นได้ ก็ จะนั บ เชื้อ สายของเจ้า ได้ เช่น กัน 17 จงลุก ขึ้น เดิน ไปทัว่ แผ่น ดิน ทางด้านยาว
ด้านกว้าง เพราะเราจะยกให้ เจ้า � 18 ดัง นั ้ นอ ับ รามจึง ยกเต็นท์ มาและอาศัย อยู่ ที่ ราบขอ
งมัมเร ซึ่งอยูใ่ นเฮโบรนและสร้างแท่นบูชาต่อพระเยโฮวาห์ที่นั่น
14 ภายหลังที่โลทแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสแก่อบ
ั รามว่า

14
เมืองโสโดมถูกทําลายโดยกษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์
และต่อ มาในสมัย ของอัม ราเฟลกษั ตริย์ เมืองชิ นาร์ อารีโอคกษั ตริย์ เมืองเอลลาสาร์
เคโดร์ลาโอเมอร์กษั ตริย์ เมืองเอลาม และทิด าลกษั ตริย์ แห่ งประชาชาติ 2 กษั ตริย์ เหล่า นี้
ได้ทําสงครามรบสู้ กับเบรากษั ตริย์เมืองโสโดม บิรชากษั ตริย์เมืองโกโมราห์ ชินาบกษั ตริย์
เมืองอัด มาห์ เชเมเบอร์กษั ตริย์ เมืองเศโบยิม และกษั ตริย์ เมืองเบลาคือ เมืองโศอาร์ 3 บร
รดากษั ตริย์เหล่านี้ รวมทัพกัน ณ ที่หุบเขาสิดดิมซึ่งคือทะเลเกลือ 4 กษั ตริย์เหล่านี้ ยอมขึ้น
แก่ กษั ตริย์ เคโดร์ลาโอเมอร์สิ บสองปี และในปี ที่ สิ บสามกษั ตริย์ เหล่า นี้ ก็ กบฏ 5 และในปี
ที่ สิ บสี่ กษั ตริย์ เคโดร์ลาโอเมอร์และบรรดากษั ตริย์ ที่ อยู่ กั บท ่านยกมาตี คนเรฟาอิ มท ี่ เมือ
งอัชทาโรท คารนาอิม คนศู ซิมที่เมืองฮาม และคนเอมิมที่เมืองชาเวห์ คีรย
ิ าธาอิม 6 ชาวโฮ
รีที่ ภู เขาเสอีรซ
์ ่ึงเป็นของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ่งอยู่ใกล้ ถิน
่ ทุรกันดาร 7 กษั ตริย์
เหล่า นี้ กล ับ มาถึง เมืองเอนมิสปัท ซึ่ง คือ เมืองคาเดช และยกมาตี แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ ของคนอา
มาเลข และคนอาโมไรต์ ที่ อาศัย อยู่ ณ เมืองฮาซาโซนทามาร์ด้วย 8 และกษั ตริย์ เมืองโส
โดม กษั ตริยเมื
์ องโกโมราห์ กษั ตริยเมื
์ องอัดมาห์ กษั ตริยเมื
์ องเศโบยิม และกษั ตริย์เมืองเบ
1
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ลา (คือเมืองโศอาร์� ก็ออกไปทําสงครามรบสู้กับกษั ตริย์เหล่านั ้น ณ ที่ หุบเขาสิดดิม 9 กับ
เคโดร์ลาโอเมอร์กษั ตริยเมื
์ องเอลาม ทิดาลกษั ตริย์แห่งประชาชาติ อัมราเฟลกษั ตริย์เมือง
ชินาร์ และอารีโอคกษั ตริย์เมืองเอลลาสาร์ กษั ตริย์สี่องค์ต่อห้าองค์ 10 ที่หุบเขาสิดดิมมีบ่อ
ยางมะตอยเต็มไปหมด เหล่ ากษั ตริย์เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ได้ หนี มาและตกลงไป
ที่ นั ่น และส่วนผู้ ที่ เหลือ อยู่ก็ หนี ไปยัง ภู เขา 11 กษั ตริย์เหล่ านั ้น จึง เก็บ บรรดาทรัพย์สิ ่ง ของ
และเสบียงอาหารทัง้ สิน
้ ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์แล้วก็ไป 12 และได้จับโลทบุตร
ชายของน้ องชายอับรามผู้ซ่ึงอาศัยอยูใ่ นเมืองโสโดมและทรัพย์สิ่งของของเขาแล้วจากไป
อับรามช่วยชีวต
ิ โลท
แล ้ว มี คนหนึ่ ง ที่ หนี มาน ัน
้ ได้ บอกให้ อบ
ั รามชาวฮีบรู เพราะว่า ท่านอาศัย อยู่ ที่ ราบขอ
งมัมเรคนอาโมไรต์ พี่น้ องของเอชโคล์ และพี่น้องของอาเนอร์ คนเหล่านี้ เป็นพันธมิตรกับ
อับราม 14 เมื่ออับรามได้ ยินว่าหลานชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลย ท่านจึงนําคนชํานาญ
ศึกที่เกิดในบ้านท่าน จํานวนสามร้อยสิบแปดคน และตามไปทันทีเ่ มืองดาน 15 ท่านจึงแยก
คนของท่าน ทัง้ ท่านและคนใช้ของท่านออกเป็นกองๆในกลางคืน ก็เข้าตีและไล่ ตามจนถึง
เมืองโฮบาห์ซ่ึง อยู่ทางด้านซ้ายเมืองดามัสกัส 16 และท่านนํา บรรดาทรัพย์สิ ่ง ของกลับ คืน
มาหมด ทัง้ นําโลทหลานชายของท่าน ทรัพย์สิ ่งของของเขา ผู้หญิง และประชาชนกลับมา
ด้วย
13

เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตเมืองซาเล็มอวยพรอับราม
17 หลังจากท่านกลับจากการฆ่ากษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และกษั ตริย์ทัง
้ หลายที่รว่ มกําลั
งกันนั ้นแล้ว กษั ตริยเมื
์ องโสโดมก็ออกมารับท่าน ณ ที่หุบเขาชาเวห์ ซึ่งคือหุบเขาของกษัตริ
ย์ 18 เมลคีเซเดคกษั ตริย์เมืองซาเล็มได้นําขนมปังและนํ้าองุน
่ มาให้ และท่านก็เป็นปุโรหิต
ของพระเจ้าผู้สูงสุด 19 ท่านก็อวยพรแก่อบ
ั รามว่า “ขอให้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าของ
ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกโปรดให้ อบ
ั รามได้ รบ
ั พรเถิด 20 และจงสรรเสริญ แด่ พระเจ้า ผู้
สูงสุดผู้ได้ ทรงมอบศั ตรู ทัง้ หลายของเจ้าไว้ในมือของเจ้า� และอับรามก็ ยกหนึ่ งในสิบจาก
ข้าวของทัง้ หมดถวายแก่ท่าน
อับรามคืนของที่ถูกปล้นและเชลยแก่กษั ตริยเมื
์ องโสโดม
21 กษั ตริย์ เมืองโสโดมตรัส แก่ อบ
ั รามว่า “ขอคืน คนให้ แก่ เราและทรัพย์ สิ ่ง ของนั ้น เจ้า
22
จงเอาไปเถิด� อับรามกล่าวแก่กษั ตริย์เมืองโสโดมว่า “ข้าพเจ้าได้ยกมือของข้าพเจ้าต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ผู้ ทรงเป็น เจ้าของฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 23 ว่า ข้าพเจ้า
จะไม่รบ
ั เอาเส้นด้ายหรือสายรัดร้องเท้าและข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั เอาสิง่ ใดๆที่เป็นของท่าน เกรง
ว่าท่านจะกล่าวว่า ‘เราได้กระทําให้อบ
ั รามมังม
่ ี� 24 เว้นแต่สิ่งที่คนหนุ่มได้กินและส่วนของ
คนทัง้ หลายซึ่งไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร ให้พวกเขารับส่วนของพวกเขา
เถิด�
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พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาจะประทานบุตรชายคนหนึ่ งแก่อบ
ั ราม
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ มาถึ งอ ับ รามด้วยนิ มิ ตว่า “อับ
ราม อย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ ของเจ้าและเป็นบําเหน็ จยิง่ ใหญ่ของเจ้า� 2 อับรามทูลว่า “ข้า
แต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ ข้าพระองค์ ด้วยว่าข้า
พระองค์ ยงั ไม่ มี บุตร และคนต้น เรือนแห่ง ครัว เรือนของข้า พระองค์ คนนี้ แหละคือ เอลี เย
เซอร์ชาวเมืองดามัสกัส� 3 อับ รามทูล ว่า “ดู เถิด พระองค์ มิได้ ทรงประทานเชื้อ สายให้ แก่
ข้าพระองค์ และดูเถิด คนหนึ่ งที่เกิดในบ้านข้าพระองค์เป็นผู้รบ
ั มรดกของข้าพระองค์� 4 ดู
1
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เถิด พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ มาถึง ท่านว่า “คนนี้ จะไม่ ได้ เป็น ผู้รบ
ั มรดกของเจ้า แต่ ผู้
ที่ จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกของเจ้า� 5 พระองค์ จึง นํา ท่านออกมาก
ลางแจ้งและตรัสว่า “จงมองดูฟ้าและนั บดวงดาวทัง้ หลาย ถ้าเจ้าสามารถนั บมันได้� และ
พระองค์ ตรัส แก่ ท่านว่า “เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น เช่น นั ้น� 6 ท่านเชื่อ ในพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน 7 พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เราคือเยโฮวาห์ที่
ได้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อยกดินแดนนี้ ให้เป็นมรดกแก่เจ้า� 8 ท่าน
ทูล ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ จะรู ได้
้ อย่างไรว่า ข้า พระองค์ จะได้ ดิ น
แดนนี้ เป็นมรดก� 9 พระองค์ ตรัสแก่ ท่านว่า “จงเอาวัวตัวเมียอายุ สามปี แพะตัวเมียอายุ
สามปี แกะตัวผูอายุ
้
สามปี นกเขาตัวหนึ่ งและนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่ งมาให้เรา� 10 ท่านจึงนํา
บรรดาสัตว์เหล่า นี้ มาและผ่า กลางตัว มัน วางข้างละซีก ตรงกัน แต่ นกทัง้ หลายนั ้น ท่านหา
ได้ผ่าไม่ 11 เมื่อฝูงเหยีย
่ วลงมาที่ซากสัตว์เหล่านั ้น อับรามก็ไล่มันไปเสีย 12 เมื่อดวงอาทิตย์
ใกล้จะตก อับรามก็นอนหลับสนิ ท และดูเถิด ความหวาดกลัวความหดหูใ่ จอย่างยิงก
็ ับถม
่ ท
ท่าน
ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส
“จงรูแน่
้ เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ
นที ่ ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับ ใช้พวกนั ้น พวกนั ้น จะกดขี่ ข่มเหงพวกเขาสี่ รอ
้ ยปี 14 เช่นก
ัน เราจะพิพากษาประเทศนั ้น ซึ่ง พวกเขาจะรับ ใช้ และต่อ มาพวกเขาจะออกมาพร้อมกับ
ทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก 15 เจ้าจะไปตามบรรพบุรุษของเจ้าโดยผาสุก ในเวลาชรามากเจ้า
จะถูกฝังไว้ 16 แต่ในชัว่ อายุที่สี่พวกเขาจะกลับมาที่นี่ อีกครัง้ เพราะว่าความชัว่ ช้าของคนอา
โมไรต์ยงั ไม่ครบถ้วน� 17 ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกและคํ่ามืด ดูเถิด เตาที่ควันพลุ่งอยู่และ
คบเพลิงได้เลื่อนลอยมาที่ระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั ้น
13 พระองค์ตรัสแก่อบ
ั รามว่า

เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล
ในวัน เดียวกัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา พันธสัญญากับ อับ รามว่า “เราได้ ยกแผ่น
ดิน นี้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า แล้ว ตัง้ แต่ แม่น ้าํ อียป
ิ ต์ ไปจนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส
19 ทัง
้ แผ่นดิน ของคนเคไนต์ คนเคนั ส คนขัดโมไนต์ 20 คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเรฟาอิม
21 คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเกอร์กาชี และคนเยบุส�
18
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ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม

1 นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน

และนางมีหญิงสาวใช้ชาวอียป
ิ ต์คนหนึ่ ง
ซึ่งมีช่อ
ื ว่าฮาการ์ 2 นางซารายจึงพู ดกับอับรามว่า “ดู เถิด บัดนี้ พระเยโฮวาห์ไม่ให้ข้าพเจ้า
มี บุตร ขอท่านกรุ ณาเข้าไปหาสาวใช้ ของข้าพเจ้า บางที ข้าพเจ้า อาจจะได้ บุ ตรโดยนาง�
และอับ รามก็ ฟัง เสียงนางซาราย 3 ภายหลั งอ ับ รามอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน ได้ สิ บปี
แล้ว นางซารายภรรยาของอับรามก็ยกฮาการ์คนอียป
ิ ต์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของอับ
4
รามสามี ของนาง ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ ตัง้ ครรภ์ เมื่อ นางรู ว้ า่ นางตัง้ ครรภ์ แล้ว
นางก็ ดู หมิน
่ นายผู้ หญิง ของนางในใจ 5 นางซารายจึง พู ดก ับ อับ รามว่า “ให้ ความผิด ของ
ข้าพเจ้าตกอยู่กับท่านเถิด ข้าพเจ้าให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่าน เมื่อนางรู ว้ า่
นางตัง้ ครรภ์ แล้วนางก็ดูหมิน
่ ข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่าง
ข้าพเจ้ากับท่าน� 6 แต่อับรามพูดกับนางซารายว่า “ดูเถิด สาวใช้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้า
จงกระทํา แก่ เขาตามที่ เจ้ าเห็น ควร� เมื่อ นางซารายเคี่ยวเข็ญ หญิง นั ้น หญิง นั ้น จึง หนี ไป
ให้ พ้น หน้า ของนาง 7 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ พบหญิง นั ้ นที ่ นํ้าพุ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร คือ
ที่ นํ้าพุ ในทางที่ จะไปเมืองชูร ์ 8 ทู ตน น
ั ้ จึง พูด ว่า “ฮาการ์สาวใช้ ของนางซาราย เจ้ ามาจาก
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ไหนและเจ้า จะไปไหน� นางจึง ทูล ว่า “ข้า พระองค์ หนี มาให้ พ้น หน้า จากนางซารายนายผู้
หญิง ของข้า พระองค์� 9 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล ่าวแก่ นางว่า “จงกลับ ไปหานายผู้
หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้ อํานาจของเขา� 10 แล้วทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่
หญิงนั ้นว่า “เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้น เพราะว่าจะมีคนจํานวนมากมายจนนั บไม่
ถ้วน� 11 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “ดูเถิด เจ้ามีครรภ์แล้วและจะคลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง จะเรียกชื่อ ของเขาว่า อิ ชมาเอล เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงรับ ฟัง ความ
ทุกข์ของเจ้า 12 เขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทัง้ ปวงและมือคนทัง้ ปวงจะต่อสู้เขา
และเขาจะอาศัย อยู่ ตรงหน้า บรรดาพี่ น้องของเขา� 13 นางจึง เรียกพระนามของพระเยโฮ
วาห์ผู้ ตรัส แก่ นางว่า “พระองค์ พระเจ้า ผู้ทรงทอดพระเนตรข้า พระองค์� เพราะนางพูด ว่า
“ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ที่นี่ ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์ด้วยหรือ� 14 เหตุฉะนั ้นจึง
เรียกชื่อบ่อนํ้าว่า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยูระหว่
่
างเมืองคาเดชกับเมืองเบเรด
การกําเนิ ดของอิชมาเอล
นางฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง ให้ แก่ อับ ราม อับ รามจึง เรียกชื่ อบ ุตรชายของท่าน
ซึ่งนางฮาการ์คลอดออกมาว่า อิชมาเอล 16 เมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั ้น
อับรามอายุได้แปดสิบหกปี
15
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พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นชื่ออับราฮัม
เมื่อ อายุ อบ
ั รามได้ เก ้า สิบ เก้า ปี พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ อบ
ั รามและตรัส แก่ ท่าน
ว่า “เราเป็นพระเจ้า ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ จงดําเนิ นอยูต
่ ่อหน้าเราและเจ้าจงเป็นคนดีรอบคอบ
2 เราจะทํา พันธสัญญาของเราระหว่างเรากับ เจ้า และจะให้เจ้ าทวีมากขึ้น � 3 อับ รามก็ ซบ
หน้า ลงถึ งด ิน และพระเจ้า ทรงมี พระราชปฏิ สัน ถารกั บท ่า นว่า 4 “สําหรับ เรา ดู เถิด นี่ เป็น
พันธสัญญาของเรากับ เจ้า และเจ้า จะเป็น บิดาของประชาชาติ มากมาย 5 ชื่อ ของเจ้า จะไม่
เรียกว่า อับ ราม อีก ต่อ ไป แต่ เจ้ าจะมี ชื่อ ว่า อับ ราฮัม เพราะเราจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็น บิดา
ของประชาชาติ มากมาย 6 เราจะกระทํา ให้ เจ้ ามี ลูก ดกทวีมากขึ้น เราจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็น
ชนหลายชาติ กษั ตริย์ หลายองค์ จะเกิด มาจากเจ้า 7 เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราระหว่าง
เรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าตลอดชัว่ อายุ ของเขาให้เป็นพันธสัญญานิ
รันดร์ เป็นพระเจ้าองค์เดียวแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า 8 เราจะให้แผ่นดิ
นที ่ เจ้ าอาศัย อยู่ เป็น คนต่างด้าวนี้ คือ บรรดาแผ่น ดิน คานาอัน แก่ เจ้ าและเชื้อ สายของเจ้า
ที่มาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธินิ
ั ดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา�
์ รน
1

พิธสุ
ี หนัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติอิสราเอล

พระเจ้า ตรัส แก่ อับ รา ฮัม ว่า “เหตุ ฉะนั ้น เจ้า และ เชื้อ สาย ของ เจ้า ที่มา ภาย หลัง เจ้า
ตลอดชัว่ อายุของพวกเขาจะรักษาพันธสัญญาของเรา 10 นี่ เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเจ้า
จะรักษาระหว่างเรากับ เจ้า และเชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า คือ เด็ก ผู้ชายทุก คนใน
ท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุ หนัต 11 เจ้ าจะเข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของเจ้า และ
12
มัน จะเป็น หมายสําคัญ แห่ง พันธสัญญาระหว่างเรากับ เจ้า ผู้ ชายที่ มีอายุ แปดวัน จะเข้า
สุ หนัตในท่ามกลางพวกเจ้า เด็กผู้ชายทุกคนตลอดชัว่ อายุของพวกเจ้า ผู้ชายที่เกิดในบ้าน
หรือเอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวใดๆซึ่งมิใช่เชื้อสายของเจ้า 13 ผู้ชายที่เกิดในบ้านของเจ้า
และผู้ชายที่ เอาเงิน ซื้อ มาจําเป็น ต้องเข้า สุ หน ัต และพันธสัญญาของเราจะอยู่ ที่ เนื้ อ ของ
เจ้า เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ 14 เด็กผู้ชายที่มิได้เข้าสุหนั ต คือผู้ที่มิได้เข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้
9
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ปลายองคชาตของเขา ชีวิตนน
ั ้ จะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญญา
ของเรา�
พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
และพระเจ้า ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัม ว่า “สําหรับ ซารายภรรยาของเจ้า เจ้ าจะไม่ เรียกชื่อ นาง
ว่า ซาราย แต่จะเรียกชื่อนางว่า ซาราห์ 16 เราจะอวยพรแก่นางและให้บุตรชายคนหนึ่ งแก่
เจ้ ากับ นางด้วย ใช่ เราจะอวยพรนาง นางจะเป็น มารดาของชนหลายชาติ กษั ตริย์ ของชน
หลายชาติจะมาจากนาง� 17 ดังนั ้นอับราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะคิดในใจของท่านว่า “ชาย
ผู้ มีอายุ หน ่งึ ร้อยปี จะให้ กําเนิ ด บุตรได้ หรือ ซาราห์ ผู้ มีอายุ ได้ เก ้า สิบ ปี แล ้ วจะคลอดบุตร
หรือ� 18 อับราฮัมทูลพระเจ้าว่า “โอ ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์�
19 พระเจ้า ตรัสว ่า “ซาราห์ ภรรยาของเจ้า จะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง แก่ เจ้ าเป็ น แน่ เจ้ าจะ
เรียกชื่อของเขาว่า อิสอัค และเราจะตัง้ พันธสัญญาของเรากับเขาและกับเชื้อสายของเขา
ที่มาภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์
15

อิชมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง
20 สําหรับอิชมาเอลนั ้นเราได้ฟังเจ้าแล้ว ดูเถิด เราได้อวยพรเขาและจะกระทําให้เขามีลูก
ดกทวีมากขึ้ นอ ุ ดมบริบู รณ ์ อย่างยิง่ เขาจะให้กําเนิ ด เจ้า นายสิบ สององค์ และเราจะกระทํา
ให้ เขาเป็น ชนชาติ ใหญ่ ชนชาติ หนึ่ ง 21 แต่ พันธสัญญาของเรา เราจะตัง้ ไว้กับ อิส อัค ซึ่ง ซา
ราห์จะคลอดให้แก่ เจ้ าปี หน้าในเวลานี้ � 22 พระองค์ มีพระราชปฏิ สันถารกั บท่านเสร็จแล้ว
พระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปจากอับราฮัม 23 อับราฮัมจึงเอาอิชมาเอลบุตรชายของท่าน บรรดาคน
ทัง้ ปวงที่เกิดในบ้านของท่านและบรรดาคนทัง้ ปวงที่ได้ซื้อมาด้วยเงินของท่าน คือผู้ชายทุก
คนท่ามกลางคนที่ อยู่ในบ้านของอับราฮัม ให้เข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของพวก
24
เขาในวัน นั ้น ตามที่ พระเจ้า ตรัส ไว้แก่ ท่าน เมื่อ ท่านเข้า สุ หน ัต ตัด หนั ง หุม
้ ปลายองคชาต
ของท่าน อับราฮัมมีอายุเก้าสิบเก้าปี 25 และอิชมาเอลบุตรชายของท่านมีอายุสิบสามปีเมื่อ
เขาเข้าสุหนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของเขา 26 อับราฮัมและอิชมาเอลบุตรชายของท่าน
เข้าสุ หนัตในวันเดียวกันนั ้น 27 บรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน ทัง้ ที่ เกิดในบ้านของท่านและ
ซื้อมาด้วยเงินจากคนต่างด้าวก็เข้าสุหนัตพร้อมกับท่าน

18
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยีย
่ มอับราฮัม

พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ เขาที่ราบของมัมเร และเขานั ่ง อยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ในเวลา
แดดร้อน 2 เขาจึง เงยหน้า ขึ้น มองดู และดู เถิด มี ชายสามคนยืน อยู่ ข้างเขา เมื่อ เขาเห็น
ท่านเหล่า นั ้น จึง วิง่ จากประตู เต็นท์ ไปต้อ นรับท ่านเหล่า นั ้น และก้ม หน้า ของเขาลงถึ งด ิน
3 และพูดว่า “เจ้ านายของข้าพเจ้า ถ้าบัดนี้ ข้าพเจ้าเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของท่าน ขอ
ท่านโปรดอย่าผ่านไปจากผู้รับใช้ของท่านเลย 4 ข้าพเจ้าขอความกรุ ณาจากท่านยอมให้เอา
นํ้า นิ ด หน่ อยมาล้างเท้า ของท่าน และให้ ท่านทัง้ หลายพัก ใต้ ต้นไม้ เถิด 5 ข้าพเจ้า จะไปเอา
อาหารหน่ อยหนึ่ งมาให้และขอให้ท่านชื่นใจเถิด หลังจากนั ้นจึงค่อยออกเดินทาง เพราะว่า
ท่านมายัง ผู้ รับ ใช้ ของท่านแล้ว� ท่านเหล่า นั ้น จึง ว่า “จงทํา ตามที่ เจ้ ากล่าวเถิด� 6 อับ รา
ฮัม รีบ เข้าไปในเต็นท์ หานางซาราห์ และพูด ว่า “จงรีบ เอาแป้ง ละเอียดสามถัง มานวดแล้ว
ทํา ขนมบนเตา� 7 อับ ราฮัม จึง วิง่ ไปที่ ฝูง สัตว์เอาลูก วัวอ ่อนและดี ตัว หนึ่ ง มอบให้ชายหนุ่ม
คนหนึ่ งและเขาก็รีบปรุ งเป็นอาหาร 8 เขาเอาเนย นํ้านมและลูกวัวซึ่งเขาได้ปรุ งแล้วนัน
้ มา
วางไว้ต่อหน้าท่านเหล่านั ้น และเขายืนอยู่ข้างท่านเหล่านั ้นใต้ต้นไม้แล้วท่านเหล่านั ้นได้รับ
1
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ประทาน 9 ท่านเหล่านั ้นจึงกล่าวแก่เขาว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน� และเขาพูดว่า
“ดูเถิด อยูในเต็
่
นท์�
พระสัญญาถึงการกําเนิ ดอิสอัค
ท่านจึง กล่าวว่า “เราจะกลับ มาหาเจ้า แน่ นอนตามเวลาแห่ง ชีวต
ิ และดู เถิด ซาราห์
ภรรยาของเจ้า จะมี บุ ตรชายคนหนึ่ ง� ซาราห์ ได้ ฟัง อยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ซึ่ง อยู่ ข้างหลัง ท่าน
11 อับราฮัมและซาราห์ก็ มีอายุ แก่ ชรามากแล้ว และนางซาราห์ตามปกติ ของผู้ หญิงก็หมด
แล้ว 12 ฉะนั ้นนางซาราห์จึงหัวเราะในใจพูดว่า “ข้าพเจ้าแก่แล้ว นายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วย
ข้าพเจ้า จะมี ความยินดี อี กหรือ� 13 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า “ทําไมนางซาราห์
หัวเราะพูดว่า ‘ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรคนหนึ่ งซึ่งข้าพเจ้าแก่แล้วจริงๆหรือ� 14 มีสิ่งใดที่ยาก
เกินไปสําหรับพระเยโฮวาห์หรือ เมื่อถึงเวลากําหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแห่งชีวต
ิ
และซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ ง� 15 ดังนั ้นนางซาราห์ปฏิเสธว่า “ข้าพระองค์มิได้หัวเราะ�
เพราะนางกลัว และพระองค์ตรัสว่า “ไม่ใช่ แต่เจ้าหัวเราะ�
10

แผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์

16 บุรุ ษเหล่านั ้นกลุ
็ กขึ้นจากที่นั่นและมองไปทางเมืองโสโดม อับราฮัมไปกับท่านเหล่านั ้น

เพื่อตามไปส่ง 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะซ่อนสิง่ ซึ่งเรากระทําจากอับราฮัมหรือ 18 ด้วย
ว่าอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกําลังมากอย่างแน่ นอน และบรรดาประชาชาติ
ทัง้ หลายในแผ่น ดิน โลกจะได้ รบ
ั พระพรเพราะเขา 19 เพราะว่า เรารู จ
้ ัก เขา เขาจะสัง่ ลูก
หลานและครอบครัว ของเขาที่ สืบ มา พวกเขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื่อ
ทําความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เพื่อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อบ
ั ราฮัมตามสิง่ ซึ่ง
พระองค์ ได้ ตรัส ไว้เก ี่ย วกับ เขา� 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห์ดังมากและเพราะบาปของพวกเขาก็หนักเหลือเกิน 21 เราจะลงไปเดีย
๋ ว
22
นี้ ดู ว่าพวกเขากระทําตามเสียงร้องทัง้ สิน
้
บุ รุ ษ เหล่า
้ ซึ่งมาถึงเราหรือไม่ ถ้าไม่ เราจะรู �
นั ้นหันหน้าจากที่นั่นไปทางเมืองโสโดม แต่อับราฮัมยังยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
อับ ราฮัม เข้า มาใกล้ ทูล ว่า “พระองค์ จะทรงทําลายคนชอบธรรมพร้อมกับ คนชัว่ ด้วย
หรือ 24 บางทีมีคนชอบธรรมห้าสิบคนในเมืองนั ้น พระองค์จะทรงทําลายและไม่ละเว้นเมือง
นั ้นเพราะคนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในนั ้นด้วยหรือ 25 ขอพระองค์อย่ากระทําเช่นนี้ เลย ที่
จะฆ่า คนชอบธรรมพร้อมกับ คนชัว่ และให้ คนชอบธรรมเหมือนอย่างคนชัว่ ให้ การนั ้น อยู่
ห่างไกลจากพระองค์ ผูพิ
้ พากษาของทัว่ แผ่นดินโลกจะไม่กระทําการยุติธรรมหรือ� 26 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า “ถ้า เราพบคนชอบธรรมในท่า มกลางเมืองโสโดมห้า สิบ คน เราจะละเว้น
ทัง้ เมืองเพราะเห็น แก่ พวกเขา � 27 อับ ราฮั มท ูล ตอบว่า “ดู เถิด กรุ ณาเถิด ข้า พระองค์ มี
เจตนาทูล ต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ข้า พระองค์ เป็น เพียงผงคลี ดิ นและขี้ เถ้า 28 บางที คน
ชอบธรรมห้าสิบคนจะขาดไปห้าคน พระองค์ จะทรงทําลายเมืองนั ้นทัง้ เมืองเพราะขาดห้า
คนหรือ� พระองค์ ตรัสว่า “ถ้าเราพบสี่ สิ บห้าคนที่ นั ่น เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้น� 29 เขายัง
ทูลต่อพระองค์อีกครัง้ ว่า “บางทีจะพบสี่สิบคนที่นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทํา
เพราะเห็นแก่สี่สิบคน� 30 เขาทูลต่อพระองค์ว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะกราบทูล บางทีจะพบสามสิบคนที่ นั ่น� และพระองค์
ตรัสว ่า “เราจะไม่ กระทํา ถ้า เราพบสามสิบ คนที่ นั ่น � 31 เขาทูล ว่า “ดู เถิด กรุ ณาเถิด ข้า
พระองค์มีเจตนาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า บางที จะพบยี่สิ บคนที่ นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า
“เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็นแก่ยี่สิบคน� 32 เขาทูลว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะยังกราบทูลครัง้ นี้ ครัง้ เดียว บางทีจะพบ
23
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สิบคนที่ นั ่น� และพระองค์ ตรัสว่า “เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็นแก่ สิ บคน� 33 เมื่อ
พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอับราฮัมจบลงแล้ว พระเยโฮวาห์ได้เสด็จไปและอับรา
ฮัมก็กลับไปที่อยูของตน
่

19
ทูตสวรรค์สององค์มาเยีย
่ มโลท
1 ทูตสวรรค์สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทได้นั่งอยู่ที่ ประตูเมืองโสโดม เมื่อ
โลทเห็น แล้ วก ็ ลุ กขึ้น ไปพบทูต เหล่า นั ้น และได้ ก้ม หน้า ของเขาลงถึ งด ิน 2 แล ้ว เขากล่าวว่า
“ดูเถิด เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านโปรดกรุ ณาแวะไปบ้านผู้รับใช้ของท่าน
ค้างแรมคืนนี้ ล้างเท้าของท่าน แล้วท่านจะได้ต่ืนแต่เช้าเดินทางต่อไป� ทูตเหล่านั ้นกล่าว
ว่า “อย่า เลย แต่ พวกเราจะค้างแรมที่ ถนนในคืน นี้ � 3 เขาได้ รบเร้า ทูต เหล่า นั ้น อย่างมาก
ทูต เหล่า นั ้น จึง แวะเข้าไปในบ้านของเขา และเขาจึง จัดการเลี้ยงทูต เหล่า นั ้น ทํา ขนมปัง ไร้
เชื้อและทูตเหล่านั ้นจึงรับประทาน
โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า “พี่น้อง�
พวกผู้ชายเมืองนั ้นคือพวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง้ แก่
และหนุ่ม ทุ กคนจากทุก สารทิศ มาล้อมเรือนนั ้น ไว้ 5 พวกเขาเรียกโลทและพู ดก ับ เขาว่า
“ผู้ ชายเหล่า นั ้น ซึ่ง มาหาท่านคืน นี้ อยู่ ที่ไหน จงนํา เขาเหล่า นั ้น ออกมาให้ พวกเราเพื่อ พวก
เราจะได้ สมสู่ กับเขา� 6 โลทก็ ออกทางประตู ไปหาพวกนั ้นและปิดประตู หลังจากที่ เขาออก
ไปแล้ว 7 และกล่าวว่า “พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน อย่ากระทําชัว่ ช้าเช่นนี้ เลย
8 ดู เถิด ข้าพเจ้า มี บุ ตรสาวสองคนซึ่ง ไม่ เคยสมสู่ กับ ชายเลย ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่าน ขอให้
ข้าพเจ้านําพวกเธอออกมาให้ท่าน ให้ท่านกระทําแก่ พวกเธอตามที่ เห็นชอบในสายตาของ
ท่านเถิด เพียงแต่ อย่า กระทํา อะไรแก่ ชายเหล่า นี้ เลย เพราะเหตุ วา่ พวกเขาเหล่า นี้ เข ้า มา
อยู่ใต้ ร่มชายคาของข้าพเจ้า� 9 พวกเขาพูดว่า “ถอยไป� และพวกเขาพูดอีกว่า “คนนี้ เข้า
มาอาศัยอยู่และเขาจะมาตัง้ ตัวเป็นผู้พิพากษา บัดนี้ เราจะทําการชัว่ ร้ายกับท่านยิง่ กว่าคน
เหล่านั ้น� พวกเขาจึงผลักคนนั ้นโดยแรงคือโลทนั ่นเอง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู 10 แต่
ทูต เหล่า นั ้น จึง ยื่ นม ื อออกไปดึง โลทเข้า มาในบ้านและปิด ประตู 11 ทูต เหล่า นั ้น ทําให้ พวก
ผู้ชายที่อยูประตู
่
บ้านนั ้นตาบอดผู้ใหญ่ผู้น้อย ดังนั ้นพวกเขาจึงหาประตูจนเหนื่ อย
4 แต่ก่อนที่ทูตเหล่านั ้นเข้านอน

ทูตสวรรค์บอกให้โลทและครอบครัวรีบออกจากเมือง
“ที่ นี่มีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย บุตรชาย บุตรสาว และ
สิง่ ใดๆของเจ้าที่ อยู่ในเมืองนี้ ออกจากที่ นี่ 13 เพราะพวกเราจะทําลายสถานที่ แห่งนี้ เพราะ
ว่า เสียงร้องของพวกเขาดัง มากยิง่ ขึ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรง
ส่ง พวกเรามาทําลายมัน เสีย� 14 โลทจึง ออกไปพู ดก ับ บุตรเขยของเขาซึ่ง ได้ แต่ งงานกับ
บุตรสาวของเขาว่า “ลุกขึ้น เจ้ าจงออกไปจากสถานที่ นี้ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําลาย
เมืองนี้ � แต่ บุ ตรเขยของเขากลั บด ู เหมือนว่า เขาพู ดล ้อ เล่น 15 เมื่อ รุ ง่ เช้า ทูต สวรรค์ เหล่ า
นั ้นจึงเร่งเร้าโลทว่า “จงลุกขึ้น พาภรรยาของเจ้า และบุตรสาวทัง้ สองของเจ้า ซึ่งอยู่ที่นี่ไป
เสีย เกรงว่าพวกเจ้าจะถูกทําลายพร้อมกับความชัว่ ช้าของเมืองนี้ � 16 ขณะที่เขายังรีรออยู่
ทูต เหล่า นั ้น จึง คว้า จับ มือ เขา มือ ภรรยาของเขาและมื อบ ุต รสาวทัง้ สองของเขา พระเยโฮ
วาห์ทรงมีความเมตตาต่อเขา ทูตเหล่านั ้นจึงนําเขาออกมาและให้เขาอยู่ที่นอกเมือง 17 ต่อ
มาเมื่อ ทูต เหล่า นั ้น นํา พวกเขาออกมาภายนอกแล้ว ทูต พูด ว่า “จงหนี เอาชีวต
ิ รอด อย่า ได้
เหลียวหลังมาดูหรือพักอยูที
่ ่ราบลุ่มทงั ้ หลาย จงหนี ไปที่ภูเขาเกรงว่าเจ้าจะถูกทําลาย�
12 ทูตเหล่านั ้นจึงพู ดกับโลทว่า
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โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์
18 โลทจึงกล่าวแก่ ทูตเหล่านั ้ นว่า “โอ เจ้านายของข้าพเจ้า อย่าให้เป็ นอย่างนั ้นเลย 19 ดู
เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของท่านได้รบ
ั พระกรุ ณาในสายตาของท่านและท่านมีความเมตตาอย่างยิง่ ซึ่ง
ท่านได้สําแดงต่อข้าพเจ้าในการช่วยชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถหนี ไปยังภูเขาได้ เกรง
ว่าสิง่ ชัว่ ร้ายจะมาถึงตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะตายเสีย 20 ดูเถิด กรุ ณาเถิด เมืองนี้ อยู่ใกล้
ที่ จะหนี ไปถึงได้และเป็นเมืองเล็ก โอ โปรดให้ข้าพเจ้าหนี ไปที่ นั ่น (เป็นเมืองเล็กๆมิใช่หรือ)
และชีวต
ิ ของข้าพเจ้า จะรอด� 21 ทูต กล่าวแก่ เขาว่า “ดู เถิด เรายอมรับ เจ้า เกี่ยวกับ เรือ
่ ง
22
นี้ ด้วยว่า เราจะไม่ ทําลายล้างเมืองนี้ ซึ่ง เจ้า ได้ กล่าวถึง เจ้ าจงรีบ หนี ไปที่ นั ่น เพราะเรา
ไม่ สามารถกระทํา อะไรได้ จนกว่า เจ้า ไปถึงที่ นั ่น � เหตุ ฉะนั ้น จึง เรียกชื่อ เมืองนั ้ นว ่าโศอาร์
23 เมื่อโลทเข้าไปยังเมืองโศอาร์ ตะวันก็ข้น
ึ มาเหนื อแผ่นดินโลกแล้ว
เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิมถูกทําลาย
ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงให้กํามะถัน และไฟจากพระเยโฮวาห์ตกมาจากฟ้า สวรรค์ ลง
มาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 25 พระองค์ ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายเหล่า นั ้น
บรรดาที่ราบลุ่ม ชาวเมืองทัง้ ปวงและสิง่ ที่งอกขึ้นมาบนแผ่นดิน
24

ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ
แต่ ภรรยาของเขาผู้ ตามข้างหลัง เขาเหลียวกลับ ไปมองดู และนางจึง กลายเป็น เสา
เกลือ 27 อับราฮัมลุกขึ้นตัง้ แต่เช้าตรู ไปยั
่
งสถานที่ที่ท่านเคยยืนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
28 ท่านมองไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์และดินแดนที่ราบลุ่มทัง
้ หลาย และดูเถิด ก็เห
็นควันจากแผ่นดินนั ้นพลุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาไฟใหญ่ 29 ต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงทําลาย
เมืองทัง้ หลายในที่ราบลุ่ม แล้ วน ัน
้ พระเจ้า ทรงระลึก ถึ งอ ับ ราฮัม และส่ง โลทออกไปจาก
ท่ามกลางการทําลายล้าง เมื่อพระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายซึ่งโลทอาศัยอยู่
26

โลทอาศัยอยูใ่ นถํ้า บุตรสาวของโลททําการผิดประเวณี
30 โลท ขึ้น ไป จาก เมือง โศ อาร์ ไป อาศัย อยู่ บน ภูเขา พร้อม กับ บุตร สาว สอง คน ของ เขา
เพราะเขากลั วท ี่ อาศัย ในเมืองโศอาร์ เขาจึง ไปอาศัย อยู่ ในถํ้า ทัง้ เขากับ บุตรสาวสองคน
ของเขา 31 บุ ตรสาวหัวปี พู ดก ั บน ้ องสาวว่า “บิ ดาของเราแก่ แล ้ว และไม่ มี ชายใดในแผ่น
ดินโลกเข้ามาหาพวกเราตามธรรมเนี ยมของทัว่ โลก 32 มาเถิด พวกเราจงให้บิดาของพวก
เราดื่ม เหล้า องุน
่ และพวกเราจะนอนกั บท ่าน เพื่อ พวกเราจะสงวนเชื้อ สายของบิดาพวก
33
เรา� ในคื นวันนั ้นพวกเธอจึงให้บิดาของพวกเธอดื่มเหล้าองุน
่ บุ ตรสาวหัวปี เข้าไปนอน
กับ บิดาของเธอ และเขาไม่ สังเกตว่า เธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุก ขึ้น ไปเมื่อไร 34 ต่อ
มาวันรุ่งขึ้นบุตรสาวหัวปีพูดกบน
ั อ
้ งสาวว่า “ดูเถิด เมื่อคืนนี้ เราได้นอนกับบิดาของเรา พวก
เราจงให้ ท่านดื่ม เหล้า องุน
่ ในคืน นี้ อีก และเจ้า จงเข้าไปนอนกั บท ่านเพื่อ พวกเราจะสงวน
เชื้อสายของบิดาพวกเรา� 35 พวกเธอจึงให้บิดาของพวกเธอดื่มเหล้าองุน
่ ในคืนวันนั ้นด้วย
น้ องสาวก็ ลุ กขึ้น ไปนอนกับ เขา และเขาไม่ สังเกตว่า เธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุก ขึ้น
ไปเมื่อไร 36 ดัง นั ้น บุ ตรสาวทัง้ สองของโลทก็ ตัง้ ครรภ์ กับ บิดาของพวกเธอ 37 บุ ตรสาว
หัวปี คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเรียกชื่อ ของเขาว่า โมอับ เขาเป็น บรรพบุรุษ ของคนโมอับ
มาจนถึง ทุก วัน นี้ 38 ส่วนน้ องสาว เธอคลอดบุตรชายคนหนึ่ งด ้วยและเรียกชื่อ ของเขาว่า
เบน-อัมมี เขาเป็นบรรพบุรุษของคนอัมโมนมาจนถึงทุกวันนี้
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1 อับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนทางใต้

อาศัยอยู่ระหว่างเมืองคาเดชและเมือง
ชูร ์ และอาศัย อยู่ ในเมืองเก-ราร์ 2 อับ ราฮัม บอกถึง นางซาราห์ ภรรยาของตนว่า “นางเป็น
น้ องสาวของข้าพเจ้า� อาบ ี เมเลคกษั ตริย์ แห่ งเมืองเก-ราร์จึง ใช้ คนมานํา นางซาราห์ ไป
3 แต่ พระเจ้า เสด็จ มาหาอาบี เมเลคทางพระสุ บิ นในเวลากลางคืน และตรัส กั บท ่า นว่า “ดู
เถิด เจ้ าเป็น เหมือนคนตาย เพราะหญิง นั ้น ซึ่ง เจ้า นํา มา ด้วยว่า นางเป็น ภรรยาของผู้ อ่น
ื
แล้ว� 4 แต่อาบเี มเลคยังไม่ได้เข้าใกล้นาง ท่านจึงทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระองค์
จะประหารชนชาติ ที่ ชอบธรรมด้วยหรือ 5 เขาบอกแก่ ข้าพระองค์ มิใช่หรือว่า ‘นางเป็นน้ อง
สาวของข้าพเจ้า� และแม้แต่ นางเองก็ ว่า ‘เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า� ข้าพระองค์ กระทํา
ดังนี้ ด้วยจิตใจอันซื่อตรงและด้วยมือที่ บริสุทธิ�
์ 6 พระเจ้าตรัสกั บท่านในพระสุ บินว่า “แท้
จริงเรารูแล
้ วว
้ ่าเจ้ากระทําดังนี้ ด้วยจิตใจอันซื่อตรง เราจึงยับยัง้ เจ้าไม่ให้ทําบาปต่อเรา เหตุ
ฉะนั ้น เราไม่ ยอมให้ เจ้ าถูก ต้องนางนั ้น 7 ฉะนั ้น บัดนี้ จงคืน ภรรยาให้ แก่ ชายนั ้น เพราะเขา
เป็น ผู้ พยากรณ์ เขาจะอธิษฐานเพื่อ เจ้า แล้ว เจ้า จะมี ชี วิตอยู่ ถ้า เจ้า ไม่ คืน นางนั ้น เจ้ าจงรู ้
ว่า เจ้า จะตายเป็น แน่ ทัง้ เจ้า และทุก คนที่ เป็น ของเจ้า� 8 เหตุ ฉะนั ้น อาบี เมเลคตื่น บรรทม
ตัง้ แต่ เช้าตรู ่ ทรงเรียกบรรดาข้าราชการของท่าน และทรงรับสัง่ เรือ
่ งทัง้ หมดนี้ ให้พวกเขา
ฟัง และคนเหล่านั ้นก็กลัวยิง่ นั ก
อาบีเมเลคคืนภรรยาแก่อับราฮัม

“เจ้ าได้ กระทําอะไรแก่ พวก
เรา เราได้กระทําผิดอะไรต่อเจ้า ที่เจ้านําบาปใหญ่โตมายังเราและราชอาณาจักรของเรา เจ้
าได้กระทําสิง่ ซึ่งไม่ควรกระทําแก่เรา� 10 อาบเี มเลคตรัสกับอับราฮัมว่า “เจ้าคิดอะไรเจ้าจึง
ได้ กระทํา สิง่ นี้ � 11 อับ ราฮั มท ูล ว่า “เพราะข้า พระองค์ คิด ว่า ไม่ มี ความเกรงกลัว พระเจ้า ใน
สถานที่ นี่ เป็นแน่ พวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์ เพราะเห็นแก่ ภรรยาของข้าพระองค์ 12 ยิง่ กว่า
นั ้นนางเป็นน้ องสาวของข้าพระองค์จริงๆ นางเป็นบุตรสาวของบิดาข้าพระองค์ แต่ไม่ใช่บุต
รสาวของมารดาข้าพระองค์ และนางได้มาเป็นภรรยาของข้าพระองค์ 13 ต่อมาเมื่อพระเจ้า
ทรงโปรดให้ข้า พระองค์ ต้องเร่รอ
่ นจากบ้านบิดาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง พู ดก ับ นาง
ว่า ‘นี่ เป็น ความกรุ ณาซึ่ง เจ้า จะสําแดงต่อ ข้าพเจ้า ในสถานที่ ทุ กๆแห่ง ที่ เราจะไปนั ้น ขอให้
กล่าวถึงข้าพเจ้าว่า เขาเป็นพีช
่ ายของดิฉั น� ” 14 อาบเี มเลคจึงทรงนําแกะ วัวและทาสชาย
หญิง และประทานให้แก่ อับราฮัม แล้วทรงคืนซาราห์ภรรยาของอับราฮัมให้ท่านไป 15 แล
ว
้ อาบีเมเลคตรัสว่า “ดูเถิด แผ่นดินของเราก็อยูต่
่ อหน้าเจ้า เจ้าจะอาศัยอยูที
่ ่ไหนก็ได้ตามใจ
ชอบ� 16 พระองค์ตรัสกับซาราห์ว่า “ดูเถิด เราให้เงินหนึ่ งพันแผ่นแก่พี่ชายของเจ้า ดูเถิด
พี่ชายจะคลุมตาเจ้าต่อหน้าทุกคนที่อยูกั
่ บเจ้าและคนทัง้ ปวง� นางก็ถูกติเตียนด้วยถ้อยคํา
17
เหล่า นี้ เพราะฉะนั ้น อับ ราฮัม ก็ อธิษฐานต่อ พระเจ้า พระเจ้า ทรงรักษาอาบี เมเลค และ
มเหสีของพระองค์และทาสหญิงให้หาย และเขาเหล่านั ้นก็มีบุตร 18 เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ได้ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสํานั กของอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรือ
่ งซาราห์ภรรยาอับราฮัม
9 ดัง นั ้น อาบี เมเลคทรงเรียกอับ ราฮัม มาและตรัส กั บท ่า นว่า
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การกําเนิ ดของอิสอัค
พระเยโฮวาห์ ทรงเยีย
่ มซาราห์ เหมือนที่ พระองค์ ตรัส ไว้ และพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
แก่ ซาราห์ดัง ที่ พระองค์ ทรงตรัสไว้ 2 เพราะซาราห์ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้
อับ ราฮัม เมื่อ ท่านชรา ตามเวลาซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส กั บท ่าน 3 อับ ราฮัม ตัง้ ชื่ อบ ุตรชายที่ เก ิด
แก่ ท่าน ผู้ ซึ่ง ซาราห์คลอดให้ท่านนั ้ นว ่า อิส อัค 4 แล ้ วอ ับ ราฮัม ทํา พิธีเข ้าสุ หน ัต ให้แก่ อิส อั
คบุตรชายของตนเมื่ อมีอายุแปดวัน ดังที่ พระเจ้าทรงบัญชาแก่ ท่าน 5 อับราฮัมมีอายุ หน่งึ
ร้อยปี เมื่ออิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่าน 6 นางซาราห์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงกระทําให้ข้าพเจ้า
1
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หัวเราะ ดังนั ้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับข้าพเจ้า� 7 นางกล่าวอีกว่า “ใครจะพูดกับ
อับราฮัมได้วา่ ซาราห์จะให้ลูกอ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้ท่าน
เมื่อท่านชราแล้ว� 8 เด็กนั ้นกเ็ ติบโตขึ้นและหย่านมและอับราฮัมจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันนั ้น
เมื่ออิสอัคหย่านม
นางฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออก
9 แต่ซาราห์เห็นบุตรชายของฮาการ์คนอียป
ิ ต์ซ่ึงนางคลอดให้อับราฮัม

กําลังหัวเราะเล่น
อยู่ 10 นางจึง พู ดก ับ อับ ราฮัม ว่า “ไล่ ทาสหญิง คนนี้ กับ บุตรชายของนางไปเสีย เถิด เพราะ
ว่า บุตรชายของทาสหญิง คนนี้ จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกับ อิส อั คบ ุตรชายของข้าพเจ้า ไม่ ได้
11
� อับ ราฮัม กลุ้ม ใจมาก เพราะเรือ
่ งบุตรชายของท่าน 12 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า
“เจ้ าอย่า โศกเศร้า ในสายตาของเจ้า เพราะเรือ
่ งเด็ก นั ้น และเพราะทาสหญิง ของเจ้า เลย
ทุ กสิ่ ง ที่ ซาราห์ กล ่า วกับ เจ้า เจ้ าก็ จงฟัง เสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรียกเชื้อ สายของ
เจ้าทางสายอิสอัค 13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั ้น เราจะกระทํา ให้เป็นชนชาติ หน่ึงด้วย
เพราะเขาเป็น เชื้อ สายของเจ้า� 14 อับ ราฮัม จึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด ให้ขนมปัง และนํ้า หนึ่ ง ถุง
หนั งแก่ฮาการ์ ใส่ บ่าให้นางพร้อมกับเด็กนั ้นแล้วส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไป
ในถิน
่ ทุ รกันดารแห่งเบเออร์เชบา 15 และนํ้าในถุงหนั งนั ้ นก็หมดไป นางก็ วางเด็กนั ้นไว้ใต้
พุ่มไม้แห่งหน่งึ 16 แล้วนางก็ ไปนั ่งลงห่างออกไปตรงหน้าเด็กนั ้น ประมาณเท่ากับระยะลูก
ธนู ตก เพราะนางพูด ว่า “อย่า ให้ ข้า เห็น ความตายของเด็ก นั ้น เลย� นางก็ นั่ง อยู่ ตรงหน้า
เด็กนั ้นแล้วตะเบ็งเสียงร้องไห้ 17 พระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั ้น และทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าจึงเรียกฮาการ์จากฟ้าสวรรค์กล่าวกับนางว่า “ฮาการ์ เจ้าเป็นอะไรไป อย่ากลัวเลย
เพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็ก ณ ที่ที่เขาอยูน
่ ั ้นแล้ว 18 ลุกขึ้นอุ้มเด็กนั ้น เอามือจับ
เขาไว้ให้แน่ น เพราะเราจะทําให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง� 19 แล้วพระเจ้าทรงเบิกตาของ
นาง นางก็เห็นบ่อนํ้าแห่งหนึ่ ง จึงไปเติมน้าํ เต็มถุงหนั งและให้เด็กนั ้นดื่ม 20 พระเจ้าทรงสถิ
ตกับเด็กนั ้น เขาเติบโตขึ้น อาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร และเป็นนั กธนู 21 เขาอาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุ
รกันดารแห่งปาราน มารดาก็หาภรรยาคนหนึ่ งจากประเทศอียป
ิ ต์ให้เขา
อับราฮัมอาศัยอยูที
่ ่เบเออร์เชบา อับราฮัมทําพันธสัญญากับกษั ตริย์อาบีเมเลค
22 และต่อมาในคราวนั ้น

อาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ พูดกับอับ
ราฮัมว่า “พระเจ้าทรงสถิ ตกับท่านในทุกสิง่ ที่ ท่านกระทํา 23 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงปฏิญาณ
ในพระนามพระเจ้าให้แก่ เราที่ นี่ ว่า ท่านจะไม่ประพฤติ การคดโกงต่อเรา หรือโอรสของเรา
หรือ ต่อ หลานของเรา แต่ ดัง ที่ เราภั กด ี ต่อ ท่าน ท่านจงภั กด ี ต่อ เราและต่อ แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน
อาศัยอยู่นี้ � 24 อับราฮัมก็ ทูลว่า “ข้าพเจ้ายอมปฏิ ญาณ� 25 อับราฮัมก็ ร้องทุกข์ต่ออาบีเม
เลค เรือ
่ งบ่อนํ้า ที่ ข้า ราชการอาบี เมเลคยึด เอาไป 26 อาบ ี เมเลคตรัสว ่า “เราไม่ รู ว่
้ า ใครทํา
27
อย่างนี้ ทัง้ ท่านก็ มิได้ บอกเรา เราก็ ยงั ไม่ ได้ ยิน เรือ
่ งจนวัน นี้ � อับ ราฮัม จึง นํา แกะและ
วัว มาถวายแก่ อาบ ี เมเลค ทัง้ สองฝ่ายก็ ทํา พันธสัญญากัน 28 อับ ราฮัม ได้ แยกลูก แกะตัว
เมีย จากฝูง ไว้ต่างหากเจ็ด ตัว 29 อาบ ี เมเลคตรัส ถามอับ ราฮัม ว่า “ลูก แกะตัว เมีย เจ็ด ตั วท ี่
ท่านแยกไว้ต่างหากนั ้น หมายความว่า อะไร� 30 ท่านทูล ว่า “ขอพระองค์ ร บลู
ั กแกะตัว เมีย
เจ็ด ตั วน ี้ จากมือ ข้า พระองค์ เพื่อ จะได้ เป็น พยานแก่ ข้า พระองค์ ว่า ข้า พระองค์ ได้ ขุด บ่อนํ้า
นี้ � 31 เหตุ ฉะนี้ ท่านจึงเรียกที่ นั้นว่า เบเออร์เชบา เพราะว่าทัง้ สองได้ ปฏิญาณกันไว้ 32 ทัง้
สองกระทําพันธสัญญากันที่เบเออร์เชบาดังนี้ แหละ แล้วอาบีเมเลคและฟีโคล์ผู้บัญชาการ
ทหารของพระองค์ ได้ ลุ กขึ้นแล้ วก็กลับไปยังแผ่นดินของชาวฟี ลิสเตีย 33 อับราฮัมปลูกต้น
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แทมริสก์ ไว้ที่ เบเออร์เชบา และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า นิ รัน ดร์ที่ นั่น
34 อับราฮัมอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินชาวฟีลิสเตียหลายวัน
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การถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชาในแผ่นดินโมริยาห์
1 และต่อ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเจ้า ทรงลองใจอับ ราฮัม และตรัส กั บท ่า นว่า
“อับ ราฮัม � ท่านทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ พระเจ้า ข้า� 2 พระองค์ ตรัสว ่า “จงพา
บุตรชายของเจ้า คื ออ ิ สอัค บุ ตรชายคนเดียวของเจ้า ผู้ ที่ เจ้ ารัก ไปยัง แผ่น ดิน โมริยาห์ และ
ถวายเขาที่ นั่น เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา บนภูเขาลูก หนึ่ ง ซึ่ง เราจะบอกแก่ เจ้า � 3 อับ ราฮัม จึง ลุก
ขึ้น แต่ เช้า มืด ผูก อานลาของท่านพาคนใช้ หน ุ่ม ไปกั บท ่านด้วยสองคนกับ อิส อั คบ ุตรชาย
ของท่าน ท่านตัด ฟืน สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชา แล ้ว ลุก ขึ้น เดิน ทางไปยัง ที่ ซ่ึง พระเจ้า ทรงตรัส
แก่ท่าน 4 พอถึงวันทีส
่ ามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นแลเห็นทีน
่ ั ้นแต่ไกล 5 อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้
หนุ่มของท่านว่า “อยู่กับลาที่นี่ เถิด เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัสการที่โน้ น แล้วจะกลับมา
พบเจ้า� 6 อับราฮัมเอาฟืนสําหรับเครือ
่ งเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชายของตน ถือไฟและมีด
7
แล้ว พ่อ ลูก ไปด้วยกัน อิส อัค พู ดก ับ อับ ราฮัม บิ ดาว ่า “บิ ดาเจ้าข้า� และท่านตอบว่า “ลูก
เอ๋ย พ่อ อยู่ ที่ นี่ � ลูก จึง ว่า “นี่ ไฟและฟืน แต่ ลูก แกะสําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาอยู่ ที่ไหน � 8 อับ
ราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเครือ
่ งเผาบูชา�
9
พ่อลูกทัง้ สองก็เดินต่อไปด้วยกัน เขาทัง้ สองมาถึงที่ซ่ึงพระเจ้าตรัสบอกท่านไว้ อับราฮัมก็
สร้างแท่นบูชาที่นั ่น เรียงฟืนเป็นระเบียบ แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืน
10 แล ้ วอ ับ ราฮัม ก็ ย่ ื นม ือ จับ มีด จะฆ่า บุตรชาย 11 แต่ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์เรียกท่าน
จากฟ้า สวรรค์ ว่า “อับ ราฮัม อับ ราฮัม � และท่านตอบว่า “ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ พระเจ้า ข้า�
12 และพระองค์ ตรัสว ่า “อย่า แตะต้องเด็ก นั ้น หรือ กระทํา อะไรแก่ เขาเลย เพราะบัดนี้ เรารู ้
แล ้ วว ่า เจ้า ยําเกรงพระเจ้า ด้วยเห็ นว ่า เจ้า มิ ได้ หวงบุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคนเดียว
ของเจ้าจากเรา�
อับราฮัมถวายแกะตัวผู้แทนอิสอัค
และดู เถิด ข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ ง เขาของมันติ ดอยู่
ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะผูต
้ ัวนน
ั ้ มาถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแทนบุตรชายของท่าน
14 อับราฮัมจึงเรียกสถานที่ นั้นว่า เยโฮวาห์ยเิ รห์ อย่างที่ เขาพู ดกันทุกวันนี้ ว่า “ที่ ภู เขาของ
พระเยโฮวาห์นั ้น พระองค์ทรงทอดพระเนตร�
13 อับ ราฮัม เงยหน้า ขึ้น มองดู

พระเจ้าทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับราฮัม

15 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์เรียกอับ ราฮัม ครัง
้ ที่ สองมาจากฟ้าสวรรค์ 16 และตรัสว่า

“พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราปฏิญาณโดยตัว เราเองว่า เพราะเจ้า กระทํา อย่างนี้ และมิ ได้ หวง
บุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคนเดียวของเจ้า 17 เราจะอวยพรเจ้า แน่ เราจะทวีเชื้อ สาย
ของเจ้า ให้มากขึ้น ดัง ดวงดาวในท้องฟ้า และดัง เม็ด ทรายบนฝั่ งทะเล เชื้อ สายของเจ้า จะ
ได้ ประตู เมืองศั ตรู ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ 18 ประชาชาติ ทัง้ หลายทัว่ โลกจะได้ พรเพราะเชื้อ
สายของเจ้า เพราะว่าเจ้าได้ เชื่อฟัง เสียงของเรา� 19 อับราฮัมจึงกลับไปหาคนใช้หนุ่มของ
ท่าน เขาก็ลุกขึ้นแล้วพากันกลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา อับราฮัมก็อาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา
20 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ มีคนมาบอกอับราฮัมว่า “ดูเถิด มิลคาห์บังเกิดบุตร
ให้แก่นาโฮร์น้องชายของท่านด้วยแล้ว 21 คือฮูสบุตรหัวปี บูสน้องชายของเขา เคมูเอลบิดา
ของอารัม 22 เคเสด ฮาโซ ปิ ลดาช ยิดลาฟ และเบธู เอล� 23 เบธู เอลให้กําเนิ ดบุตรสาวชื่อ
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เรเบคาห์ ทัง้ แปดนี้ มิ ลคาห์บังเกิด ให้นาโฮร์ น้ องชายของอับ ราฮัม
เขาที่ช่อ
ื เรอูมาห์ ก็ได้บังเกิดเตบาห์ กาฮัม ทาหาช และมาอาคาห์

หนั งสือปฐมกาล 24:4

24

และภรรยาน้ อยของ

23
นางซาราห์สิ้นชีวต
ิ ที่เฮโบรน แล้วถูกฝังไว้ในถํ้ามัคเป-ลาห์

1 ซาราห์มีอายุหน่ง
ึ ร้อยยีสิ
่ บเจ็ดปี

ซาราห์มีชีวิตถึงอายุนี้ 2 แล้วซาราห์ก็สิ้นชีวต
ิ ที่เมืองคีร ิ
ยาทอารบา คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน อับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้คิดถึง
นาง 3 อับ ราฮัม ยืน ขึ้น หน้า ศพพู ดก ั บลู กหลานของเฮทว่า 4 “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวและ
เป็น คนมาอาศัย อยู่ ท่ามกลางท่าน ขอท่านให้ ที่ ดิ นท่า มกลางท่านเป็น สุ สาน เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ ฝัง ผู้ ตายของข้าพเจ้า ให้ พ้น สายตาไป� 5 ลูก หลานของเฮทตอบอับ ราฮัม ว่า 6 “นาย
เจ้าข้า โปรดฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายจากพระเจ้าท่ามกลางเรา ขอให้ฝังผู้ตายของท่าน
ในอุโมงค์ฝังศพที่ดีที่สุดของเราเถิด ไม่มีผู้ใดในพวกเราที่จะหวงสุสานของเขาไว้ไม่ให้ท่าน
หรือขัดขวางท่านมิให้ฝังผูต
้ ายของท่าน� 7 อับราฮัมก็ลุกขึ้นกราบลงต่อหน้าลูกหลานของเฮ
ทชาวแผ่นดินนั ้น 8 และพูดกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้า
ให้ พ้น สายตาไปแล้ว ขอฟัง ข้าพเจ้า เถิด และวิง วอนเอโฟรนบุตรชายโศหาร์เพื่อ ข้าพเจ้า
9 ขอให้เขาให้ถ้ํามัคเป-ลาห์ ซึ่งเขาถือกรรมสิทธิน
่ ่ปลายนาของเขา ขอ
์ ั ้นแก่ข้าพเจ้า มันอยูที
ให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาให้เป็นกรรมสิทธิส
์ ําหรับใช้เป็นสุสานท่ามกลางหมู่พวก
ท่าน� 10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัยอยูท
่ ่ามกลางลูกหลานของเฮท เอโฟรนคนฮิตไทต์จึงตอบอับรา
ฮัมให้บรรดาลูกหลานของเฮทผู้ที่ เข้าไปที่ ประตูเมืองของเขาฟังว่า 11 “อย่าเลย นายเจ้าข้า
โปรดฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ให้นาน น
ั ้ แก่ ท่านและให้ถ้ํา ที่ อยู่ในนานั ้น แก่ ท่าน ด้วยข้าพเจ้า ให้
แก่ท่านต่อหน้าลูกหลานประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด� 12 อับราฮัม
ก็กราบลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั ้น 13 และท่านพู ดกับเอโฟรนให้ชาวแผ่นดินนั ้นฟังว่า “แต่
ถ้า ท่านยินยอมให้ แล้ว ขอฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะจ่ายค่า นานั ้น ขอรับ เงิน จากข้าพเจ้า เถิด
และข้าพเจ้า จะได้ ฝัง ผู้ ตายของข้าพเจ้า ที่ นั ่น � 14 เอโฟรนตอบอับ ราฮัม ว่า 15 “นายเจ้าข้า
ขอฟัง ข้าพเจ้า เถิด ที่ ดิ นแปลงนี้ มี ราคาเป็น เงิน สี่ รอ
้ ยเชเขล สํา หรับท ่า นกับ ข้าพเจ้า ก็ ไม่
เท่าไร ฝังผู้ตายของท่านเถิด� 16 อับราฮัมก็ ฟังคําของเอโฟรน แล้วอับราฮัมก็ ชงั ่ เงินให้เอ
โฟรนตามจํานวนที่ เขาบอกให้ลูก หลานของเฮทฟัง แล้ว คือ เงิน สี่ รอ
้ ยเชเขลตามนํ้า หนั ก ที่
17
พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั ้น นาของเอโฟรนในมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยู่หน้ามัมเร มีนากับถํ้าซึ่ง
อยู่ในนั ้น และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในนาตลอดทัว่ บริเวณนั ้น จึงได้ขาย 18 ให้แก่อับราฮัมเป็น
กรรมสิทธิต
์ ่อหน้าลูกหลานของเฮท คือต่อหน้าบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขา 19 ต่อ
มาอับราฮัมก็ฝังศพนางซาราห์ภรรยาของตน ในถํ้าที่นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมืองเฮโบ
รน ในแผ่นดินคานาอัน 20 นาและถํ้าซึ่งอยู่ในนั ้นลูกหลานของเฮทยอมขายให้แก่ อับราฮัม
เป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน

24
อับราฮัมส่งเอลีเยเซอร์ไปหาเจ้าสาวสําหรับอิสอัค
มีอายุมากทีเดียว และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรอับราฮัมท
ุก ประการ 2 อับ ราฮัม พู ดก ับ คนใช้ ของท่านที่ มี อาว ุโสที่สุด ในบ้าน ผู้ ดู แลทรัพย์ สมบัติ ทุ กอ
ย่างของท่านว่า “เอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเรา 3 แล้วเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนาม
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และพระเจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก ว่า เจ้า จะไม่ หาภรรยา
ให้ บุ ตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ที่ เราอาศัย อยู่ ท่ามกลางเขานี้ 4 แต่ เจ้ า
1 ฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้ว
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จะไปยัง ประเทศและหมู่ ญาติ ของเราเพื่อ หาภรรยาคนหนึ่ ง ให้ แก่ อิส อั คบ ุตรชายของเรา�
5 คนใช้ ก็ เรียนท่านว่า “หากว่า หญิง นั ้น จะไม่ เต็มใจมากับ ข้าพเจ้า ยัง แผ่น ดิน นี้ ถ้า เช่น นั ้น
ข้าพเจ้ามิต้องนําบุตรชายของท่านกลับไปยังแผ่นดินซึ่งท่านจากมานั ้นหรือ� 6 อับราฮัมพู
ดก ับ เขาว่า “ระวัง อย่า พาบุตรชายของเรากลับ ไปที่ นั่ นอ ีก 7 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า
สวรรค์ ผู้ ทรงนํา เรามาจากบ้านบิดาเรา และจากแผ่น ดิน แห่ง ญาติ ของเรา พระองค์ ตรัส
กับ เราและทรงปฏิญาณกับ เราว่า ‘เราจะมอบแผ่น ดิน นี้ ให้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า� พระองค์
จะทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ไปข้างหน้า เจ้า เจ้ าจงหาภรรยาคนหนึ่ ง ให้ บุ ตรชายของ
เราจากที่ นั ่น 8 ถ้าหญิงนั ้นไม่ เต็มใจมากับเจ้า เจ้ าก็ จะพ้นจากคําปฏิญาณของเรานี้ แต่ เจ้
าอย่า พาบุตรชายของเรากลับ ไปที่ นั่ นก ็ แล้ว กัน � 9 คนใช้ จึง เอามือ ของเขาวางใต้ ขาอ่อน
ของอับราฮัมนายของตน และปฏิญาณต่อท่านตามเรือ
่ งนี้ 10 คนใช้นําอูฐสิบตัวของนายมา
แล้ว ออกเดิน ทางไป ด้วยว่า ข้าวของทัง้ สิน
้ ของนายเขาอยู่ ในอํานาจของเขา เขาลุก ขึ้น ไป
ยัง เมโสโปเตเมีย ถึง เมืองของนาโฮร์ 11 เขาให้ อูฐ คุกเข่า ลงที่ รม
ิ บ่อนํ้า ข้างนอกเมืองเวลา
12
เย็น ซึ่งเป็นเวลาที่ ผู้หญิงออกมาตักนํ้า เขาอธิษฐานว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอับ ราฮัม นายของข้า พระองค์ ขอทรงประทานความสําเร็จ แก่ ข้า พระองค์ ในวัน นี้ และ
ขอทรงสําแดงความเมตตาแก่ อบ
ั ราฮัมนายของข้าพระองค์ 13 ดู เถิด ข้าพระองค์ กําลังยืน
อยู่ที่ริมบ่อนํ้า และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้ กําลังออกมาตักนํ้า 14 ขอให้หญิงสาวคน
ที่ข้าพระองค์จะพูดกับนางว่า ‘โปรดลดเหยือกของนางลงให้ข้าพเจ้าดื่มน้าํ � และนางนั ้นจะ
ว่า ‘เชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ําอูฐของท่านกินด้วย� ให้คนนั ้นเป็นคนที่ พระองค์ ทรง
กําหนดสําหรับ อิส อัค ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อย่างนี้ ข้า พระองค์ จะทราบได้ ว่า พระองค์ ทรง
สําแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์�
พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
ดูเถิด เรเบคาห์ ผู้ที่เกิดแก่เบธูเอลบุตรชาย
ของนางมิล คาห์ ภรรยาของนาโฮร์น้องชายของอับ ราฮัม ก็ แบกไหนํ้า ของนางเดิน ออกมา
16 หญิง สาวนั ้น งามมาก เป็ น พรหมจารียง
ั ไม่ มี ชายใดสมสู่ นาง นางก็ ลงไปที่ บ่อน้าํ เติ มน้าํ
เต็มไหนํ้าแล้ วก็ข้น
ึ มา 17 คนใช้นั ้ นก็วงิ่ ไปต้อนรับนาง แล้วพูดว่า “ขอน้าํ จากไหนํ้าของนาง
ให้ข้าพเจ้า ดื่ม สัก หน่ อย� 18 นางตอบว่า “นายเจ้าข้า เชิญ ดื่ม เถิด� แล ้ วนางก็ รีบลดไหนํ้า
ของนางลงมาถือ ไว้แล ้ว ให้เขาดื่ม 19 เมื่อ ให้เขาดื่ม เสร็จ แล้ว นางจึง ว่า “ข้าพเจ้า จะตัก นํ้า
ให้อูฐของท่านกินจนอิมด
่ ้วย� 20 นางรีบเทนํ้าในไหนํ้าของนางใส่รางแล้ววงิ่ ไปตักนํ้าที่บ่ออ
ีก นางตัก นํ้า ให้อูฐ ทัง้ หมดของเขา 21 ชายนั ้น เพ่ งด ู นางเงียบๆเพื่อ ตรึก ตรองดู วา่ พระเยโฮ
วาห์ทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่ 22 และต่อมาเมื่ออูฐกินนํ้าเสร็จแล้ว ชาย
นั ้ นก ็ ให้แหวนทองคํา หนั ก ครึง่ เชเขล และกําไลสําหรับ ข้ อม ือ นางคู่ หน่งึ ทองหนั ก สิบ เชเขล
23 และพูด ว่า “ขอบอกข้าพเจ้า ว่า นางเป็ น บุตรสาวของใคร ในบ้านบิดาของนางนั ้ นม ี ที่ ให้
พวกเราพัก อาศัย บ้างไหม� 24 นางตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า เป็น บุตรสาวของเบธู เอลบุตรชาย
ของนางมิล คาห์ ซ่ึง นางบังเกิด ให้ กับ นาโฮร์� 25 นางพูด เสริม ว่า “เรามี ทัง้ ฟางและเสบียง
พอ และมี ที่ ให้ พั กด ้วย� 26 ชายนั ้ นก ็ ก้ม ศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ 27 และอธิษฐาน
ว่า “สรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ผู้มิได้ทรงทอดทิง้
ความกรุ ณา และความจริง ของพระองค์ ต่อ นาย ส่วนข้า พระองค์ นั้น พระเยโฮวาห์ ทรงนํา
มาตามทางจนถึ งบ้านหมู่ญาติของนายข้าพระองค์� 28 แล้วหญิงสาวนั ้ นก็วงิ่ ไปบอกคนใน
ครอบครัว ของมารดาถึง เรือ
่ งเหล่า นี้ 29 เรเบคาห์มี พี่ ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาบ ัน ลาบ ั นว งิ่ ไปหา
30
ชายคนนั ้นทีบ่
่ อนํ้า และต่อมาเมื่อท่านเห็นแหวนและกําไลที่ขอม
้ ือน้ องสาว และเมื่อท่าน
ได้ยน
ิ คําของเรเบคาห์น้องสาวว่า “ชายนั ้นพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้ � ท่านก็ไปหาชายนั ้น และ
15 และต่อมาเมื่อเขาอธิษฐานยังไม่ทันเสร็จ
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ดูเถิด เขากําลังยืนอยูก
่ ับอูฐที่บ่อนํ้า 31 ท่านพูดว่า “ข้าแต่ท่านผู้รบ
ั พระพรของพระเยโฮวาห์
เชิญเข้ามาเถิด ท่านยืนอยูข
่ ้างนอกทําไม เพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สําหรับอูฐ
32
แล้ว� ชายนั ้นจึงเข้าไปในบ้าน ลาบันก็แก้อูฐของเขา ให้ฟางและอาหารสําหรับอูฐ ให้นํ้า
ล้างเท้า เขาและคนที่ มาก ับ เขา 33 แล ้ว จัด อาหารมาเลี้ยงเขา แต่ เขาว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ รับ
ประทาน จนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบหมายมานั ้นให้ท่านฟังเสียก่อน�
ลาบันก็ว่า “เชิญพูดเถิด�
เอลีเยเซอร์เล่าถึงธุระของเขาให้ลาบันฟัง
“ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัม 35 พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่นาย
ข้าพเจ้า อย่างมากมาย ท่านก็ เจริญ ขึ้น และพระองค์ ทรงประทานฝูง แพะแกะ และฝูง วัว
เงินและทอง คนใช้ชายหญิง อูฐและลา 36 และนางซาราห์ภรรยานายข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตร
ชายคนหนึ่ งให้แก่นายเมื่อนางแก่แล้ว และนายก็ยกทรัพย์สมบัติทัง้ หมดให้บุตร 37 นายให้
ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า ‘เจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน
ซึ่ง เราอาศัย อยู่ในแผ่น ดิน ของเขานี้ 38 แต่ เจ้ าจงไปยังบ ้า นบิ ดาของเราและไปยัง หมู่ ญาติ
ของเรา และหาภรรยาคนหนึ่ ง ให้แก่ บุ ตรชายของเรา� 39 ข้าพเจ้า พู ดก ับ นายว่า ‘หญิง นั ้น
อาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้า� 40 แต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ผูซึ
้ ่งเราดําเนิ นอยู่
ต่อ พระองค์ จะทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ไปกับ เจ้า และให้ ทางของเจ้า บังเกิด ผล และ
เจ้า จะหาภรรยาคนหนึ่ ง ให้บุ ตรชายของเราจากหมู่ ญาติ ของเรา และจากบ้านบิดาของเรา
41 แล้วเจ้าจะพ้นจากคําปฏิญาณของเรา เมื่อเจ้ามาถึงหมู่ ญาติ ของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ยอม
ให้ หญิง นั ้น เจ้ าก็ พ้น จากคํา ปฏิญาณของเรา� 42 วัน นี้ ข้าพเจ้า มาถึ งบ ่อ นํ้า และทูล ว่า ‘โอ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ถ้าบัดนี้ พระองค์ ทรงโปรดให้
ทางที่ข้าพระองค์ไปนั ้นเกิดผล 43 ดูเถิด ข้าพระองค์กําลังยืนอยู่ที่บ่อนํ้า และต่อมาเมื่อสาว
พรหมจารีออกมาตักนํ้า และข้าพระองค์ พู ดกับนางด้วยว่า “ขอน้าํ ให้ข้าพเจ้าดื่มจากไหนํ้า
ของนางสัก หน่ อย� 44 และนางจะตอบข้า พระองค์ ว่า “เชิญ ดื่ม เถิด และข้าพเจ้า จะตัก นํ้า
ให้อูฐของท่านด้วย� ให้ผู้นั ้นเป็นหญิงที่พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดตัวไว้สําหรับบุตรชายของ
นายข้าพระองค์� 45 เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานในใจไม่ทันขาดคํา ดูเถิด นางเรเบคาห์แบกไหนํ้า
ของนางเดิน ออกมา นางลงไปตัก นํ้า ที่ บ่อนํ้า ข้าพเจ้า พู ดก ับ นางว่า ‘ขอน ้าํ ให้ ข้าพเจ้า ดื่ม
หน่ อย� 46 นางก็ รีบลดไหนํ้า จากบ่า ของนางและว่า ‘เชิญ ดื่ม เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะให้น้ํา แก่
อูฐของท่านด้วย� ข้าพเจ้าจึงด่ม
ื และนางก็ตักนํ้าให้อูฐกินด้วย 47 แล้วข้าพเจ้าถามนางว่า
‘นางเป็น บุตรสาวของใคร� นางตอบว่า ‘เป็น บุตรสาวของเบธู เอลบุตรชายของนาโฮร์ ซึ่ง
นางมิลคาห์กําเนิ ดให้แก่เขา� ข้าพเจ้าจึงใส่แหวนที่จมูกของนางแล้วสวมกําไลที่ข้อมือนาง
48 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของอับ ราฮัม นายข้าพเจ้า ผู้ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาตามทางที่ ถูก เพื่อ หาบุตรสาวของ
น้ องชายนายให้บุตรชายของนาย 49 บัดนี้ ถ้าท่านยอมแสดงความเมตตาและจริงใจต่อนาย
ข้าพเจ้าแล้ว ขอกรุ ณาบอกข้าพเจ้า ถ้ามิฉะนั ้ นก็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทาง
ขวาหรือซ้าย�
34 เขาจึงพูดว่า

นางเรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล
50 ลาบันและเบธูเอลจึงตอบว่า “สิ ่งนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ เราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็
ไม่ได้ 51 ดูเถิด เรเบคาห์ก็อยูต่
่ อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตรชายนาย
ของท่านดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสแล้ว� 52 และต่อมาเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยน
ิ ถ้อยคําของ
ท่านทัง้ สอง ก็ กราบลงถึ งด ิน นมัสการพระเยโฮวาห์ 53 แล ้ว คนใช้ ก็ นํา เอาเครือ
่ งเงิน และ
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เครือ
่ งทอง พร ้ อมกับ เสื้อผ้า มอบให้ แก่ เรเบคาห์ เขายัง มอบของอั นม ี ค่า ให้ แก่ พี่ ชายและ
มารดาของนางด้วย 54 แล ้ว พวกเขาก็ รบ
ั ประทานและดื่ม คือ เขากับ คนที่ มาก ับ เขา และ
ค้างคื นที ่ นั ่น และพวกเขาลุก ขึ้น ในเวลาเช้า คนใช้ นั ้ นก ็ กล่าวว่า “ขอให้ ข้าพเจ้า กลับ ไปหา
นายข้าพเจ้าเถิด� 55 พี่ชายและมารดาของนางว่า “ขอให้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่ อยก่อน
อย่างน้ อยสักสิบวันแล้วนางจะไปก็ได้� 56 แต่ชายนั ้นพูดกับพวกเขาว่า “อย่าหน่วงข้าพเจ้า
ไว้เลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้ทางของข้าพเจ้า เกิด ผลแล้ว ขอให้ข้าพเจ้า ออกเดิน ทาง
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ับ ไปหานายข้าพเจ้า� 57 พวกเขาว่า “เราจะเรียกหญิง สาวมาถามดู�
58 พวกเขาก็ เรียกเรเบคาห์ มาหา และพู ดก ับ นางว่า “เจ้ าจะไปกับ ชายคนนี้ หรือ ไม่ � นาง
ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไป� 59 พวกเขาจึงส่งเรเบคาห์น้องสาวกับพี่เลี้ยงของนางไปพร้อมกับ
คนใช้ของอับราฮัม และคนของเขา 60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางว่า “น้ อง
สาวเอ๋ย ขอให้ เจ้ าเป็น มารดาคนนั บ แสนนั บ ล้าน และขอให้ เชื้อ สายของเจ้า ได้ ประตู เมือง
ของคนที่เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ�
์
อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
แล ้วเรเบคาห์ และเหล่า สาวใช้ ของนางก็ข้ึ นอ ูฐ ไปกับ ชายนั ้น คนใช้ ก็ พาเรเบคาห์ ไป
62 ฝ่า ยอิ สอัค มาจากบ่อ นํ้า ลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัย อยู่ ทางใต้ 63 เวลาเย็ นอ ิ สอัค ออก
ไปตรึก ตรองที่ ทุ ่ง นาและท่านก็ เงยหน้า ขึ้น มองไป และดู เถิด มี อูฐ เดิน มา 64 เรเบคาห์ เงย
หน้า ขึ้น เมื่อ แลเห็นอ ิ สอัค นางก็ ลงจากอูฐ 65 เพราะนางได้ พู ดก ับ คนใช้ นั้ นว ่า “ชายคนโน้
นที่กําลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเรานั ้นคือใคร� คนใช้นั ้นตอบว่า “นายของข้าพเจ้าเอง� นาง
จึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาคลุม 66 คนใช้บอกให้อส
ิ อัคทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทําไป 67 อิสอัค
ก็พานางเข้ามาในเต็นท์ของนางซาราห์มารดาของท่านและรับเรเบคาห์ไว้ นางก็เป็นภรรยา
ของท่าน และท่านก็รก
ั นาง อิสอัคก็ได้รับความปลอบประโลมภายหลังที่มารดาของท่านสิน
้
ชีวต
ิ แล้ว
61

25
บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์

อับ ราฮัม ได้ ภรรยาอีก คนหนึ่ ง ชื่อ เคทู ราห์ 2 นางก็ คลอดบุตรให้แก่ ท่านชื่อ ศิ มราน โยก
ชาน เมดาน มี เดีย น อิ ชบากและชู อาห์ 3 โยกชานให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เชบาและเดดาน บุ
ตรชายของเดดาน คื ออ ัสชู ริม เลทู ชิ มและเลอุ ม มิม 4 บุ ตรชายของมี เดีย นคือ เอฟาห์ เอ
เฟอร์ ฮาโนค อาบีดาและเอลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้ เป็นลูกหลานของนางเคทูราห์ 5 อับราฮัมได้
มอบทรัพย์สมบัติทัง้ หมดแก่อส
ิ อัค 6 แต่อับราฮัมให้ของขวัญแก่บุตรชายทัง้ หลายของพวก
ภรรยาน้ อยของท่าน และให้ พวกเขาแยกไปจากอิ สอั คบ ุตรชายของท่าน ไปทางทิศ ตะวัน
ออกยังประเทศตะวันออก เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
1

อับราฮัมสิ้นชีวต
ิ เมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับนางซาราห์

อายุ แห่ งชีวต
ิ ของอับ ราฮัม คือ หนึ่ ง ร้อยเจ็ด สิบ ห้า ปี 8 อับ ราฮั มสิ ้น ลมหายใจเมื่อ แก่
หง่อมแล้ว และเป็น คนชรามี อายุ มาก และถูก รวบรวมไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 9 อิส อัค
และอิชมาเอลบุตรชายของท่านก็ฝังท่านไว้ในถํ้ามัคเป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของ
โศหาร์คนฮิตไทต์ ซ่ึงอยู่หน้ามัมเร 10 เป็นนาที่ อบ
ั ราฮัมซื้อมาจากลูกหลานของเฮท เขาก็ฝั
งอ ับ ราฮัม ไว้ที่ นั่น อยู่ กับ ซาราห์ ภรรยาของท่าน 11 และต่อ มาหลัง จากที่ อบ
ั ราฮั มสิ ้น ชีวต
ิ
แล้ว พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่อส
ิ อัคบุตรชายของท่าน อิสอัคอาศัยอยูร่ ม
ิ บ่อนํ้าลาไฮรอย
7

เชื้อสายของอิชมาเอล
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ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ ของอิ ชมาเอล บุ ตรชายของอับ ราฮัม ซึ่ง นางฮาการ์คนอียป
ิ ต์
สาวใช้ของนางซาราห์กําเนิ ดให้แก่อับราฮัม 13 ต่อไปนี้ เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอิชมาเอล
ตามชื่อ ตามพงศ์พันธุ ์ คือเนบาโยธเป็นบุตรหัวปีของอิชมาเอล เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม 14 มิ
ชมา ดู มาห์ มัส สา 15 ฮาดาร์ เทมา เยทูร ์ นาฟิช และเคเดมาห์ 16 คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชาย
ของอิ ชมาเอล ชื่อ เหล่า นี้ เป็น ชื่อ ของพวกเขาตามเมือง และตามค่ายของเขา เจ้ านายสิบ
สองคนตามตระกูล ของเขา 17 อายุ แห่งชีวต
ิ ของอิชมาเอล คือ หนึ่ ง ร้อยสามสิบ เจ็ด ปี ท่าน
สิน
้ ลมหายใจและถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 18 พวกเขาอาศัยอยู่ตัง้ แต่เมืองฮาวิ
ลาห์จนถึงเมืองชูร ์ ซึ่งอยู่หน้าอียป
ิ ต์ไปทางทิศแผ่นดินอัสซีเรีย และเขาสิน
ิ อยู่ตรงหน้า
้ ชีวต
บรรดาพี่น้องของเขา
12

การกําเนิ ดของยาโคบกับเอซาว

19 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์ พันธุ ของอิ
์
สอัคบุตรชายของอับราฮัม

คืออับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออ
ิ สอัค อิส อั คม ี อายุ สี ่ สิ บปี เมื่อ ท่านได้ ภรรยาคือ เรเบคาห์ บุ ตรสาวของเบธู เอลคนซีเรีย
ชาวเมืองปัดดานอารัม น้ องสาวของลาบันคนซีเรีย 21 อิสอัคอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อ
ภรรยาของท่าน เพราะนางเป็นหมัน พระเยโฮวาห์ประทานตามคําอธิษฐานของท่าน เรเบ
คาห์ ภรรยาของท่านก็ ตัง้ ครรภ์ 22 เด็ กก ็ เบียดเสียดกัน อยู่ ในครรภ์ ของนาง นางจึง พูด ว่า
“ถ้า เป็น เช่น นี้ ข้าพเจ้า จะทํา อะไรดี� นางจึง ไปทูล ถามพระเยโฮวาห์ 23 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ นางว่า “ชนสองชาติ อยู่ ในครรภ์ ของเจ้า และประชาชนสองพวกที่ เก ิด จากบัน
้ เอวของ
เจ้า จะต้องแยกกัน พวกหนึ่ ง จะมี กําลัง มากกว่า อีก พวกหนึ่ ง พี่ จะปรนนิ บั ติ น้ อง � 24 เมื่อ
กําหนดคลอดของนางมาถึงแล้ว ดูเถิด มีลูกแฝดอยูใ่ นครรภ์ของนาง 25 คนแรกคลอดออก
มาตัว แดงมี ขนอยู่ ทัว่ ตัว หมด เขาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า เอซาว 26 ภายหลัง น้ องชายของเขาก็ คลอด
ออกมา มือ ของเขาจับ ส้น เท้า ของเอซาวไว้ เขาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า ยาโคบ เมื่อ นางคลอดลูก แฝด
นั ้น อิสอัคมีอายุได้หกสิบปี
20

ยาโคบซื้อสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาว
27 เด็กชายทัง
้ สองนั ้นโตขึ้น เอซาวก็เป็นพรานที่ ชํานาญ เป็นชาวทุ่ง ฝ่ายยาโคบเป็นคน
เงียบๆอาศัย อยู่ในเต็นท์ 28 อิสอัครัก เอซาว เพราะท่านรับ ประทานเนื้ อที่ เขาล่า มา แต่ นาง
เรเบคาห์รก
ั ยาโคบ 29 และยาโคบต้ม ผัก อยู่ เอซาวกลับ มาจากท้องทุ่ง แล้ว รู ส
้ ึ กอ ่อ นกํา ลัง
30 เอซาวพู ดก ับ ยาโคบว่า “ขอให้ข้า กิน ผัก แดงนั ้น เพราะเราอ่อนกําลัง� เพราะฉะนั ้น เขา
จึงได้ชื่อว่า เอโดม 31 ยาโคบว่า “ขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้ � 32 เอซาว
ว่า “ดู เถิด ข้ากําลังจะตายอยู่แล้ว สิทธิบุ ตรหัวปี จะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ ข้าเล่า� 33 ยาโค
บว่า “ปฏิญาณให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้ � เอซาวจึงปฏิญาณให้กับเขา และขายสิทธิบุตรหัวปี
ของตนแก่ยาโคบ 34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถัว่ แดงต้มแก่เอซาว เขาก็กินและดื่ม แล้วลุก
ไป ดังนี้ เอซาวก็ดูหมิน
่ สิทธิบุตรหัวปีของตน

26
อิสอัคได้รบ
ั พันธสัญญาเช่นเดียวกับอับราฮัม
นอกเหนื อจากการกันดารอาหารครังก
้ ่อนในสมัยอับ
ราฮัม และอิส อัค ไปหาอาบี เมเลคกษั ตริย์ แห่งชาวฟี ลิ ส เตีย ที่ เมืองเก-ราร์ 2 พระเยโฮวาห์
ทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่า “อย่าลงไปอียป
ิ ต์เลย จงอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกเจ้า
3
เถิด จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้แผ่น
ดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า เราจะทําให้คําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณ
1 เกิดกันดารอาหารในแผ่นดินนั ้น
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ไว้กับ อับ ราฮัม บิดาของเจ้า นั ้น สําเร็จ 4 เราจะทวี เชื้อ สายของเจ้า ให้ มากขึ้น ดัง ดาวบนฟ้า
และจะให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เชื้อสายของเจ้า ประชาชาติทัง้ หลายในโลกจะได้รบ
ั พร
ก็ เพราะเชื้อ สายของเจ้า 5 เพราะว่า อับ ราฮัม ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเราและได้ รก
ั ษาคํา กําชับ
ของเรา บัญญัติของเรา กฎเกณฑ์ของเรา และราชบัญญัติของเรา�
อิสอัคพูดมุสาเรือ
่ งภรรยาของตน
6 อิส อัค จึง อาศัย อยู่ ในเมืองเก-ราร์ 7 คนเมืองนั ้น จึง ถามท่านเรือ
่ งภรรยาของท่าน ท่าน
จึง ว่า “เธอ เป็น น้ อง สาว ของ ข้าพเจ้า� เพราะ ท่า นกลั วท ี่ จะ พูด ว่า “เธอ เป็น ภรรยา ของ
ข้าพเจ้า� คิด ไปว่า “มิ ฉะนั ้น แล้ว คนเมืองนี้ จะฆ่า ข้าพเจ้า เพื่อ แย่ง เอาเรเบคาห์� เพราะ
ว่านางมีรู ปงาม 8 และต่อมาเมื่อท่านอยูที
่ ่นั ่นนานแล้ว อาบเี มเลคกษั ตริย์ชาวฟีลิสเตียทอด
พระเนตรตามช่องพระแกล และดู เถิด เห ็ นอ ิ สอัค กํา ลัง หยอกเล่ นก ับเรเบคาห์ภรรยาของ
ตน 9 อาบ ี เมเลคจึง เรียกอิส อัค มาเฝ้า และตรัสว ่า “ดู เถิด นางเป็น ภรรยาของเจ้า แน่ แล้ว
ทําไมเจ้า จึง พูด ว่า ‘เธอเป็น น้ องสาวของข้า พระองค์� ” อิส อัค ทูล พระองค์ ว่า “เพราะข้า
พระองค์คิดว่า ‘มิฉะนั ้นข้าจะตายเพราะนาง� ” 10 อาบเี มเลคตรัสว่า “ท่านทําอะไรแก่พวก
เรา ดังนี้ ประชาชนคนหนึ่ ง อาจจะเข้าไปนอนกับ ภรรยาของเจ้า ง่ายๆ แล ้ว เจ้า จะนํา ความ
ผิด มาสู่ พวกเรา � 11 อาบ ี เมเลคจึง ทรงรับสัง่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ผู้ ใดแตะต้องชายคนนี้
หรือภรรยาของเขาจะต้องถูกประหารชีวต
ิ เป็นแน่ � 12 อิสอัคได้หว่านพืชในแผ่นดินนั ้น ใน
ปี เดีย วกันนั ้ นก ็ เก ็บ ผลได้ หน ่งึ ร้อยเท่า พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพรแก่ ท่าน 13 อิส อัค ก็
จําเริญมีกําไรทวียงิ่ ขึ้นจนท่านเป็นคนมังม
่ ีมาก 14 ด้วยว่าท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูงวัวเป็น
กรรมสิทธิแ
์ ละมีบริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึงอิจฉาท่าน 15 ฝ่ายชาวฟีลิสเตียได้อุดและ
เอาดินถมบ่อทุกบ่อ ซึ่งคนใช้ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยอับราฮัมบิดาของท่าน 16 อาบเี มเลค
ตรัสกับอิสอัคว่า “ไปเสียจากเราเถิด เพราะท่านมีกําลังมากกว่าพวกเรา�
อิสอัคขุดบ่อนํ้าที่เก-ราร์ อิสอัคย้ายไปอยูที
่ ่เบเออร์เชบา
17 อิส อัค จึง ออกจากที่ นั ่น ไปตัง
้ เต็นท์ อยู่ที่ หุบเขาเก-ราร์และอาศัยอยู่ที่ นั่น 18 อิสอัคขุด
บ่อนํ้าซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีก เพราะหลังจากที่อบ
ั ราฮัมได้สิ้นชีพแล้ว
19
ชาวฟีลิสเตียได้อุดเสีย แลวท
้ ่านก็ตัง้ ชื่อตามชื่อที่บิดาของท่านตัง้ ไว้ และคนใช้ของอิสอัค
ขุดในหุบเขาและพบบ่อนํ้าพุพลุ่งขึ้นมา 20 คนเลี้ยงสัตว์ของเมืองเก-ราร์ก็มาทะเลาะกับคน
เลี้ยงสัตว์ของอิสอัคอ้างว่า “นํ้านั ้นเป็นของเรา� ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั ้นว่า เอเสก เพราะเขา
ทัง้ หลายมาทะเลาะกั บท ่าน 21 แล ้ว พวกเขาก็ ขุด บ่อนํ้า อีกบ ่อ หนึ่ ง และทะเลาะกัน เรือ
่ งบ่อ
22
นั ้น ด้วย ท่านจึง เรียกชื่ อบ ่อนั ้ นว ่า สิ ตนาห์ ท่านย้ายจากที่ นั่น ไปขุด อี กบ ่อ หนึ่ ง แล ้ว เขา
ก็ มิได้ ทะเลาะกัน เรือ
่ งบ่อ นั ้น ท่านจึง เรียกชื่ อบ ่อนั ้ นว ่า เรโหโบท ท่านกล่าวว่า “เพราะบัด
นี้ พระเยโฮวาห์ทรงประทานที่ อยู่แก่ เรา และเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินนี้ � 23 และท่านก็
ออกจากที่นั่นไปยังเมืองเบเออร์เชบา
อิสอัคสร้างแท่นบูชา

ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับรา
ฮัม บิ ดาของเจ้า อย่า กลัว เลย ด้วยว่า เราอยู่กับ เจ้า และจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อ สายของ
เจ้า ให้ มากขึ้น เพราะเห็น แก่ อบ
ั ราฮัม ผู้ รับ ใช้ ของเรา� 25 ท่านจึง สร้างแท่น บูชาที่ นั ่น และ
นมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์ และตัง้ เต็นท์ ของท่านที่ นั ่น แล ้ว คนใช้ ของอิ สอัค ขุด
บ่อนํ้าที่นั ่น
24 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั ้น

อิสอัคทําพันธสัญญากับอาบีเมเลค

26 ฝ่ายอาบีเมเลคออกจากเมืองเก-ราร์พร้อมกับอาฮุสซัทสหายคนหนึ่ งของพระองค์

กับ
ฟีโคล์ ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาท่าน 27 อิสอัคทูลถามเขาทัง้ หลายว่า “ไฉนท่าน
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จึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านเกลียดชังข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าไปจากท่าน� 28 พวกเขาตอบ
ว่า “เราเห็น ชัดเจนแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ั บท ่าน เราจึง ว่า ขอให้ กระทํา ปฏิญาณ
ระหว่างท่านและเราทัง้ หลาย และขอให้ เรากระทํา พันธสัญญากั บท ่าน 29 เพื่อ ว่า ท่านจะ
ไม่ ทํา อันตรายแก่ เรา ดัง ที่ เรามิ ได้ แตะต้องท่านและไม่ ได้ กระทํา สิง่ ใดแก่ ท่านเว้น แต่ การ
ดี และได้ ส่ง ท่านไปอย่างสันติ บัดนี้ ท่านเป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพร� 30 ท่านจึง
จัดการเลี้ยงให้แก่พวกเขา และเขาก็ได้กินและดื่ม 31 ครันร
้ ุ่งเช้าทัง้ สองฝ่ายก็ต่ืนแต่เช้ามืด
กระทําปฏิญาณต่อกัน และอิสอัคไปส่งพวกเขา พวกเขาก็จากท่านไปอย่างสันติ 32 และต่อ
มาในวันนั ้นเองคนใช้ของอิสอัคมาบอกท่านถึงเรือ
่ งบ่อนํ้าซึ่งเขาได้ขุดและกล่าวแก่ท่านว่า
“เราพบนํ้าแล้ว� 33 ท่านเรียกบ่อนั ้ นว่า เชบา เมืองนั ้นจึ งมีชื่อว่า เบเออร์เชบา จนทุกวันนี้
34 เอซาวมีอายุสี่สิบปี เมื่อท่านรับยูดิธบุตรสาวของเบเออรีคนฮิตไทต์และบาเสมัทบุตรสาว
ของเอโลนคนฮิตไทต์เป็นภรรยา 35 หญิงเหล่านั ้นทําให้อส
ิ อัคและเรเบคาห์มีใจโศกเศร้า

27
อุบายของยาโคบกับเรเบคาห์เพื่อจะได้รบ
ั พร
1 และต่อมาเมื่ออิสอัคแก่

ตามัวจนมองไม่เห็น ท่านก็เรียกเอซาวบุตรชายคนโตของท่าน
มาและกล่าวแก่เขาว่า “ลูกเอ๋ย� เขาตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าอยูที
่ ่นี่� 2 ท่านว่า “ดูเถิด บัดนี้
พ่อ แก่ แล้ว จะถึง วัน ตายเมื่อไรก็ ไม่รู ้ 3 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงเอาอาวุธ ของเจ้า คือ แล่ง ธนูและ
คันธนูออกไปที่ท้องทุ่ง หาเนื้ อมาให้พ่อ 4 และจัดอาหารอร่อยอย่างที่พ่อชอบนั ้น และนํามา
ให้พ่อกิน เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะได้ อวยพรแก่ เจ้ าก่อนพ่อตาย� 5 เมื่ ออิสอัคพู ดกับเอ
ซาวบุตรชายนั ้น นางเรเบคาห์ได้ยน
ิ เอซาวก็ออกไปท้องทุ่งเพื่อล่าเนื้ อมา 6 นางเรเบคาห์จึง
พูดกับยาโคบบุตรชายของนางว่า “ดูเถิด แม่ได้ยินบิดาของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายของเจ้า
ว่า 7 ‘จงนํา เนื้ อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พ่อกิน และเราจะอวยพรเจ้า ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ก่อนพ่อตาย� 8 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเสียงของแม่ตามที่แม่สัง่ เจ้า
9 บัดนี้ ไปที่ฝูงแพะแกะ นําลูกแพะดีๆสองตัวมาให้แม่ แม่จะเอามันปรุ งอาหารอร่อยให้บิดา
เจ้าอย่างที่ท่านชอบ 10 และเจ้าจะต้องนําไปให้บิดาเจ้ารับประทาน เพื่อว่าท่านจะอวยพรเจ้า
ก่อนท่านสิน
ิ � 11 ยาโคบพูดกับนางเรเบคาห์มารดาของตนว่า “ดูเถิด เอซาวพี่ชายของ
้ ชีวต
ข้าพเจ้าเป็นคนมี ขนดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกลี้ยงเกลา 12 บิดาของข้าพเจ้าคงจะคลําตัว
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะดูเหมือนว่าเป็นผูห
้ ลอกลวงท่าน แล้วข้าพเจ้าจะนําการสาปแช่งมา
13
เหนื อข้าพเจ้าเอง หาใช่นําพรมาไม่� มารดาของเขาพูดกับเขาว่า “ลูกเอ๋ย ขอให้การสาป
แช่ง ของเจ้า ตกอยู่ กับ แม่ เถิด ฟัง เสียงของแม่ เท่านั ้น ไปเอาลูก แพะมาให้แม่ เถิด � 14 เขา
จึงไปจับเอามาให้มารดาของตน มารดาของเขาได้จัดอาหารอร่อยอย่างที่ บิดาของเขาชอบ
นั ้น 15 แล ้ วนางเรเบคาห์ นํา เสื้อ อย่างดี ที่ สุด ของเอซาว บุ ตรชายคนโตของนาง ซึ่ง อยู่ กับ
นางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของนาง 16 นางเอาหนั งลูกแพะหุม
้ มือและคอ
ที่ เกลี้ยงเกลาของเขา 17 แล้วนางก็ มอบอาหารอร่อยและขนมปัง ซึ่งนางจัดทํานั ้นไว้ในมือ
ของยาโคบบุตรชายของนาง 18 เขาจึง เข้าไปหาบิดาของตนและพูด ว่า “บิ ดาเจ้าข้า� และ
ท่านว่า “พ่ออยูนี
่ ่ ลูกเอ๋ย เจ้าคือใคร� 19 ยาโคบตอบบิดาของตนว่า “ลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปี
ของท่าน ลูกทําตามที่ ท่านสัง่ ลูกแล้ว เชิญลุกขึ้นนั ่งรับประทานเนื้ อที่ ลูกหามาเถิด เพื่อจิต
วิญญาณของท่านจะได้อวยพรแก่ลูก� 20 แต่อิสอัคพูดกับบุตรชายของตนว่า “ลูกเอ๋ย เจ้า
ทําอย่างไรจึงพบมันเร็วนัก� บุตรจึงตอบว่า “เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนํามัน
มาให้แก่ลูก� 21 แล้วอิสอัคจึงพูดกับยาโคบว่า “ลูกเอ๋ย มาใกล้ๆ พ่อจะได้คลําดูเจ้า เพื่อจะ
ได้รู ว่
้ าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อแน่ หรือไม่� 22 ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อส
ิ อัคบิดาของตน
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อิสอัคคลําตัวเขาแล้วพูดว่า “เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ แต่มือเป็นมือของเอซาว� 23 ท่าน
ก็ ไม่ ได้ สังเกต เพราะมือ ของเขามี ขนดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขา ท่านจึง อวยพรแก่
เขา 24 ท่านถามว่า “เจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อจริงหรือ� เขาตอบว่า “ใช่ครับ� 25 ท่าน
จึงว่า “นําแกงมาให้พ่อ พ่อจะได้กินเนื้ อที่บุตรชายของพ่อหามา เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะ
อวยพรเจ้า� ยาโคบจึงนํามันมาให้ท่าน ท่านก็รับประทาน ยาโคบนํานํ้าองุน
่ มาให้ท่านและ
ท่านก็ดื่ม
อิสอัคอวยพรยาโคบ
แล ้ วอ ิสอั คบ ิ ดาของเขาจึง พู ดก ับ เขาว่า “ลูก เอ๋ย เข ้า มาใกล้ และจุบ พ่อ� 27 เขาจึง
เข้า มาใกล้ และจุ บท ่าน และท่านก็ ดมกลิ่ นที ่ เสื้อ ของเขา และอวยพรเขาว่า “ดู ซิ กล น
ิ่
ลูกชายข้า เหมือนกลิน
่ ท้องทุ่ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพร 28 ดัง นั ้น ขอพระเจ้า ทรง
ประทานนํ้าค้างจากฟ้าแก่ เจ้า และประทานความอุดมสมบู รณ์ของแผ่นดินทัง้ ข้าวและนํ้า
องุน
่ มากมายแก่ เจ้า 29 ขอให้ชนชาติ ทัง้ หลายรับใช้เจ้า และให้ประชาชาติ กราบไหว้เจ้า ขอ
ให้เป็นเจ้านายเหนื อพี่น้ อง และบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้า ผู้ใดสาปแช่งเจ้าก็ขอ
ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปและผู้ ใดอวยพรเจ้า ก็ ขอให้ ผู้ นั ้น ได้ รบ
ั พร� 30 และต่อ มาพออิส อัค อวยพร
ยาโคบเสร็จ แล้ว เมื่อ ยาโคบพึ่ง ออกไปจากหน้า อิส อั คบ ิดา เอซาวพี่ ชายก็ กล ับ จากการล่า
เนื้ อ 31 และเขาเตรียมอาหารอร่อยนํามาให้บิดาด้วย และพู ดกับบิดาว่า “ขอท่านลุกขึ้นรับ
ประทานเนื้ อที่ลูกชายหามา เพื่อจิตวิญญาณของท่านจะได้อวยพรลูก� 32 อิสอัคบิดาพูดก
ับ เขาว่า “เจ้ าคือ ใคร� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้า คือ เอซาวบุตรชายของท่าน เป็น บุตรหัวปี ของ
ท่าน� 33 อิสอัคก็ ตัวสัน
่ มากพูดว่า “ใครเล่า คือผู้นั้นอยู่ที่ไหน ที่ ไปล่าเนื้ อ แล้วนํามาให้พ่อ
พ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้ว เป็นที่แน่ว่าผู้นั้นจะได้รบ
ั พร�
26

เอซาวเป็นทุกข์และมีความโกรธ

เมื่อ เอซาวได้ยน
ิ คํา กล่าวของบิ ดาก ็ รอ
้ งออกมาเสีย งดั งด ้วยความขมขื่น และพู ดก
ับบิดาว่า “โอ บิดาเจ้าข้า ขออวยพรข้าพเจ้า ขออวยพรข้าพเจ้าด้วยเถิด� 35 แต่ท่านพูดว่า
“น้ องชายเจ้า เข้า มาหลอกพ่อ และเอาพรของเจ้า ไปเสีย แล้ว� 36 เอซาวพูด ว่า “เขามีช่อ
ื
ว่ายาโคบก็ ถู กต้องแล้วมิใช่หรือ เพราะว่าเขาแกล้งให้ข้าพเจ้าเสียเปรียบสองครัง้ แล้ว เขา
เอาสิทธิบุ ตรหัวปี ของข้าพเจ้า ไป และดู เถิด คราวนี้ เขาเอาพรของข้าพเจ้า ไปอีกด ้วย� แล
้ว เขาพูด ว่า “ท่านมิ ได้ สงวนพรไว้ให้ ข้าพเจ้า บ้างหรือ� 37 อิส อัค ตอบเอซาวว่า “ดู เถิด พ่อ
ตัง้ ให้เขาเป็นนายเหนื อเจ้า และมอบบรรดาพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขา ทัง้ ข้าวและ
นํ้าองุน
่ พ่อก็จัดให้เขา ลูกเอ๋ย พ่อจะทําอะไรให้เจ้าได้อีกเล่า� 38 เอซาวพูดกับบิดาว่า “บิดา
เจ้าข้า ท่านมีพรแต่ เพียงพรเดียวเท่านั ้นหรือ โอ บิดาเจ้าข้า ขออวยพรลูก ขออวยพรลู กด
้วยเถิด� แล้วเอซาวก็ตะเบ็งเสียงร้องไห้ 39 อิสอัคบิดาของเขาจึงตอบเขาว่า “ดูเถิด เจ้าจะ
ได้ อาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ั นอ ุ ดมบริบู รณ ์ มีน้าํ ค้างลงมาจากฟ้า 40 แต่ เจ้ าจะมี ชี วิตอยู่ ด้วย
ดาบและเจ้า จะรับ ใช้ น้องชายของเจ้า แต่ ต่อ มาเมื่อ เจ้า มี กําลัง ขึ้น เจ้า จะหัก แอกของน้ อง
เสียจากคอของตน�
34

ยาโคบหนี ไปจากเอซาว

41 ฝ่ายเอซาวก็ เกลียดชังยาโคบเพราะเหตุ พรที่ บิดาได้ ให้แก่ เขานั ้น

เอซาวรําพึงในใจว่า
“วัน ไว้ทุกข์ พ่อ ใกล้ เข ้า มาแล้ว หลัง จากนั ้น ข้า จะฆ่า ยาโคบน้ องชายของข้า เสีย� 42 แต่ คํา
ของเอซาวบุตรชายคนโตไปถึงหูของนางเรเบคาห์ นางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็ก
ของนางมา และพู ดกับเขาว่า “ดู เถิด เอซาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการจะ
ฆ่าเจ้า 43 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ ฟังเสียงของแม่เถิด จงลุกขึ้นหนี ไปหาลาบันพี่ชายของ
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แม่ที่เมืองฮาราน 44 และอยูก
่ ับเขาชัว่ คราวจนกว่าความเกรีย
้ วกราดของพีช
่ ายเจ้าจะคลาย
ลง 45 จนกว่า ความโกรธของพี่ ชายเจ้า จะคลายลง และเขาลื มสิ ่ง ที่ เจ้ าได้ ทํา แก่ เขา แล ้ว
แม่จะส่งให้คนไปพาเจ้ากลับมาจากที่นั ่น แม่ต้องสูญเสียลูกทัง้ สองคนในวันเดียวกันทําไม
เล่า� 46 นางเรเบคาห์พู ดก ับ อิส อัค ว่า “ข้าพเจ้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เหลือ เกิน เพราะบุตร
สาวของคนเฮท ถ้ายาโคบแต่งงานกับบุตรสาวคนเฮท ซึ่งเป็นหญิงแผ่นดินนี้ ชีวิตข้าพเจ้า
จะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า�
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ยาโคบหนี ไปยังปัดดานอารัม
แล ้ วอ ิ สอัค ก็ เรียกยาโคบมาอวยพรให้ และกําชับ เขาว่า “เจ้ าอย่า แต่งงานกับ หญิง คา
นาอัน 2 แต่ ลุ กขึ้น ไปเมืองปัด ดานอารัม ไปยั งบ ้านเบธู เอลบิ ดาของแม่ เจ้า ที่ นั ่น เจ้า จง
แต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่ งของลาบันพี่ชายแม่ของเจ้า 3 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรง
์
อวยพระพรแก่ เจ้า และโปรดให้เจ้ ามี ลูก ดกทวียิง่ ขึ้น จนได้ เป็น มวลชนชาติ ทัง้ หลาย 4 ขอ
พระองค์ทรงประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าด้วย เพื่อเจ้าจะได้รบ
ั
เป็นมรดกแผ่นดินนี้ ที่เจ้าอาศัยอยูเ่ ป็นคนต่างด้าว ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่อบ
ั ราฮัมแล้ว�
5 อิสอัคก็ส่งยาโคบไป ยาโคบก็ไปปั ดดานอารัมไปหาลาบัน บุตรชายของเบธูเอลคนซีเรียพี่
ชายของนางเรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว 6 ฝ่ายเอซาวเมื่อ เห็นว ่า อิส อัค อวยพร
ยาโคบ และส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั ่น และเห็นว่าเมื่ออิสอัคอวยพร
เขานั ้น ท่านกําชับ เขาว่า “เจ้ าอย่า แต่งงานกับ หญิง คานาอัน เลย� 7 และเห็นว ่า ยาโคบเชื่อ
ฟั งบิดามารดา และไปยังปัดดานอารัม 8 เมื่อเอซาวเห็นว่าหญิงคานาอันไม่เป็ นที ่พอใจอิส
อัคบิดาของตน 9 เอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและรับมาหะลั ทบุตรสาวของอิชมาเอลบุตรชาย
ของอับราฮัมน้องสาวของเนบาโยทมาเป็นภรรยา นอกเหนื อภรรยาซึ่งเขามีอยูแล้
่ ว
1

ความฝันเกี่ยวกับบันไดที่ทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงให้พันธสัญญาอีก
10 ยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบาเดิน ไปยัง เมืองฮาราน 11 เขามาถึงที่ แห่ง หน่ง
ึ และ
พัก อยู่ ที่ นั ่น ในคืน นั ้น เพราะดวงอาทิตย์ ตกแล้ว เขาเอาหิน จากที่ นั่น มาเป็น หมอนหนุน
ศีรษะ แล ้ วนอนลงที่ นั ่น 12 เขาฝัน และดู เถิด มี บันไดอัน หนึ่ ง ตัง้ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก ยอด
ถึง ฟ้า สวรรค์ ดู เถิด ทูต สวรรค์ ทัง้ หลายของพระเจ้า กําลัง ขึ้น ลงอยู่ บนนั ้น 13 และดู เถิด
พระเยโฮวาห์ประทับ ยืน อยู่เหนื อบ ันได และตรัสว ่า “เราคือ เยโฮวาห์พระเจ้า ของอับ ราฮัม
บรรพบุรุษ ของเจ้า และพระเจ้า ของอิ สอัค แผ่ นดิน ซึ่ง เจ้า นอนอยู่ นั้น เราจะให้ แก่ เจ้ าและ
เชื้อ สายของเจ้า 14 เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น เหมือนผงคลี บนแผ่น ดิน และเจ้า จะแผ่ กว้าง
ออกไปทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทางทิศเหนื อและทิศใต้ บรรดาครอบครัวทว
ั ่ แผ่นดิน
โลกจะได้รบ
ั พรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้า 15 ดูเถิด เราอยู่กับเจ้า และจะพิทักษ์
รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนําเจ้ากลับมายังแผ่นดินนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิง้ เจ้า
จนกว่า เราจะได้ ทํา สิง่ ซึ่ง เราพู ดก ับ เจ้า ไว้นั้น แล้ว� 16 ยาโคบตื่น ขึ้น และพูด ว่า “พระเยโฮ
วาห์ ทรงสถิต ณ ที่ นี้ แน่ ที เดียว แต่ ข้า หารู ไม่
้ � 17 เขากลัว และพูด ว่า “สถานที่ นี้ น่า นั บถือ
สถานที่นี้ มิใช่อย่างอื่น แต่เป็นพระนิ เวศของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์�
คําปฏิญาณของยาโคบ
18 ยาโคบจึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด เอาก้อนหิ นที ่ ทํา หมอนหนุน ศีรษะ ตัง
้ ขึ้น เป็น เสาสําคัญ
19
และเทนํ้ามัน บนยอดเสานั ้น เขาเรียกสถานที่ นั้ นว ่า เบธเอล แต่ ก่อนเมืองนั ้น ชื่อ ลูส
20 แล ้ว ยาโคบปฏิญาณว่า “ถ้า พระเจ้า จะทรงอยู่ กับ ข้า พระองค์ และจะทรงพิทั กษ ์ รก
ั ษา
ในทางที่ ข้า พระองค์ ไป และจะประทานอาหารให้ ข้า พระองค์ รับ ประทาน และเสื้อผ้า ให้ ข้า
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พระองค์ สวม 21 จนข้า พระองค์ กล ับ มาบ้านบิดาของข้า พระองค์ โดยสันติภาพแล้ว พระเย
โฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ 22 และก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ตัง้ ไว้เป็นเสาสําคัญ
จะเป็นพระนิ เวศของพระเจ้า และทุกสิง่ ที่ พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะถวายหนึ่ งในสิบแก่พระองค์�

29

ยาโคบอยูก
่ ับลาบัน ราเชลกับยาโคบ
1 ยาโคบเดินทางมาถึงแผ่นดินของประชาชนชาวตะวันออก 2 เขาก็มองไป และเห็นบ่อนํ้า
บ่อ หนึ่ ง ในทุ่ง นา ดู เถิด มี ฝูง แกะสามฝูง นอนอยู่ ข้างบ่อ นั ้น เพราะคนเลี้ยงแกะเคยตัก นํ้า
จากบ่อ นั ้น ให้ ฝูง แกะกิน และหิน ใหญ่ ก็ ปิดปากบ่อ นั ้น 3 และฝูง แกะมาพร้อมกั นที ่ นั ่น แล
้วคนเลี้ยงแกะก็ กลงิ้ หินออกจากปากบ่อตักนํ้าให้ฝูงแกะกิน แล้วเอาหินปิดปากบ่อนั ้นเสีย
ดังเดิม 4 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “พี่น้ องเอ๋ย ท่านมาจากไหน� เขาตอบว่า “เรามาจาก
เมืองฮาราน� 5 ยาโคบจึงถามเขาทัง้ หลายว่า “ท่านรู จ
้ ักลาบันบุตรชายนาโฮร์หรือไม่� เขา
ตอบว่า “รู จ
้ ัก � 6 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “ลาบ ัน สบายดี หรือ � เขาตอบว่า “สบายดี ดู
เถิด บุตรสาวของเขาชื่อราเชลกําลังมาพร้อมกับฝูงแกะ� 7 ยาโคบจึงว่า “ดูเถิด เวลานี้ ยัง
วัน อยู่ มาก ยัง ไม่ ถึง เวลาที่ จะให้ ฝูง แพะแกะมารวมกัน จงเอานํ้า ให้ แกะเหล่า นี้ กิน แล้ว ให้
ไปกิน หญ้า อีก� 8 แต่ เขาทัง้ หลายตอบว่า “เราทํา ไม่ ได้ จนกว่า แกะทุกๆฝูง จะมาพร้อมกัน
และเขากลิง้ หินออกจากปากบ่อนํ้าก่อน แล้วเราจึงจะเอานํ้าให้ฝูงแกะกิน� 9 เมื่อยาโคบกํา
ลังพูดกับเขาทัง้ หลายอยู่ ราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแกะของบิดา เพราะนางเป็นผู้เลี้ยงมัน
10 และต่อมาครัน
้ ยาโคบแลเห็นราเชลบุตรสาวของลาบันพี่ชายมารดาของตน และฝูงแกะ
ของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็เข้าไปกลิง้ หินออกจากปากบ่อนํ้า เอานํ้าให้ฝูงแกะ
ของลาบันพีช
่ ายมารดาของตนกิน 11 ยาโคบจุบราเชลแล้วร้องไห้ด้วยเสียงดัง 12 ยาโคบบอ
กราเชลว่า เขาเป็น หลานบิดาของนาง และเป็น บุตรชายของนางเรเบคาห์ นางก็ วงิ่ ไปบอก
บิดาของนาง 13 ต่อ มาครัน
้ ลาบัน ได้ยน
ิ ข่าวถึง ยาโคบบุตรชายน้ องสาวของตน เขาก็ วงิ่ ไป
พบและกอดจุบยาโคบและพามาบ้านของเขา ยาโคบก็ เล่าเรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ หมดให้ลาบันฟัง
14 ลาบันจึงพูดกับเขาว่า “เจ้าเป็ นกระดูกและเนื้ อของเราแท้ๆ� ยาโคบก็พักอยูก
่ ับเขาเดือน
หนึ่ ง
ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลที่เขารัก
“เพราะเจ้าเป็นหลานของเรา จึงไม่ควรที่ เจ้ าจะทํางานให้
เราเปล่าๆ เจ้ าจะเรียกค่า จ้างเท่าไร จงบอกมาเถิด� 16 ลาบ ั นม ี บุ ตรสาวสองคน พี่ สาวชื่อ
เลอาห์ น้ องสาวชื่อ ราเชล 17 นางสาวเลอาห์นั้น ตายิบ หยี แต่ นางสาวราเชลนั ้น สละสลวย
และงามน่าดู 18 ยาโคบก็รก
ั นางสาวราเชล และพูดว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้การงานให้ท่านเจ็ด
ปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน� 19 ลาบันจึงว่า “ให้เรายกบุตรสาวให้เจ้านั ้นดีกว่า
จะยกให้คนอื่น จงอยู่กับเราเถิด� 20 ยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปี เพื่อได้นางสาวราเชล เห็นเป็น
เหมือนน้ อยวัน เพราะความรัก ที่ เขามี ต่อ นาง 21 ยาโคบบอกลาบั นว ่า “เวลาที่ กําหนดไว้ก็
ครบแล้ว ขอให้ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าไปหาเธอ� 22 ลาบันจึงเชิญบรรดา
ชาวบ้านมาพร้อมกัน แล้วจัดการเลี้ยง
15 แล้วลาบันพู ดกับยาโคบว่า

ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
ลาบันก็พาเลอาห์บุตรสาวของตนมามอบให้แก่ยาโคบ และยา
24
โคบก็ เข้าไปหานาง ลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาห์ 25 และ
ต่อ มาพอรุ ง่ ขึ้น ดู เถิด เป็น นางเลอาห์ ยาโคบจึง กล่าวแก่ ลาบ ั นว ่า “ลุ งทํา อะไรกับ ข้าพเจ้า
23 และต่อมาครัน
้ เวลาคํ่า
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เล่า ข้าพเจ้ารับใช้ลุงเพื่อได้ราเชลมิใช่หรือ ทําไมลุงจึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า� 26 ลาบันจึงตอบ
ว่า “ในแผ่น ดิน เราไม่ มี ธรรมเนี ยมที่ จะยกน้ องสาวให้ก่อนพี่ หัวปี 27 ขอให้ครบเจ็ด วัน ของ
หญิงนี้ ก่อน แล้วเราจะยกคนนั ้นให้ด้วย เพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้ลุงอีกเจ็ดปี�
ยาโคบทํางานอีกเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
ยาโคบก็ ยอม และรอจนครบเจ็ด วัน ของนางแล้ว ลาบั นก ็ ยกราเชลบุต รสาวให้ เป็น
ภรรยาด้วย 29 ลาบ ัน ยกบิล ฮาห์ สาวใช้ ของตนให้ เป็น สาวใช้ ของนางราเชล 30 ฝ่ายยาโค
บก็ เข้าไปหาราเชลด้วย และเขารักราเชลมากกว่าเลอาห์ เขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเจ็ดปี
31 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่ายาโคบชังเลอาห์ พระองค์จึงทรงเปิ ดครรภ์ของนาง แต่ราเช
ลนั ้นเป็นหมัน 32 นางเลอาห์ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย และตัง้ ชื่อว่ารูเบน ด้วยนางว่า “เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้าแน่ ๆ บัดนี้ สามีจึงจะรักข้าพเจ้า�
33 นางเลอาห์ตัง
้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ งและว่า “เหตุพระเยโฮวาห์ทรงได้ยินว
่าข้าพเจ้าเป็นทีชั
่ ง พระองค์จึงทรงประทานบุตรชายคนนี้ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย� นางตัง้ ชื่อเขา
ว่า สิ เมโอน 34 นางตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชายอีก คนหนึ่ ง และกล่าวว่า “ครัง้ นี้ สามี
จะสนิ ทสนมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสามคนให้เขาแล้ว� เหตุนี้จึง
ตัง้ ชื่อ เขาว่า เลว ี 35 นางตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชายอีก คนหนึ่ ง นางกล่าวว่า “ครัง้ นี้
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์� เหตุนี้นางจึงตัง้ ชื่อเขาว่า ยูดาห์ ต่อไปนางก็หยุดมีบุตร
28
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เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ
1 เมื่อนางราเชลเห็นว่าตนไม่ มี บุ ตรกับยาโคบ ราเชลก็ อจ
ิ ฉาพี่สาว และพู ดกับยาโคบว่า
2
“ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรด้วย หาไม่ข้าพเจ้าจะตาย� ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึงว่า “เราเป็น
เหมือนพระเจ้า ผู้ ไม่ ให้เจ้ ามี ผู้ บังเกิด จากครรภ์ หรือ � 3 นางจึง บอกว่า “ดู เถิด บิ ลฮาห์สาว
ใช้ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหานางเถิด นางจะได้ มี บุ ตรเลี้ยงไว้ที่ ตัก ของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ มี บุ ตรด้ว ยอาศัย หญิง คนนี้ � 4 นางจึง ยกบิล ฮาห์ สาวใช้ ของตนให้ เป็น ภรรยาของยา
โคบ ยาโคบก็เข้าไปหานาง 5 บิลฮาห์ก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ 6 นางราเชล
ว่า “พระเจ้าได้ทรงตัดสินเรือ
่ งข้าพเจ้า และได้ทรงสดับฟังเสียงทูลของข้าพเจ้าจึงประทาน
บุตรชายแก่ข้าพเจ้า� เหตุฉะนี้ นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า ดาน 7 บิลฮาห์สาวใช้ของนางราเชล
ตัง้ ครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ 8 นางราเชลจึงว่า “ข้าพเจ้าปลํ้าสู้กับ
พี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่โต และข้าพเจ้าได้ ชย
ั ชนะแล้ว� นางจึงให้ช่ือบุตรนั ้ นว่า นั ฟทา
ลี 9 เมื่อนางเลอาห์เห็นว่าตนหยุดคลอดบุตร นางจึงยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยา
ของยาโคบ 10 ศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ก็คลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ 11 นางเลอาห์ว่า “กอง
ทหารกําลังมา� จึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า กาด 12 แล้วศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ ก็คลอดบุตรชาย
คนที่ สองให้ แก่ ยาโคบ 13 นางเลอาห์ก็ ว่า “ข้าพเจ้า มี ความสุข เพราะพวกบุตรสาวจะเรียก
ข้าพเจ้าว่าเป็นสุข� นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า อาเชอร์ 14 ในฤดู เกี่ยวข้าวสาลี รู เบนออกไปที่
นาพบมะเขื อด ู ดาอิม จึง เก็บ ผลมาให้นางเลอาห์มารดา ราเชลจึง พู ดก ับ เลอาห์ว่า “ขอมะ
เขื อด ู ดาอิม ของบุตรชายของพี่ ให้ฉั น บ้าง� 15 นางเลอาห์ตอบนางว่า “ที่ น้ องแย่ง สามี ของ
ฉั น ไปแล้ วน ัน
้ ยัง น้ อยไปหรือ จึง จะมาเอามะเขื อด ู ดาอิม ของบุตรชายฉั น ด้วย� ราเชลตอบ
ว่า “ฉะนั ้นถ้าให้มะเขือดูดาอิมของบุตรชายแก่ ฉั น คื นวันนี้ เขาจะไปนอนกับพี่� 16 และยา
โคบกลับ มาจากนาเวลาเย็น นางเลอาห์ ก็ ออกไปต้อนรับ เขาบอกว่า “จงเข้า มาหาฉั น เถิด
เพราะฉั น ให้มะเขื อด ู ดาอิม ของบุตรชายเป็น สิน จ้างท่านแล้ว� คื นว ัน นั ้น ยาโคบก็ นอนกับ
นาง 17 พระเจ้าทรงสดับฟังนางเลอาห์ นางก็ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนที่หา้ ให้แก่ยา
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โคบ 18 ฝ่ายนางเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าทรงประทานสินจ้างนั ้นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า
ยกหญิงคนใช้ให้สามี� นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า อิสสาคาร์ 19 นางเลอาห์ก็ตัง้ ครรภ์อีก และ
คลอดบุตรชายคนที่หกให้แก่ยาโคบ 20 แลว
้ นางเลอาห์จึงว่า “พระเจ้าทรงประทานของดีให้
ข้าพเจ้า บัดนี้ สามีจะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ ให้บุ ตรชายแก่ เขาหกคนแล้ว�
นางจึง ตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า เศบู ลุ น 21 ต่อ มาภายหลัง นางก็ คลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง ตัง้ ชื่อ ว่า
ดี นาห์ 22 พระเจ้า ทรงระลึก ถึง นางราเชล และพระเจ้า ทรงสดับ ฟัง นาง ทรงเปิด ครรภ์ ของ
นาง 23 นางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงโปรดยกความอดสู ของ
ข้าพเจ้าไปเสีย� 24 นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า โยเซฟ กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงโปรดเพิม
่
บุตรชายอีกคนหนึ่ งให้ข้าพเจ้า�
ลาบันหลอกลวงยาโคบ
และต่อ มาเมื่อ นางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็ พู ดก ับ ลาบั นว ่า “ขอให้ ข้าพเจ้า
กลับ ไปบ้านเกิด และแผ่น ดิน ของข้าพเจ้า 26 ขอมอบภรรยากับ บุตรให้ ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้ทํางานรับใช้ท่านเพื่อเขาแล้ว และให้ข้าพเจ้าไปเถิด เพราะท่านรู ว้ า่ ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่าน
แล้ว� 27 แต่ลาบันตอบเขาว่า “ถ้าลุงเป็นทีพ
่ อใจเจ้าแล้ว จงอยูต
่ ่อเถิด เพราะลุงเรียนรูจ
้ าก
ประสบการณ์ วา่ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงอวยพรเราเพราะเจ้า� 28 และเขาพูดว่า “เจ้ าจะเรียก
ค่า จ้างเท่าไรก็ บอกมาเถิด ลุ งจะให้� 29 ยาโคบตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า รับ ใช้ ลุ งอย่างไร และ
สัตว์ของลุงอยูก
่ ับข้าพเจ้าอย่างไร ลุงกท
็ ราบอยูแล้
่ ว 30 เพราะว่าก่อนข้าพเจ้ามานั ้นลุงมแต่
ี
น้ อย แต่ บัดนี้ ก็ มี ทวีขึ้น เป็ นอ ัน มาก ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า มาถึง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงอวยพระพร
แก่ลุง และบัดนี้ เมื่อไรข้าพเจ้าจะบํารุ งครอบครัวของตนเองได้บ้างเล่า� 31 ลาบันจึงถามว่า
“ลุ งควรจะให้อะไรเจ้า� ยาโคบตอบว่า “ลุ งไม่ต้องให้อะไรข้าพเจ้าดอก แต่ หากว่าลุงจะทํา
สิง่ นี้ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเลี้ยงระวังสัตว์ของลุงต่อไป 32 คือวันนี้ ข้าพเจ้าจะไปตรวจดู ฝูง
สัตว์ของลุง ทัง้ ฝูง ข้าพเจ้า จะคัด แกะที่ มี จุ ดและด่างทุก ตัว ออกจากฝูง และคัด แกะดํา ทุก
ตัวออกจากฝูงแกะ และแพะด่างกั บที่มีจุ ดออกจากฝูงแพะ ให้สัตว์เหล่านี้ เป็นค่าจ้างของ
ข้าพเจ้า 33 ดัง นั ้น ความชอบธรรมของข้าพเจ้า จะเป็น คํา ตอบของข้าพเจ้า ในเวลาภายหน้า
คือ เมื่อ ลุง มาตรวจดู ค่า จ้างของข้าพเจ้า ถ้า พบตัว ไม่ มี จุ ดและที่ ไม่ ด่างอยู่ในฝูง แพะและตั
วทไม่
ี่ ดําในฝูงแกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้ายักยอกสัตว์เหล่านี้ มา� 34 ลาบันจึงตอบว่า “ดูเถิด
ลุงตกลงตามที่เจ้าพูดนั ้น� 35 วันนั ้นเขาก็คัดแพะตัวผู้ที่ลายและที่ด่าง และแพะตัวเมียที่มี
จุดและที่ด่าง แพะที่ขาวบ้างทัง้ หมดและแกะดําทัง้ หมด มามอบให้บุตรชายของเขา 36 เขา
แยกสัตว์ออกไปทัง้ หมดห่างจากยาโคบเป็น ระยะทางสามวัน ฝูงสัตว์ของลาบันที ่เหลืออยู่
นั ้นยาโคบก็เลี้ยงไว้
25

พระเจ้าทรงช่วยยาโคบเจริญ
ยาโคบเอากิง่ ไม้ สดจากต้น ไค้ ต้น เสลา และต้น เกาลัด มาปอกเปลือกออกเป็น รอย
ขาวๆให้เห ็น ไม้ สี ขาว 38 เขาวางไม้ ที่ ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้า ฝูง สัตว์คือ ในรางนํ้า ที่ ฝูง
สัตว์มากินนํ้า เพื่อเมื่อมันมากินนํ้า มันจะตัง้ ท้อง 39 ฝูงสัตว์ก็ตัง้ ท้องตรงหน้าไม้นั ้น ดังนั ้น
ฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีจุดและด่าง 40 ยาโคบก็แยกลูกแกะและให้ฝูงแพะแกะนั ้นอยู่ตรง
หน้าแกะที่ มีลาย และแกะดําทุกตัวในฝูงของลาบัน แต่ฝูงแพะแกะของตนนั ้นอยู่ต่างหาก
ไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน 41 อยูมาเมื
่
่ อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะตัง้ ท้อง ยาโคบก็จัดไม้
วางไว้ที่รางนํ้าให้ฝูงสัตว์เห็นเพื่อให้มันตัง้ ท้องกลางไม้นั ้น 42 และเมื่อสัตว์อ่อนแอ ยาโคบก็
ไม่ ใส่ ไม้ นั ้น ไว้ เหตุ ฉะนั ้น สัตว์ที่ อ่อนแอจึง ตกเป็น ของลาบัน แต่ สัตว์ที่ แข ็ง แรงเป็น ของยา
โคบ 43 ยาโคบก็มัง่ มีมากขึ้น มีฝูงแพะแกะฝูงใหญ่ คนใช้ชายหญิง และฝูงอูฐฝูงลา
37

หนั งสือปฐมกาล 31:1

37

หนั งสือปฐมกาล 31:28

31
ยาโคบต้องไปจากลาบัน
ยาโคบได้ยน
ิ บุตรชายของลาบัน พูด ว่า “ยาโคบได้ แย่ งทรัพย์ ของบิดาเราไปหมด เขา
ได้ ทรัพย์สมบัติ ทัง้ หมดนี้ มาจากบิดาเรา� 2 ยาโคบได้ สังเกตดู สี หน ้า ของลาบัน และดู เถิด
เห็นว่าไม่ เหมือนแต่ ก่อน 3 พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ยาโคบว่า “จงกลับไปยังแผ่นดินบิดาและ
ญาติ พี่น้ องของเจ้าเถิด และเราจะอยู่กับเจ้า� 4 ยาโคบก็ ให้คนไปเรียกนางราเชลและนาง
เลอาห์ ให้ มาที่ ทุ ่ง นาที่ เลี้ยงฝูง สัตว์ 5 แล ้ว บอกนางทัง้ สองว่า “ข้าพเจ้า เห็ นว ่าสี หน ้า บิดา
เจ้า ไม่ เหมือนแต่ ก่อน แต่ พระเจ้า ของบิดาข้าพเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ ข้าพเจ้า 6 เจ้ าทัง้ สองรู ้
แล ้ วว ่า ข้าพเจ้า รับ ใช้ บิ ดาของเจ้า ด้วยเต็ม กําลัง 7 บิ ดาของเจ้า ยัง โกงข้าพเจ้า และเปลี่ยน
ค่าจ้างของข้าพเจ้าเสียสิบครัง้ แล้ว แต่พระเจ้ามิได้ทรงอนุญาตให้เขาทําความเสียหายแก่
ข้าพเจ้า 8 ถ้า บิดาบอกว่า ‘สัตว์ที่ มี จุ ดจะเป็น ค่า จ้างของเจ้า� สัตว์ทุ กตั วก ็ มี ลูก มี จุด และ
ถ้าบิดาบอกว่า ‘สัตว์ตั วที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้า� สัตว์ทุกตั วก็มีลูกลายหมด 9 ดังนี้ แหละ
พระเจ้า จึง ทรงยกสัตว์ของบิดาเจ้า ประทานให้แก่ ข้าพเจ้า 10 ครัน
้ มาในฤดู ที่ สัตว์เหล่ านั ้น
ตัง้ ท้อง ข้าพเจ้าแหงนหน้าขึ้นดู ก็เห็นในความฝันว่า ดูเถิด แพะตัวผู้ที่สมจรกับฝูงสัตว์นั้น
เป็นแพะลาย แพะจุด และแพะลายเป็นแถบๆ
1

พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
ในความฝัน นั ้น ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า เรียกข้าพเจ้า ว่า ‘ยาโคบเอ๋ย� ข้าพเจ้า ตอบว่า
‘ข้าพเจ้า อยู่ ที่ นี่ พระเจ้า ข้า� 12 พระองค์ ตรัสว ่า ‘เงยหน้า ขึ้น ดู แพะตัวผู้ ทุ กตั วท ี่ สมจรกับ
ฝูง สัตว์นั ้น เป็น สัตว์ลายและมี จุ ดและลายเป็น แถบๆ เพราะเราเห็น ทุก สิง่ ที่ ลาบ ัน ทํา กับ
เจ้า 13 เราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอลที่เจ้าเจิมเสาสําคัญไว้และปฏิญาณต่อเรา บัดนี้ จงลุกขึ้น
ออกจากแผ่นดินนี้ และกลับไปยังแผ่นดินพีน
่ ้ องของเจ้า� ”
11

ราเชลกับเลอาห์เห็นด้วย ยาโคบหนี ไป
นางราเชลกับ นางเลอาห์ จึง ตอบเขาว่า “เรายั งม ี ส่วนทรัพย์ มรดกในบ้านบิดาเราอีก
หรือไม่ 15 บิดานับเราเหมือนคนต่างด้าวมิ ใช่หรือ เพราะบิดาขายเรา ทัง้ ยังกินเงินของเรา
เกือบหมด 16 ทรัพย์ สมบัติ ทัง้ ปวงที่ พระเจ้า ทรงเอามาจากบิดาของเรา นั ่น แหละเป็น ของ
ของเรากับลูกหลานของเรา บัดนี้ พระเจ้าตรัสสงั ่ ท่านอย่างไร ก็ขอให้ทําอย่างนั ้นเถิด� 17 ดัง
นั ้น ยาโคบจึงลุกขึ้นให้บุ ตรภรรยาขึ้นขี่อูฐ 18 แล้วเขาต้อนสัตว์เลี้ยงทัง้ หมดของเขาไป ขน
ข้าวของทัง้ สิ้นที่เขาได้กําไรมา สัตว์เลี้ยงที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา ที่เขาหามาได้ในเมืองปัด
ดานอารัม เพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอัคบิดาของเขาในแผ่นดินคานาอัน 19 และลาบันออก
ไปตัด ขนแกะ ฝ่ายนางราเชลก็ลั กรู ปเคารพของบิดาไปด้วย 20 ฝ่ายยาโคบก็ หลบหนี ไปมิ
ได้ บอกลาบัน ชาวซีเรีย ให้รู ว่
้ า ตนจะหนี ไป 21 ยาโคบเอาทรัพย์สมบัติ ทัง้ หมดลุก ขึ้น หนี ข้าม
แม่น้ําบ่ายหน้าไปยังถิน
่ เทือกเขากิเลอาด
14

พระเจ้าทรงเตือนลาบัน
ครัน
้ ถึง วั นที ่ สาม มี คนไปบอกลาบั นว ่า ยาโคบหนี ไปแล้ว 23 ลาบ ั นก ็ พาญาติ พี่ น้ อง
ออกติดตามไปเจ็ดวันก็ทันยาโคบในถิน
่ เทือกเขากิเลอาด 24 แต่ในกลางคืนพระเจ้าทรงมา
ปรากฏแก่ ลาบ ัน คนซีเรีย ในความฝัน ตรัส แก่ เขาว่า “จงระวัง ตัว อย่า พูด ดี หรือ ร้ายแก่ ยา
โคบเลย� 25 แล้วลาบันตามมาทันยาโคบ ยาโคบตัง้ เต็นท์ อยู่ที่ ถิน
่ เทือกเขา ส่วนลาบันกับ
ญาติพี่น้ องตัง้ อยู่ถิน
่ เทือกเขากิเลอาด 26 ลาบันกล่าวกับยาโคบว่า “เจ้าทําอะไรเล่า หนี พา
บุตรสาวของเรามา ไม่บอกให้เรารู ้ ทําเหมือนเชลยที่ จับได้ ด้วยดาบ 27 เหตุ ไฉนเจ้าได้ หลบ
หนี มาอย่างลับๆและแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู ้ ถ้าเรารู เ้ ราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริง
ยินดี โดยให้ มี การขับ ร้องด้วยรํามะนาและพิณ เขาคู่ 28 ทําไมเจ้า ไม่ ยอมให้ เราจุบ ลาบุตร
22
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ชายและบุตรสาวของเราเล่า นี่ เจ้ าทํา อย่างโง่เขลาแท้ ๆ 29 เรามี กําลัง พอที่ จะทํา อันตราย
แก่ เจ้ าได้ แต่ ในเวลากลางคืน วานนี้ พระเจ้า แห่งบ ิ ดาเจ้า มาตรัส ห้ามเราไว้ว่า ‘จงระวัง ตัว
อย่าพูดดีหรือร้ายแก่ยาโคบเลย�
นางราเชลลักรู ปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อว่าลาบัน

บัดนี้ แม้ว ่า เจ้า จะไปเพราะคิด ถึ งบ ้า นบิ ดามาก ทําไมจึง ลัก พระของเรามาด้วยเล่า�
ยาโคบจึง ตอบลาบั นว ่า “เพราะว่า ข้าพเจ้า กลัว ข้าพเจ้า จึง ว่า ‘บางที ท่านจะริบ บุตรสาว
ของท่านคืน จากข้าพเจ้า เสีย� 32 ส่วนพระของท่านนั ้น ถ้า พบที่ คนไหน ก็ อย่า ไว้ชี วิต ผู้ นั้น
เลย ค้นดูต่อหน้าญาติพี่น้ องของเรา ท่านพบสิง่ ใดที่เป็นของท่านกับข้าพเจ้า ก็เอาไปเถิด�
เพราะยาโคบไม่ รู ว่
้ า นางราเชลได้ ลั กรู ปเหล่า นั ้น มา 33 ลาบ ัน จึง เข้าไปในเต็นท์ ของยาโคบ
เต็นท์ของนางเลอาห์และเต็นท์สาวใช้ทัง้ สองคนนั ้น แต่หาไม่พบ จึงออกจากเต็นท์ของนาง
เลอาห์ แล ้ว เข้าไปในเต็นท์ ของนางราเชล 34 ส่วนนางราเชลเอารู ป เคารพเหล่า นั ้น ซ่อนไว้
ในกูบ อูฐ และนั ่ง ทับ ไว้ ลาบ ัน ได้ ค้น ดู ทัว่ เต็นท์ ก็ หาไม่ พบ 35 นางราเชลก็ พู ดก ับ บิดาของ
ตนว่า “ขอนายอย่า โกรธเลยที่ ข้าพเจ้า ลุก ขึ้น ต้อนรับ ไม่ ได้ ด้วยว่า ธรรมดาที่ ผู้ หญิง เคยมี
กําลัง เป็น อยู่ กับ ข้าพเจ้า� ลาบ ั นก ็ ค้น ดู แล้ว แต่ ไม่ พบรู ป เคารพนั ้น เลย 36 ส่วนยาโคบก็
โกรธและต่อว่า ลาบัน ยาโคบกล่า วกับ ลาบั นว ่า “ข้าพเจ้า ทําการละเมิด ต่อ ท่านประการใด
ข้าพเจ้าทําบาปอะไรท่านจึงรีบติดตามข้าพเจ้ามาดังนี้ 37 ท่านค้นดูของของข้าพเจ้าทัง้ หมด
แล้ว ท่านพบอะไรที่ เป็น ของมาจากบ้านของท่าน ก็ เอามาตัง้ ไว้ที่ นี่ ตรงหน้า ญาติ พี่ น้ องทัง้
สองฝ่าย ให้เขาตัดสินความระหว่างเราทัง้ สอง 38 ข้าพเจ้าอยู่กับท่านมายี่สิบปีแล้ว แกะตัว
เมีย และแพะตัว เมี ยม ิ ได้ แท้ง ลูก และแกะตัวผู้ ในฝูง ของท่าน ข้าพเจ้า ก็ มิได้ กิน เลย 39 ที่
สัตว์ร้ายกัดฉี กกินเสีย ข้าพเจ้าก็มิได้นํามาให้ท่าน ข้าพเจ้าเองสู้ ใช้ให้ ที่ ถู กขโมยไปในเวลา
กลางวัน หรือ กลางคืน ท่านก็ หก
ั จากข้าพเจ้า ทัง้ นั ้น 40 ข้าพเจ้า เคยเป็น เช่น นี้ เวลากลาง
วัน แดดก็เผาข้าพเจ้า เวลากลางคืนนํ้าค้างแข็งก็ผลาญข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้านอนไม่หลับ
41 ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนของท่านเช่นนี้ ยี่สิบปี แล้ว ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านสิบสี่ปี เพื่อได้บุต
รสาวสองคนของท่าน และรับใช้ท่านหกปี เพื่อได้ ฝูงสัตว์ของท่าน ท่านยังได้ เปลี่ยนค่าจ้าง
ของข้าพเจ้าสิบครัง้ 42 ถ้าแม้นพระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า พระเจ้าของอับราฮัมและซึ่งอิสอัค
ยําเกรง ไม่ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าแล้ว ครัง้ นี้ ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปตัวเปล่าเป็นแน่ พระเจ้า
ทรงเห็น ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า และการงานตรากตรํา ที่ มือ ข้าพเจ้า ทํา จึง ทรงห้ามท่าน
เมื่อคืนวานนี้ �
30

31

พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบัน
43 แล้วลาบันตอบยาโคบว่า “บุตรสาวเหล่านี้ ก็เป็ นบุตรสาวของเรา เด็กเหล่านี้ ก็เป็ นเด็ก
ของเรา ฝูงสัตว์ทัง้ ฝูงนี้ ก็เป็นฝูงสัตว์ของเรา ของทัง้ สิ้นที ่เจ้าเห็นก็เป็นของเรา วันนี้ เราจะ
กระทํา อะไรแก่ บุ ตรสาวของเราหรือ แก่ เด็กๆที่ เก ิ ดมาจากเขา 44 ฉะนั ้น มาเถิด บัดนี้ ให้เรา
ทํา พันธสัญญา ทัง้ เรากับ เจ้า ให้ เป็น พยานระหว่างเรากับ เจ้า� 45 ฝ่ายยาโคบก็ เอาศิ ลาก
้อนหนึ่ ง ตัง้ ไว้เป็น เสาสําคัญ 46 แล ้ว ยาโคบจึง พู ดก ับ ญาติ พี่ น้ องว่า “เก ็ บก ้อนหิน มา� เขา
เก็ บก ้อนหิน มากองสุม ไว้ แล้ว ก็ กิน เลี้ยงกั นที ่ กองหิน นั ้น 47 ลาบ ัน จึง ตัง้ ชื่อ กองหิน นั ้ นว ่า
เยการ์สหดูธา แต่ยาโคบตัง้ ชื่อว่า กาเลเอด 48 ลาบันกล่าวว่า “วันนี้ กองหินนี้ จะเป็นพยาน
ระหว่างเรากับ เจ้า� เหตุ ฉะนี้ เขาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า กาเลเอด 49 และมิส ปาห์ เพราะเขากล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าอยูร่ ะหว่างเรากับเจ้า เมื่อเราจากกันไป 50 ถ้าเจ้าข่มเหงบุตรสาวของ
เรา หรือถ้าเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรสาวของเรา ถึงไม่มีใครอยู่กับเราด้วย จงรู เ้ ถิดว่า
พระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้า� 51 ลาบันบอกยาโคบว่า “จงดูกองหินและเสาหิน
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นี้ ที่ เราได้ ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับเจ้า 52 หินกองนี้ เป็นพยาน และเสานั ้ นก็เป็นพยานว่า เราจะ
ไม่ ข้ามกองหิน นี้ ไปหาเจ้า และเจ้า จะไม่ ข้ามกองหิน นี้ และเสานี้ มาหาเรา เพื่อ ทํา อันตราย
กัน 53 ให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮร์ ซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของท่านทรง
ตัดสินความระหว่างเรา� ยาโคบก็ปฏิญาณโดยอ้างถึงผูที
้ ่อิสอัคบด
ิ าของตนยําเกรง 54 แล้ว
ยาโคบถวายเครือ
่ งบูชาบนถิน
่ เทือกเขา และเรียกญาติพี่น้ องของตนมารับประทานขนมปัง
พวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนถิน
่ เทือกเขาตลอดคื นวันนั ้น 55 ลาบันตื่นขึ้นแต่ เช้า
มืด จุบหลานและบุตรสาว อวยพรแก่พวกเขา แล้วลาบันก็ออกเดินทางกลับไปบ้าน

32
ยาโคบเผชิญหน้ากับเอซาว
1 ยาโคบก็เดินทางไปแล้วเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบเขา 2 เมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์
เหล่านั ้นเขาจึงว่า “นี่ เป็นกองทัพของพระเจ้า� เขาจึงเรียกสถานที่นั้นว่า มาหะนาอิม 3 ยา
โคบส่ง ผู้ ส่ ือสารหลายคนล่วงหน้า ไปหาเอซาวพี่ ชายของตนที่ แผ่ นดิน เสอีร ที
์ ่ เมืองเอโดม
ตัง้ อยู่ 4 และสัง่ เขาว่า “จงไปบอกเอซาวนายของเราว่า ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของท่านกล่าวดังนี้
‘ข้าพเจ้า ไปอาศัย อยู่ กับ ลาบัน จนบัดนี้ 5 ข้าพเจ้า มี ฝูง วัว ฝูง ลา ฝูง แพะแกะ มี คนใช้ ชาย
หญิง ข้าพเจ้าใช้คนมาเรียนนายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
ท่าน� ” 6 ผู้สื่อสารนั ้นกลับมาบอกยาโคบว่า “ข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้ว เขา
กําลังจะมาพบท่านด้วย มีพวกผู้ชายมากับเขาสี่รอ
้ ยคน� 7 ยาโคบมีความกลัวและเป็นทุกข์
ยิง่ นั ก เขาจึงแบ่งคนทัง้ หลายที่มาด้วยเขา และฝูงแพะแกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเป็นสองพวก
8 คิดว่า “ถ้าเอซาวมาตีพวกหนึ่ ง อีกพวกหนึ่ งที่เหลือจะหนี ไปได้�
ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
ยาโคบอธิษ ฐานว่า “โอ พระเจ้า ของอับ ราฮัม ปู่ ของข้า พระองค์ และพระเจ้า ของอิ สอั
คบ ิ ดาของข้า พระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ตรัสส งั ่ ข้า พระองค์ ไว้ ว่า ‘กล ับ ไปยัง แผ่น ดิน
และยัง ญาติ พี่ น้ องของเจ้า และเราจะกระทํา การดี แก่ เจ้ านั ้น� 10 ข้า พระองค์ ไม่ สมควร
จะรับ บรรดาพระกรุ ณาและความจริง แม้ เล็ก น้ อยที่ สุด ที่ พระองค์ ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่
ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ด้วยว่า ข้า พระองค์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนี้ เมื่ อม ี แต่ ไม้ เท้า และบัดนี้ ข้า
พระองค์ มีผู้คนเป็นสองพวก 11 ขอพระองค์ ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากเงื้อมมือพี่
ชายข้าพระองค์ คือจากเงื้อมมือของเอซาว เพราะข้าพระองค์กลัวเขา เกรงว่าเขาจะมาตีข้า
พระองค์ ทัง้ มารดากับลูกด้วย 12 แต่พระองค์ตรัสไว้แลวว
้ ่า ‘เราจะกระทําการดีแก่เจ้า และ
ทําให้เชื้อสายของเจ้าดุจเม็ดทรายที่ทะเล ซึ่งจะมากมายจนนั บไม่ถ้วน� ”
9

ยาโคบส่งฝูงสัตว์ให้เอซาว
13 คื นว ัน นั ้น ยาโคบพัก อยู่ ที่ นั ่น และคัด เอาของที่ มี อยู่ นั ้น ให้ เป็ น ของกํานั ล แก่ เอซาวพี่
ชายของตน 14 คือแพะตัวเมียสองร้อย แพะตัวผู้ยี่สิบ แกะตัวเมียสองร้อย และแกะตัวผู้ยี่
สิบ 15 อูฐแม่ลูกอ่อนสามสิ บกับลู กวัวตัวเมียสี่ สิบ วัวตัวผู้สิบ ลาตัวเมียยี่สิบ และลูกลาสิบ
16 ยาโคบมอบสิง
่ างหาก และสัง่ พวกคนใช้ว่า
่ เหล่านี้ ไว้ในความดูแลของคนใช้ แต่ละฝูงอยูต่
“ล่วงหน้าไปก่อนเรา และให้หมู่สัตว์นี้ เว้นระยะห่างกันหน่ อย� 17 ยาโคบสัง่ หมู่ที่ขึ้นหน้าว่า
“เมื่อเอซาวพีช
่ ายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่า ‘เจ้าเป็นคนของใคร เจ้าไปไหน และของ
ที่ อยู่ ข้างหน้า เจ้า นี้ เป็น ของใคร� 18 เจ้ าจงตอบว่า ‘ของเหล่า นี้ เป็น ของยาโคบผู้ รับ ใช้ ของ
ท่าน เป็น ของกํานั ล ส่ง มาให้เอซาวนายของข้าพเจ้า และดู เถิด ยาโคบตามมาข้างหลัง� ”
19 ยาโคบสัง
่ หมู่ที่ สองและหมู่ที่ สาม และบรรดาผู้ที่ ติ ดตามหมู่เหล่ านั ้นทํานองเดียวกั นว่า
“เมื่อ เจ้า พบเอซาว จงกล่าวแก่ เขาเช่น เดียวกัน 20 และเสริม ว่า ‘ดู เถิด ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของ
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ท่านกําลัง ตามมาข้างหลัง พวกเรา� ” เพราะยาโคบคิด ว่า “ข้า จะระงับ ความโกรธของเอ
ซาวได้ ด้วยของกํานั ล ที่ ส่ง ล่วงหน้า ไป และภายหลัง ข้า จะเห็น หน้า เขา บางที เขาจะยอมรับ
ข้า� 21 ดังนั ้น ของกํานั ลต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วนตัวเขาคืนนั ้นยังค้างอยูใ่ นค่าย
ยาโคบปลํ้าสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าและชนะ
22 กลางคืน นั ้น เอง ยาโคบก็ ลุก ขึ้น พาภรรยาทัง
้ สอง สาวใช้ทัง้ สองและบุตรชายสิบเอ็ด
23
คนข้ามลําธารชื่อ ยับ บอกไป ยาโคบส่ง ครอบครัว ข้ามลําธารไป และส่ง ของทัง้ หมดของ
ตนข้ามไปด้วย 24 ยาโคบอยูที
่ ่นั ่นแต่ผูเ้ ดียว มีบุรุ ษผูหน
้ ่งึ มาปลํ้ากับเขาจนเวลารุ ง่ สาง 25 เมื่
อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ ก็ถูกต้องที่ข้อต่อตะโพกของยาโคบ ข้อต่อตะโพก
ของยาโคบก็ เคล็ด เมื่อปลํ้าสู้ กันอยู่นั ้น 26 บุ รุ ษนั ้นจึงว่า “ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้ สว
่างแล้ว� แต่ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า�
27 บุรุ ษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่า “เจ้าชื่ออะไร� ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ�
ทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบ มาเป็น อิสราเอล
บุ รุ ษ นั ้น จึง ว่า “เขาจะไม่ เรียกเจ้า ว่า ยาโคบต่อ ไป แต่ จะเรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้า
เหมือนเจ้า ชายได้ สู้ กับ พระเจ้า และมนุษย์ และได้ ชัยชนะ � 29 ยาโคบจึง ถามบุ รุษ ผู้ นั้ นว ่า
“ขอท่านบอกข้าพเจ้า ว่า ท่านชื่อ อะไร� แต่ บุ รุ ษ นั ้น กล่าวว่า “เหตุ ไฉนเจ้า จึง ถามชื่อ เรา�
แล้วก็อวยพรยาโคบที่นั ่น 30 ยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เปนี เอล กล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้า
ได้ เห ็ นพระพักตร์พระเจ้า แล ้วยั งม ี ชี วิ ตอยู�
่ 31 เมื่อ ยาโคบผ่านเปนู เอล ดวงอาทิตย์ ขึ้น
แล้ว เขาเดิน โขยกเขยกไป 32 เหตุ ฉะนี้ คนอิสราเอลจึง ไม่ กิน เส้น เอ็ นที ่ ตะโพก ซึ่ง อยู่ ที่ ข้อ
ต่อตะโพกนั ้นจนทุกวันนี้ เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่
ตะโพก
28

33

เอซาวคืนดีกับยาโคบ
และดูเถิด เอซาวกําลังมาพร้อมกับพวกผู้ชายสี่รอ
้ ยคน ยาโคบจึง
แบ่ง ลูกๆให้ นางเลอาห์ นางราเชลและสาวใช้ ทัง้ สอง 2 เขาให้ สาวใช้ ทัง้ สองกั บลู กอยู่ ข้าง
หน้า ถัดมานางเลอาห์กับลูก ส่วนนางราเชลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุด 3 ตัวเขาเองเดินออกหน้า
4 แต่เอซาววิง
ไปก่อน กราบลงถึงดินเจ็ดหน จนเข้ามาใกล้พีชายของเขา
่
่ ออกไปต้อนรับเขา
กอดและซบหน้าลงที่ คอจุบเขา ต่างก็ ร้องไห้ 5 เอซาวก็ เงยหน้าขึ้นแลเห็นพวกผู้หญิงกับลู
กๆจึง ถามว่า “คนที ่ อยู่ กับ เจ้า นี้ คือ ใคร� ยาโคบตอบว่า “คือ ลูกๆที่ พระเจ้า โปรดประทาน
ให้ แก่ ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่าน� 6 แล ้ วสาวใช้ ทัง้ สองคนกั บลู กๆก็ เข ้า มาใกล้ และกราบ
ลง 7 นางเลอาห์กั บลู กของเขาก็ เข ้า มาใกล้ และกราบลงด้วย ภายหลัง โยเซฟและนางรา
เชลก็ เข้ามาใกล้ และกราบลง 8 เอซาวถามว่า “ขบวนผู้คนและฝูงสัตว์ทัง้ หมดที่ เราพบนี้ มี
ความหมายอย่างไร� ยาโคบตอบว่า “เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนาย
9
ข้าพเจ้า� เอซาวพูดว่า “น้ องเอ๋ย ข้ามีพออยูแล้
่ ว เก็บของๆเจ้าไว้เองเถิด� 10 ยาโคบตอบ
ว่า “มิได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่านแล้วขอรับ
ของกํานั ลนน
ั ้ จากมือข้าพเจ้า เพราะเหตุวา่ ข้าพเจ้าได้เห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักตร์
ของพระเจ้า และท่านได้โปรดข้าพเจ้าแล้ว 11 ข้าพเจ้าอ้อนวอน ขอท่านรับของขวัญที่นํามา
ให้ท่าน เพราะพระเจ้าทรงโปรดกรุ ณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้ว� เขาอ้อนวอน
และเอซาวจึงรับไว้ 12 เอซาวพูดว่า “ให้เราเดินทางไปกันเถิด ให้เราไปกันและข้าจะนําหน้า
เจ้า� 13 แต่ยาโคบตอบเขาว่า “นายท่านย่อมทราบอยูแล
่ ้วว่าเด็กๆนั ้นอ่อนแอ และข้าพเจ้า
ยังมฝ
ี ูงแพะแกะและโคที่มีลูกอ่อนยังกินนมอยู่ ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่ งฝูงสัตว์ก็
1 ยาโคบเงยหน้าขึ้นดู
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จะตายหมด 14 ขอนายท่านล่วงหน้าผู้รับใช้ของท่านไปก่อนเถิด ข้าพเจ้าจะตามไปช้าๆตาม
กําลัง ของสัตว์ ซ่ึง อยู่ ข้างหน้า ข้าพเจ้า และตามที่ เด็กๆทนได้ จนกว่า ข้าพเจ้า จะไปพบนาย
ท่านที่เสอีร�
์ 15 เอซาวจึงกล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้คนที่มากับเราไปกับเจ้าบ้าง� ยาโคบตอบว่า
“มีความจําเป็นอะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายท่านเถิด� 16 ใน
วันนั ้น เอซาวก็ กลับไปทางเสอีร ์ 17 ส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุ คคท เขาสร้างบ้านอยู่ที่ นั่น
และสร้างเพิงให้สัตว์ของเขา ฉะนั ้นจึงเรียกที่นั้นว่า สุคคท
ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา
18 เมื่อ ยาโคบเดิน ทางจากปั ด ดานอารัม ก็ มาถึง เมืองเชเลมซึ่ง เป็ น เมืองของเชเคมใน
แผ่นดิน คานาอัน เขาตัง้ เต็นท์ อยู่หน้าเมืองนั ้น 19 ยาโคบซื้อที่ ดิ นแปลงหนึ่ ง ที่ ตัง้ เต็นท์ อยู่
นั ้น จากบุตรชายของฮาโมร์บิ ดาของเชเคมเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยเหรียญ 20 ยาโคบสร้างแท่น
บูชาที่นั ่น เรียกแท่นนั ้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล

34
ดีนาห์บุตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน
1 ฝ่ายดีนาห์บุตรสาวของนางเลอาห์ซ่ึงนางบังเกิดให้กับยาโคบนั ้ นออกไปเยีย
่ มผู้หญิงใน
2
แผ่นดินนั ้น เมื่อเชเคมบุตรชายฮาโมร์คนฮีไวต์ผูเป็
้ นเจ้าเมืองเห็นนางสาวดีนาห์ เขาก็เอา
3
นางไปหลับนอนและทําอนาจารต่อนาง จิ ตใจของเชเคมก็ ผูกพันอยู่กับนางสาวดี นาห์บุ ต
รสาวยาโคบ และเขารักนางพูดจาเล้าโลมเอาใจนาง 4 เชเคมจึงพูดกับฮาโมร์บิดาของตนว่า
“จงขอหญิงสาวนี้ ให้เป็นภรรยาข้าพเจ้าเถิด� 5 ยาโคบได้ยน
ิ ข่าวว่าผู้นั้นทําการอนาจารกับ
นางสาวดีนาห์บุตรสาวของตน เวลานั ้นพวกบุตรชายของท่านอยู่กับฝูงสัตวที่ในนา ยาโคบ
จึง นิ่ ง คอยจนพวกบุตรชายกลับ มาบ้าน 6 ฮาโมร์บิ ดาของเชเคมก็ ไปหายาโคบเพื่อ ปรึกษา
กั บท ่าน 7 เมื่อ พวกบุตรชายของยาโคบได้ยน
ิ ข่า วนั ้ นก ็ กล ับ มาจากนา ต่างก็ โศกเศร้า และ
โกรธยิง่ นั กเพราะเชเคมได้กระทําความโง่เขลาในพวกอิสราเอล โดยข่มขืนบุตรสาวของยา
โคบ ซึ่งเป็นการไม่สมควร 8 ฮาโมร์ก็ปรึกษากับพวกเขาว่า “จิตใจเชเคมบุตรชายของเรานี้
ผูกพันรักใคร่บุตรสาวของท่านมาก ขอหญิงนั ้นเป็นภรรยาบุตรชายของเราเถิด 9 และเชิญ
พวกท่านจงทําการสมรสกับ พวกเรา ยกบุตรสาวของท่านให้พวกเรา และรับ บุตรสาวของ
เราให้พวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายจะได้อยู่กับพวกเรา แผ่นดินนี้ จะอยู่ตรงหน้าท่าน จงอาศัย
เป็นทีค
่ ้าขายและจงได้สมบัติมากในแผ่นดินนี้ � 11 เชเคมบอกบิดาและพวกพีช
่ ายของหญิง
12
นั ้ นว ่า “จงเห็น แก่ ข้าพเจ้า เถิด และท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้า ก็ จะให้ ท่านจะเอาเงิน
สินสอดและของขวัญสักเท่าไรก็ตามใจ ท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้าจะให้ แต่ขอยกหญิงนั ้น
เป็นภรรยาข้าพเจ้า�
บุตรชายของยาโคบทําการแก้แค้น
ฝ่าย บุตร ชาย ของ ยา โค บก็ ตอบ แก่ เชเคม และ ฮา โมร์ บิ ดา ของ เชเคม เป็น กล อุ บาย
เพราะเหตุเขาทําอนาจารแก่นางสาวดีนาห์น้องสาวนั ้น จึงกล่าวว่า 14 โดยบอกเขาว่า “เรา
ทําสิง่ นี้ ไม่ได้ คือยกน้ องสาวของเราให้แก่คนที่ยงั ไม่ได้เข้าสุ หนัตนน
ั ้ เพราะจะเป็นที่อบ
ั อาย
15
ขายหน้า แก่ เรา แต่ เราจะยอมดังนี้ ถ้า ท่านจะยอมเป็น เหมือนพวกเรา โดยให้ผู้ ชายทุก
คนของท่านเข้า สุ หน ัต 16 เราจึง จะยอมยกบุตรสาวของเราให้ แก่ พวกท่าน และเราจะรับ
บุตรสาวของพวกท่านเป็น ภรรยาของพวกเรา และเราจะอยู่ กั บท ่านและจะเป็น ชนชาติ
เดียวกัน 17 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ฟังคําเรา ไม่เข้าสุหนั ต เราจะเอาบุตรสาวของเราไปเสีย�
18 ถ้อยคํา ของเขาเป็ นที ่ พอใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์ 19 หน ุ่ม คนนั ้น ไม่ รีรอ
13
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ที่ จะทํา ตาม เพราะเขามี ความรัก ใคร่ในบุตรสาวของยาโคบ เขาเป็น คนน่า เคารพนั บถือ
มากกว่าใครๆในครอบครัวของบิดา 20 ฮาโมร์กับเชเคมบุตรชายจึงออกไปที่ประตูเมือง และ
ปรึกษากับ ชาวเมืองนั ้ นว ่า 21 “คนเหล่า นี้ เป็ นม ิต รกับ พวกเรา เพราะฉะนั ้น จงให้เขาอาศัย
ค้าขายในแผ่นดินนี้ เพราะดูเถิด แผ่นดินนี้ กว้างขวางพอให้เขาอยูได้
่ ให้เรารับบุตรสาวของ
เขาเป็น ภรรยาพวกเราและยกบุตรสาวของเราให้ เขา 22 เพียงแต่ เราที่ เป็น ชายทุก คนจะ
ยอมเข้าสุ หนัตเหมือนเขา ถ้ายอมกระทําดังนั ้นพวกนั ้นจะอาศัยอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเรา
23 ฝูงสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สมบัติของเขา กับฝูงสัตว์ทัง
้ สิน
้ ของเขาก็จะเป็นของเราด้วยมิใช่
หรือ ขอแต่ให้เรายอมกระทําดังนั ้นเขาจะยอมอยู่กับเรา� 24 บรรดาชาวเมืองที่ ออกไปจาก
ประตู เมืองก็ เห ็น ชอบด้วยฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย และผู้ชายทัง้ ปวงที่ ออกไปจากประตู
เมืองก็ เข้าสุหนั ต 25 ครัน
้ อยู่มาถึงวันที ่สาม เมื่อคนเหล่านั ้นกําลังเจ็ บอยู่ บุ ตรชายสองคน
ของยาโคบชื่อสิเมโอนและเลวี เป็นพี่ชายนางสาวดีนาห์ ก็ถือดาบเข้าไปในเมืองด้วยใจกล้า
หาญฆ่าผู้ชายในเมืองนั ้นเสียสิน
้ 26 เขาฆ่าฮาโมร์และเชเคมบุตรชายเสียด้วยคมดาบ และ
พานางสาวดีนาห์ออกจากบ้านเชเคมไปเสีย 27 พวกบุตรชายของยาโคบเข้าไปตามบ้านคน
ตาย และปล้น เมืองนั ้น เพราะคนเหล่า นั ้น ได้ ทํา อนาจารต่อ น้ องสาวของเขา 28 เขาริบ เอา
ฝูง แกะ ฝูง วัว ฝูง ลา และข้าวของทัง้ ปวงในเมืองและในนาไป 29 เอาทรัพย์ สมบัติ ทัง้ หมด
ของเขาไป และจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั ้นไปเป็นเชลย และริบของในบ้านไปเสียทัง้ สิน
้
ยาโคบลําบากใจ
ฝ่ายยาโคบจึง พู ดก ับ สิ เมโอนและเลวีว่า “เจ้ าทําให้เราลําบากใจ โดยทํา ให้เราเป็ นที ่
เกลียดชังแก่คนแผ่นดินนี้ คือคนคานาอันกับคนเปริสซี เรามีผู้คนน้ อยนั ก เขาทัง้ หลายจะ
รุ มกันมาฆ่าเราเสีย จะทําให้เราและครอบครัวพินาศสิน
้ � 31 แต่เขาตอบว่า “มันจะทํากับน้
องสาวเราเหมือนหญิงแพศยาได้หรือ�
30

35
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
“จงลุกขึ้นแล้วขึ้นไปยังเบธเอล และอาศัยอยู่ที่นั่น ทําแท่นที
่นั่นบูชาพระเจ้าผู้สําแดงพระองค์ แก่ เจ้ าเมื่อเจ้าหนี ไปจากหน้าเอซาวพี่ชายของเจ้า� 2 ดัง
นั ้นยาโคบจึงบอกครอบครัวของตน และคนทัง้ ปวงที่อยูด้
่ วยกันว่า “จงทิง้ พระต่างด้าวที่อยู่
ท่ามกลางเจ้าเสียให้หมด ชําระตัว และเปลี่ยนเครือ
่ งนุ่งห่ม 3 และให้พวกเราลุกขึ้นแล้วขึ้น
ไปยังเบธเอล ที่นั ่นข้าจะทําแท่นบูชาแด่พระเจ้า ผูทรงตอบข้
้
าในวันทีข้
่ ามความทุ
ี
กข์ใจ และ
ทรงอยู่ กับ ข้า ในทางที่ ข้า ไปนั ้น� 4 คนทัง้ หลายเอาพระต่างด้าวทัง้ หมดที่ มี อยู่ กับ ตุ้มหู ที่ หู
ของเขามาให้ยาโคบ ยาโคบก็ ซ่อนไว้ใต้ ต้น โอ๊ก ที่ อยู่ ใกล้ เมืองเชเคม 5 พวกเขาก็ ยกเดิน ไป
เมืองต่างๆที่ อยู่ รอบข้างต่างมี ความเกรงกลัว พระเจ้า ชาวเมืองจึ งม ิ ได้ ไล่ ตามบรรดาบุตร
ชายของยาโคบ 6 ดัง นั ้น ยาโคบมาถึง ตําบลลูส คือ เบธเอล ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน ทัง้
ตัวเขาและทุกคนที่อยู่กับเขา 7 ที่นั ่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้ และเรียกตําบลนั ้ นว่าเอลเบธ
เอล เหตุว่าที่นั ่นพระเจ้าทรงสําแดงพระองค์แก่ยาโคบ เมื่อครัง้ ยาโคบหนี ไปจากหน้าพีชาย
่
8 ฝ่ายพี่เลี้ยงของนางเรเบคาร์ ชื่อเดโบราห์ก็ถึงแก่ความตาย เขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอ๊กใต้เบธ
เอล เขาเรียกต้นไม้นั้นว่า อัลโลนบาคูท
1 พระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่า

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและตรัสถึงพันธสัญญากับอับราฮัมอีก
9 เมื่อยาโคบออกจากปั ดดานอารัมพระเจ้าก็ ทรงสําแดงพระองค์ แก่ ยาโคบอีก และทรง
อวยพรเขา 10 พระเจ้า ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ ามีช่อ
ื ว่า ยาโคบ เขาจะไม่ เรียกเจ้า ว่า ยาโคบต่อ
ไปแต่ จะมีช่อ
ื ว่า อิสราเอล� ดัง นั ้น พระองค์ จึง เรียกเขาว่า อิสราเอล 11 พระเจ้า ตรัส แก่ เขา
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ว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติหน่งึ และหลาย
ประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า กษั ตริย์หลายองค์จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า 12 แผ่นดินที
่ เราให้ แก่ อับ ราฮัม และอิส อัค แล้ว เราจะให้ แก่ เจ้า และเราจะให้ แผ่ นดิน นี้ แก่ เชื้อ สายของ
เจ้าที่มาภายหลังเจ้า� 13 พระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบ ณ ที่ที่พระองค์ตรัสแก่เขา 14 ยาโค
บก็ ปักเสาสําคัญไว้ที่ นั ่ นที ่พระองค์ ตรัสแก่ ตน เป็นเสาหิน เขาก็ เอาเครือ
่ งดื่มบูชาเทลงบน
15
เสา และเทนํ้ามันบนนั ้น ยาโคบเรียกตําบลที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่า เบธเอล
นางราเชลเสียชีวต
ิ ตอนคลอดเบนยามิน
เขาทัง้ หลายไปจากเบธเอลใกล้ จะถึง เอฟราธาห์ นางราเชลจะคลอดบุตรก็ เจ ็บ ครรภ์
นั ก 17 ต่อมาขณะที่ นางเจ็บครรภ์ นั ก หญิงผดุงครรภ์ บอกนางว่า “อย่ากลัว ท่านจะได้ บุ ตร
ชายคนนี้ ด้วย� 18 อยู่มาเมื่อชีวต
ิ ใกล้ ดับ (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกบุตรนั ้ นว่า
เบนโอนี แต่ บิดาเรียกเขาว่า เบนยามิน 19 นางราเชลก็ สิน
ิ เขาฝังศพไว้รม
ิ ทางที่ จะไป
้ ชีวต
20
บ้านเอฟราธาห์ซ่ึงคือเบธเลเฮม ยาโคบเอาเสาหินปักไว้ ณ ที่ ฝังศพซึ่งเป็นเสาหิน ณ ที่
ฝังศพนางราเชลจนทุกวันนี้ 21 อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปอีกไปตัง้ เต็นท์อยูเลยหอคอยแห่
่
งเอ
เดอร์ 22 อยูมาเมื
่
่ ออิสราเอลอาศัยอยูที
่ ่แผ่นดินนั ้น รู เบนไปนอนกับนางบิลฮาห์ ภรรยาน้ อย
ของบิดา อิสราเอลก็ได้ยินเรือ
่ งนี้ ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน
16

บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ
รู เบน เป็นบุตรหัวปี ของยาโคบ สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสา
คาร์และเศบู ลุ น 24 บุ ตรชายของนางราเชลชื่อ โยเซฟ และเบนยามิน 25 บุ ตรชายของนาง
บิลฮาห์ สาวใช้ของนางราเชลชื่อ ดาน และนั ฟทาลี 26 บุตรชายของนางศิลปาห์ สาวใช้ของ
นางเลอาห์ชื่อ กาด และอาเชอร์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของยาโคบ ซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัม
23 บุ ตรชายของนางเลอาห์ชื่อ

อิสอัคเสียชีวต
ิ
ฝ่ายยาโคบกลับ มาหาอิส อั คบ ิ ดาของตนที่ มัมเร คือ ที่ เมืองอารบา คือ เฮโบรน ที่ อับ
ราฮัมและอิสอัคเคยอาศั ยก่อน 28 อิสอัคมีอายุหน่งึ ร้อยแปดสิบปี 29 อิสอัคก็ สิน
้ ลมหายใจ
ท่านชราและแก่หง่อมมากเมื่อสิน
ิ และไปอยูร่ ว่ มบรรพบุรุษของท่าน เอซาวและยาโคบ
้ ชีวต
บุตรชายของตนก็นําท่านไปฝังเสีย
27

36
พงศ์พันธุของเอซาว
์
(คือเอโดม�
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์ พันธุ ์ของเอซาวคือ เอโดม 2 เอซาวได้ หญิง คนคานาอัน มาเป็ น ภรรยา
คืออาดาห์บุตรสาวเอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์ บุตรสาวอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวศิเบ
โอนคนฮีไวต์ 3 กับบาเสมัท บุตรสาวอิชมาเอลเป็นน้ องสาวของเนบาโยท 4 ฝ่ายนางอาดาห์
คลอดบุตรให้เอซาวชื่อเอลี ฟัส นางบาเสมัทคลอดบุตรชื่อเรอูเอล 5 และนางโอโฮลี บามาห์
คลอดบุตรชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของเอซาวที่เกิดในแผ่นดิน
คานาอัน 6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิง และคนทัง้ ปวงในครอบครัว ของตน กับ ฝูง สัตว์
บรรดาสัตว์ใช้งาน และทรัพย์สิ ่งของทัง้ หมดที่ ได้ มาในแผ่นดินคานาอัน หันจากหน้ายาโค
บน้ องชายไปที่ เมืองอื่น 7 เพราะทรัพย์สมบัติของทัง้ สองมีมาก จะอยู่ด้วยกั นมิได้ ดิ นแดน
ที่ เขาอาศัยนั ้นไม่ พอให้เขาเลี้ยงฝูงสัตว์ 8 เอซาวจึงไปอยู่ในถิน
่ เทือกเขาเสอีร ์ เอซาวคือเอ
9
โดม ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของเอซาว บิ ดาคนเอโดม ชาวเมืองเทือกเขาเสอีร ์ 10 ชื่อบ ุตร
ชายของเอซาว คือเอลีฟัสบุตรชายนางอาดาห์ ภรรยาเอซาว เรอูเอลบุตรชายนางบาเสมัท
ภรรยาเอซาว 11 ฝ่ายบุตรชายของเอลีฟัสชื่อเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม และเคนั ส 12 ทิม
นาเป็น ภรรยาน้ อยของเอลีฟั สบ ุตรชายเอซาว นางคลอดบุตรให้ เอลี ฟัส ชื่อ อามาเลข คน
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เหล่านี้ เป็นบุตรชายของอาดาห์ภรรยาเอซาว 13 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเรอูเอล คือนาหาท
เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว 14 ต่อ
ไปนี้ เป็น บุตรชายภรรยาของเอซาว คือ นางโอโฮลี บามาห์ บุ ตรสาวของอานาห์ ผู้ เป็น บุตร
สาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให้เอซาวชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ 15 ต่อไปนี้ เป็นเจ้านายใน
บรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลีฟัส บุตรชายหัวปีของเอซาว คือเจ้านาย
เทมาน เจ้ านายโอมาร์ เจ้ านายเศโฟ เจ้ านายเคนั ส 16 เจ้ านายโคราห์ เจ้ านายกาทาม เจ้
านายอามาเลข คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอลี ฟัสในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลาน
ของนางอาดาห์ 17 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาว คือเจ้านายนา
หาท เจ้านายเศ-ราห์ เจ้านายชัมมาห์และเจ้านายมิสซาห์ คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเรอูเอล
ในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว 18 ต่อไปนี้ เป็น
บุตรชายของนางโอโฮลีบามาห์ภรรยาของเอซาว คือเจ้านายเยอูช เจ้านายยาลาม และเจ้า
นายโคราห์ คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายเกิดจากนางโอโฮลีบามาห์บุตรสาวของอานาห์ ภรรยาเอ
ซาว 19 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเขา
เชื้อสายของเสอีรใ์ นแผ่นดินเอโดม
ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของเสอีร ค
์ นโฮรี ชาวแผ่น ดิน นั ้น คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อา
21
นาห์ ดี โชน เอเซอร์และดี ชาน คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายของคนโฮรี ผู้ เป็น บุตรของเสอีร ์
ในแผ่นดินเอโดม 22 บุ ตรชายโลทานชื่อโฮรีและเฮมาม และน้ องสาวของโลทานชื่อทิมนา
23 ต่อไปนี้ เป็ นบุตรของโชบาล คืออัลวาน มานาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนั ม 24 ต่อไปนี้ เป็ น
บุตรของศิเบโอนคืออัยยาห์ และอานาห์ อานาห์นั้นเป็นผูที
้ ่ได้พบฝูงล่อในถิน
่ ทุรกันดาร เมื่อ
เลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา 25 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของอานาห์ คือดีโชน และโอโฮลีบา
มาห์ผู้เป็นบุตรสาวของอานาห์ 26 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของดี โชน คือเฮมดาน เอชบาน อิธราน
และเคราน 27 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรของเอเซอร์ คื อบ ิล ฮาน ศาวาน และอาขาน 28 ต่อ ไปนี้ เป็น
บุตรของดี ชาน คื ออูศและอารัน 29 ต่อไปนี้ เป็นเจ้านายของคนโฮรี คือเจ้านายโลทาน เจ้ า
นายโชบาล เจ้านายศิเบโอน เจ้านายอานาห์ 30 เจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์ เจ้านายดีชาน
คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของคนโฮรีตามพวกเจ้านายของเขาในแผ่นดินเสอีร ์
20

กษั ตริยแห่
์ งแผ่นดินเอโดม

31 ต่อไปนี้ เป็ นกษั ตริย์ที่ครอบครองในแผ่นดินเอโดม

ก่อนที่คนอิสราเอลมีกษั ตริย์ครอบ
ครอง 32 เบลาบุตรชายเบโอร์ครอบครองในเอโดม เมืองหลวงของท่านชื่อดินฮาบาห์ 33 เมื่อ
เบลาสิน
ึ ครอบครองแทน 34 เมื่อ
้ พระชนม์แล้ว โยบับบุตรชายเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ข้น
โยบับสิน
้ พระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน 35 เมื่อหุชาม
สิน
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดัด บุตรชายของเบดัด ผู้ รบชนะคนมี เดีย นในทุ่ง แห่ง โมอับ ขึ้น ครอบ
ครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อ อาวีท 36 เมื่อ ฮาดัด สิน
้ พระชนม์ แล้ว สัม ลาห์ ชาวเมือ
37
งมัสเรคาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน เมื่อ สัม ลาห์สิน
้ พระชนม์ แล้ว ซาอูล ชาวเมืองเรโหโบทอ
38
ยู่ ที่ แม่น ้าํ ขึ้น ครอบครองแทน เมื่อ ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว บาอัล ฮานั น บุตรชายอัค โบร์
ขึ้น ครอบครองแทน 39 เมื่อ บาอัล ฮานั น บุตรชายอัค โบร์สิน
ึ ครอบ
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดาร์ข้น
ครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อ ปาอู และมเหสี ของท่านมี พระนามว่า เมเหทาเบล ธิดา
ของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ 40 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ เจ้า นายของเอซาว ตามครอบครัว ตามที่
ตามชื่อ คือเจ้านายทิมนา เจ้านายอัลวาห์ เจ้านายเยเธท 41 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านาย
เอลาห์ เจ้านายปิ โนน 42 เจ้านายเคนั ส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 43 เจ้านายมักดีเอล
และเจ้านายอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอโดม คือเอซาวบิดาของคนเอโดม ตามที่อยู่
ของท่าน ในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่าน
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37
เรือ
่ งของโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้

ฝ่ายยาโคบมาอยู่ ในดิน แดนที่ บิ ดาของท่านเคยอาศัย เป็น คนต่างด้าวนั ้น คือ แผ่ นดิน
คานาอัน 2 ต่อไปนี้ เป็นประวัติพงศ์ พันธุของยาโคบ
์
เมื่อโยเซฟอายุได้สิบเจ็ดปี ไปเลี้ยงสัตว์
อยู่กับพวกพี่ชาย เด็กหนุ่มนัน
้ อยู่กับบุตรชายของนางบิลฮาห์และกับบุตรชายของนางศิลป
าห์ ภรรยาบิดาของตน โยเซฟเอาความผิด ของพี่ ชายมาเล่า ให้ บิ ดาฟัง 3 ฝ่ายอิสราเอลรัก
โยเซฟมากกว่า บุตรทัง้ หมดของท่าน เพราะโยเซฟเป็น บุตรชายที่ เก ิ ดมาเมื่ อบ ิ ดาแก่ แล้ว
บิ ดาทํา เสื้อ ยาวหลากสี ให้แก่ โยเซฟ 4 เมื่อ พวกพี่ ชายเห็นว ่า บิดารัก โยเซฟมากกว่า บรรดา
พี่ ชาย ก็ ชัง โยเซฟ และพูด ดี กับ เขาไม่ ได้ 5 คราวหนึ่ ง โยเซฟฝัน แล ้ว เล่า ให้ พวกพี่ ชายฟัง
พวกพี่ ชายยิง่ ชัง โยเซฟมากขึ้น 6 โยเซฟเล่า ว่า “ฟัง ความฝัน ซึ่ง ข้าพเจ้า ฝัน เห็น ซิ 7 ดู เถิด
พวกเรากําลังมัดฟ่อนข้าวอยูใ่ นนา ทันใดนั ้น ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าตัง้ ขึ้นยืนตรง และดูเถิด
ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆ มาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า� 8 พวกพี่ ชายจึง ถามโย
เซฟว่า “เจ้ าจะปกครองเรากระนั ้น หรือ เจ้ าจะมี อาํ นาจครอบครองเราหรือ� พวกพี่ ชายก็
ยิง่ ชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝัน และเพราะคําของเขา 9 ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีก จึงเล่า
ให้พวกพี่ชายฟังว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าฝันอีกครัง้ หนึ่ ง เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดาวสิบ
เอ็ดดวงกําลังกราบไหว้ข้าพเจ้า� 10 เมื่อเล่าให้บิดาและพวกพีช
่ ายฟัง บิดากว
็ า่ กล่าวโยเซฟ
ว่า “ความฝั นที ่ เจ้ าได้ ฝัน เห็น นั ้น หมายความว่า อะไร เรากับ มารดาและพวกพี่ ชายของเจ้า
จะมาซบหน้าลงถึงดินกราบไหว้เจ้ากระนั ้นหรือ� 11 พวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟ บิดาก็นิ่งตรอง
เรือ
่ งนี้ อยูแต่
่ ในใจ
1

พวกพี่ชายขี้อจ
ิ ฉาขายโยเซฟให้เป็นทาส

12 ฝ่ายพวกพี่ชายพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่เมืองเชเคม 13 อิสราเอลจึงพูดกับโย

เซฟว่า “พี่ชายของเจ้า เลี้ยงแพะแกะอยู่ที่ เมืองเชเคมมิ ใช่หรือ มาพ่อจะใช้เจ้ าไปหาพี่ชาย
� โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว� 14 บิดาจึงพูดกับเขาว่า “เราขอร้องเจ้าให้ไปดูพี่ชาย
ของเจ้าและฝูงสัตว์ซิว่า สบายดีหรือไม่ แล้วกลับมาบอกพ่อ� บิดาใช้เขาไปจากที่ราบเฮโบ
รน เขาก็ มายังเมืองเชเคม 15 ดู เถิด ชายคนหนึ่ งพบโยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถาม
ว่า “เจ้ าหาอะไร� 16 โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้า หาพี่ ชายของข้าพเจ้า โปรดบอกข้าพเจ้า ที ว่า
เขาเลี้ยงสัตว์อยูที
่ ่ไหน� 17 คนนั ้นตอบว่า “เขาไปแล้วเพราะเราได้ยน
ิ เขาพูดกนว
ั ่า ‘ให้เราไป
18
เมืองโดธานกันเถิด� ” โยเซฟตามไปพบพวกพี่ชายที่เมืองโดธาน เมื่อพวกพี่ชายเห็นโย
เซฟแต่ไกลยังมาไม่ถึง เขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสีย 19 เขาพูดกนว
ั ่า “ดูเถิด เจ้าช่างฝัน
มานี่ แล้ว 20 ฉะนั ้น มาเถิด บัดนี้ ให้พวกเราฆ่ามัน เสีย แล้วทงิ้ ลงไว้ในบ่อบ่อหนึ่ ง เราจะว่า
‘สัตว์ร้า ยกั ดก ิ นม ัน เสีย� แล ้ว เราจะดู วา่ ความฝัน นั ้น จะเป็น จริง ได้ อย่างไร � 21 ฝ่ายรู เบน
พอได้ ยน
ิ ดังนั ้น ก็ อยากช่วยโยเซฟให้พ้นมือพวกพี่ชายจึงพูดว่า “เราอย่าฆ่ามันเลย� 22 รู
เบนเตือนเขาว่า “อย่า ทําให้โลหิต ไหล จงทิ้งม ัน ในบ่อ นี้ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร อย่า แตะต้องน้ อง
เลย� ทัง้ นี้ เพื่อ จะช่วยน้ องให้พ้ นม ือ เขา แล ้ วจะได้ ส่ง กลับ ไปยั งบ ิดา 23 ต่อ มา ครัน
้ โยเซฟ
มาถึงพวกพี่ชาย เขาก็ จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสีย คือเสื้อยาวหลากสี ที่ สวมอยู่ 24 แล้วเอา
โยเซฟไปทิง้ ลงในบ่อ บ่อน ั นว
้ ่างเปล่า ไม่ มีน้าํ 25 ขณะที่ นั ่ง รับประทานอยู่เขาเงยหน้า ขึ้น ดู
เถิด เห ็น หมู่ คนอิชมาเอลมาจากเมือ งกิ เลอาด มี ฝู งอ ูฐ บรรทุก ยางไม้ พิมเสนและมดยอบ
เอาเดินทางลงไปยังอียป
ิ ต์ 26 ยูดาห์จึงพูดกับพี่น้องว่า “หากเราฆ่าน้ องและซ่อนโลหิตไว้จะ
มีประโยชน์ อันใดเล่า 27 มาเถิด ให้เราขายน้ องแก่พวกอิชมาเอลโดยไม่แตะต้องเขา เพราะ
เขาก็เป็นน้ องและเป็นเลือดเนื้ อของเราเหมือนกัน� พีน้
่ องทัง้ ปวงก็พอใจ
โยเซฟถูกนําไปยังอียป
ิ ต์
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28 ขณะนั ้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกําลังผ่านมา

พวกพี่ชายก็ฉุ ดโยเซฟขึ้นจากบ่อ ขายให้
แก่คนอิชมาเอลเป็นเงินยี่สิบเหรียญ คนอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียป
ิ ต์ 29 ฝ่ายรู เบนเมื่อ
กลับ มาถึ งบ ่อ นั ้น และดู เถิด โยเซฟมิ ได้ อยู่ ในบ่อ นั ้น จึง ฉี ก เสื้อผ้า ของตน 30 แล ้ วกลับ ไป
หาพวกน้ องบอกว่า “เด็กนั ้นหายไปเสียแล้ว แล้วข้าพเจ้าจะไปที่ไหนเล่า� 31 พวกเขาก็เอา
เสื้อ ของโยเซฟมา และฆ่า ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง จุ ่ม เสื้อ ของโยเซฟลงในเลื อด 32 แล้ว ก็ ส่ง เสื้อ
ยาวหลากสีนั้นไปยังบิดา บอกว่า “พวกเราได้พบเสื้อตัวนี้ ขอพ่อจงพิจารณาดูวา่ ใช่เสื้อลูก
ของพ่อ หรือ ไม่� 33 บิ ดารู จ
้ ัก แล้ว ร้องว่า “นี่ เป็น เสื้อ ลูก เรา สัตว์ร้า ยกั ดก ิน เขาเสีย แล้ว โย
เซฟย่อยยับเสียแล้วเป็นแน่ � 34 ยาโคบก็ ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอว ไว้ทุกข์ให้บุ ตร
ชายหลายวัน 35 ฝ่ายบุตรชายหญิงทัง้ หมดก็พากันมาปลอบโยนบิดา แต่ท่านไม่ยอมรับการ
ปลอบโยนกล่าวว่า “เราจะโศกเศร้า ถึง ลูก เราจนกว่าเราจะตามลงไปยังหลุม ฝัง ศพ� บิ ดา
ของเขาร้องไห้คิดถึงเขาดังนี้ 36 แล้วคนมี เดียนก็ ขายโยเซฟในอียป
ิ ต์ ไว้กับโปทิฟาร์ข้าราช
สํานั กของฟาโรห์ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์

38
ความบาปของยูดาห์ นางทามาร์จึงเข้าราชวงศ์ของพระเยซู

ต่อมา ครัง้ นั ้นยู ดาห์ลงไปจากพวกพี่น้ อง ไปอาศัยอยู่กับคนอดุลลามคนหนึ่ งชื่อฮีราห์
2 ยูดาห์เห็นบุตรสาวของคนคานาอันคนหนึ่ งที่นั ่น บิดาหญิงนั ้นชื่อชูวา จึงแต่งงานกับหญิง
นั ้น และเข้าไปหานาง 3 หญิง นั ้ นก ็ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรชาย บิ ดาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า เอร์ 4 หญิง นั ้
นก ็ ตัง้ ครรภ์ อี กคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อ ว่า โอน ัน 5 นางตัง้ ครรภ์ อี กคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อ ว่า
เช-ลาห์ นางอยู่ที่ เคซิบ เมื่อ นางให้กําเนิ ด เขา 6 ยู ดาห์ก็ได้ หาหญิง คนหนึ่ ง ชื่อ ทามาร์ให้เป็น
ภรรยาเอร์บุ ตรหัวปี ของตน 7 เอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์ เป็น คนชัว่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารเขาเสีย 8 ยูดาห์จึงบอกโอนั นว่า “เข้าไปหาภรรยาพี่
ชายของเจ้า เถิด และแต่งงานกับ นาง เพื่อ จะได้ สืบ เชื้อ สายพี่ ชายไว้� 9 โอน ั นร ู้ วา่ เชื้อ สาย
จะไม่ได้นั บเป็นของตน ต่อมา เมื่อเขาเข้าไปหาภรรยาของพี่ชาย จึงทําให้น้ํากามตกดินเสีย
ด้วยเกรงว่า จะสืบ เชื้อ สายให้ แก่ พี่ ชาย 10 สิ ่ง ที่ โอน ัน กระทํา นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย พระเย
โฮวาห์ พระองค์ จึง ทรงประหารชีวต
ิ เขาเสีย 11 ยู ดาห์ จึง บอกทามาร์บุ ตรสะใภ้ ว่า “กล ับ ไป
เป็นหญิงม่ายที่บ้านบิดาจนกว่าเช-ลาห์บุตรชายของเราจะโต� ยูดาห์กลัวว่าเขาจะตายเสีย
เหมือนพี่ ชาย นางทามาร์จึง ไปอาศัย อยู่ ในบ้านบิดา 12 อยู่ มาภรรยาของยู ดาห์ ผู้ เป็น บุตร
สาวชูวาก็ตาย เมื่อยูดาห์ค่อยบรรเทาความโศก จึงขึ้นไปหาคนตัดขนแกะของตนที่บ้านทิม
นาท กับเพื่อนชื่อฮีราห์ เป็นคนอดุลลาม 13 มีคนมาบอกนางทามาร์ว่า “ดูเถิด พ่อสามีของ
เจ้าไปบ้านทิมนาทจะตัดขนแกะ� 14 นางจึงผลัดเสื้อสําหรับหญิงม่ายออกเสีย เอาผ้าคลุม
หน้าห่มตัวไว้ไปนั ่งอยูที
่ ่สถานที่กลางแจ้ง ริมทางที่จะไปบ้านทิมนาท ด้วยนางเห็นว่าเช-ลาห์
โตขึ้นแล้ว แต่นางยังมิได้เป็นภรรยาของเขา 15 เมื่อยูดาห์เห็นนางก็คิดว่าเป็นหญิงโสเภณี
เพราะนางได้เอาผ้าคลุมหน้าไว้ 16 ยูดาห์จึงได้เข้าไปพูดกับหญิงริมทางนั ้นว่า “มาเถิด ให้เรา
เข้านอนด้วย� (เพราะไม่ทราบว่านางเป็นสะใภ้ของตน� นางจึงว่า “ท่านจะให้อะไรสําหรับ
การที่ เข ้า หาข้าพเจ้า� 17 ยู ดาห์ ตอบว่า “เราจะส่ง ลูก แพะจากฝูง มาให้ เจ้ าตัว หนึ่ ง� นาง
ก็ ถามว่า “ท่านจะให้ของมัดจําไว้ก่อนจนกว่าจะส่งลูกแพะนั ้นมาได้ ไหม� 18 ยู ดาห์ถามว่า
“เจ้าจะเอาอะไรเป็นของมัดจํา� นางจึงตอบว่า “จะขอแหวนตรากับเชือก ทัง้ ไม้พลองที่มือ
ท่านด้วย� ยู ดาห์ก็ ให้ และเข้าไปหานาง นางก็ ตัง้ ครรภ์ กับ เขา 19 นางจึง ลุก ขึ้น ไปเสีย และ
เอาผ้าคลุมหน้านั ้นออก นุ่งห่มเสื้อผ้าสําหรับหญิงม่ายอีก 20 ฝ่ายยูดาห์ฝากลูกแพะมากับ
เพื่อนคนอดุล ลามให้ ไถ่ ของมัดจํา จากมือ หญิง นั ้น แต่ เขาหานางไม่ พบ 21 เขาจึง ถามคน
1
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ที่ อยู่ ตําบลนั ้ นว ่า “หญิง โสเภณี อยู่ ที่ สถานที่ กลางแจ้ง ริม ทางนี้ ไปไหน� เขาตอบว่า “หญิง
โสเภณี ที่ นี่ ไม่มี � 22 เพื่อนก็ กล ับ ไปบอกยู ดาห์ ว่า “ข้าพเจ้า หาไม่ พบ ทัง้ ชาวตําบลนั ้ นก ็ ว่า
‘หญิงโสเภณี ที่นี่ไม่มี� ” 23 ยูดาห์จึงว่า “ให้หญิงนั ้นเก็บของนั ้นไว้เถิด มิฉะนั ้นเราจะละอาย
ใจ ดูเถิด เราฝากลูกแพะตัวนี้ไปให้ แต่ท่านก็หาหญิงนั ้นไม่พบ� 24 อยู่มาอีกประมาณสาม
เดือน มี คนมาบอกยู ดาห์ว่า “ทามาร์บุ ตรสะใภ้ ของท่านเป็น หญิง แพศยา ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ดู
เถิด นางมีครรภ์เพราะการแพศยาแล้ว� ยูดาห์จึงสัง่ ว่า “พานางออกมานี่ จับคลอกไฟเสีย�
25 เมื่อ เขากําลัง พานางออกมา นางก็ ส่ง คนไปหาพ่อ สามี บอกว่า “ข้าพเจ้า มี ครรภ์ กับ คนที่
เป็นเจ้าของสิง่ นี้ � และนางว่า “ขอท่านพิจารณาดูแหวนตรา เชือก และไม้พลองเหล่านี้ วา่
เป็นของผู้ใด� 26 ยูดาห์รบ
ั ไปพิจารณาดูรู แล้
้ วก็ว่า “หญิงคนนี้ ชอบธรรมยิง่ กว่าเรา เหตุว่า
เรามิได้ ยกเขาให้แก่ เช-ลาห์บุ ตรชายของเรา� ฝ่ายยูดาห์ก็ มิได้ สมสู่ กับนางต่อไปอีก 27 อยู่
มาเมื่อ ถึง เวลากําหนดคลอดบุตร ดู เถิด ก็ มี ลูก แฝดอยู่ ในครรภ์ 28 ต่อ มาเมื่อ จะคลอดนั ้น
บุตรคนหนึ่ ง ยื่ นม ื อออกมาก่อน หญิง ผดุงครรภ์ จึง เอาด้ายแดงผูก ไว้ที่ ข้ อม ือ และกล่าวว่า
“คนนี้ คลอดก่อน� 29 ต่อมาเมื่อบุตรนั ้นหดมือเข้าไป ดูเถิด บุตรอีกคนหนึ่ งก็คลอดออกมา
ก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงร้องว่า “เจ้าแหวกออกมาได้อย่างไร เจ้าได้แหวกออกมา� เหตุฉะนี้
จึงเรียกบุตรนั ้นว่า เปเรศ 30 ภายหลังน้ องชายเปเรศที่มีด้ายแดงผูกข้อมือนั ้นกคลอด
็
จึงให้
ชื่อว่า เศ-ราห์
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โยเซฟเจริญในเรือนของโปทิฟาร์
โยเซฟถูก พาลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ แล ้ว โปทิฟาร์ข้า ราชสํานั ก ของฟาโรห์ ผู้ บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์ เป็นคนอียป
ิ ต์ ซื้อโยเซฟไว้จากมือคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาที่นั ่น 2 พระเย
โฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ โยเซฟจึง เจริญ รวดเร็ว เขาอยู่ ในบ้านคนอียป
ิ ต์ นายของเขา
3 นายก ็ เห ็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ และพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้การงาน
ทุก อย่างที่ กระทํา เจริญ ขึ้น มากในมือ ของโยเซฟ 4 โยเซฟได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
นายและรับ ใช้ ท่าน นายก ็ ตัง้ ให้ดู แลการงานในบ้านของท่าน และทุก สิง่ ที่ ท่านครอบครอง
อยู่ท่านก็ มอบไว้ในมือของโยเซฟทัง้ สิน
้ 5 ต่อมาตัง้ แต่ โปทิฟาร์ตัง้ โยเซฟให้เป็นผู้ดู แลการ
งานในบ้าน และทรัพย์ สิ ่ง ของทัง้ ปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ ก็ได้ ทรงอํานวยพระพร
ให้ แก่ ครอบครัว ของคนอียป
ิ ต์ นั้น เพราะเห็น แก่ โยเซฟ ทัง้ พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพรให้ สิ ่ง
ของทัง้ ปวงซึ่ง เขามี อยู่ ในบ้านและในนาให้ เจริญ ขึ้น 6 นายได้ มอบของสารพัด ไว้ ในมือ โย
เซฟ มิได้เอาใจใส่สิ่งของอะไรเลย เว้นแต่อาหารการกิน โยเซฟนั ้นเป็นคนรู ปงามและเป็นที่
โปรดปราน
1

ภรรยาของโปทิฟาร์ใส่ร้ายโยเซฟ

7 อยูมาภายหลั
่
งเหตุการณ์ เหล่านี้ ภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความเสน่ หาและชวน

ว่า “มานอนกับเราเถิด� 8 แต่โยเซฟไม่ยอม จึงตอบแก่ภรรยาของนายว่า “คิดดูเถิด นายก็
มิได้ห่วงสิง่ ใดซึ่งอยูใ่ นบ้านเรือน ได้มอบของทุกอย่างที่มีอยูไว้
่ ในมือข้าพเจ้า 9 ในบ้านนี้ ไม่มี
ใครใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า นายมิ ได้ หวงสิง่ ใดจากข้าพเจ้า ยกเสีย แต่ ตั วท ่านเพราะเป็น ภรรยา
ของนาย ข้าพเจ้า จะทําความผิด ใหญ่ หลวงนี้ อัน เป็น บาปต่อ พระเจ้า อย่างไรได้� 10 ต่อ มา
แม้ นางชวนโยเซฟวัน แล้ วว ัน เล่า โยเซฟก็ ไม่ ยอมฟัง นาง ไม่ ว่า จะนอนกับ นางหรือ อยู่ด้วย
กัน 11 อยู่มาคราวนั ้น โยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อ ทํา ธุระการงานของเขา ไม่มี ชายประจํา บ้าน
คนใดอยูนั
่ ้น 12 นางก็คว้าเสื้อผ้าโยเซฟเหนี่ ยวรัง้ ไว้ แล้วพูดว่า “มานอนอยูก
่ ับเราเถิด� แต่
โยเซฟทิง้ เสื้อผ้า ไว้ในมือ นางหนี ไปข้างนอก 13 ต่อ มาเมื่อ นางเห็นว ่า โยเซฟทิง้ เสื้อผ้า ไว้ใน
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มือ ของนาง หนี ไปข้างนอกแล้ว 14 นางก็ รอ
้ งเรียกชายประจํา บ้านของตนมาบอกว่า “ดู ซิ
นายเอาคนชาติ ฮี บรู มาไว้ทําความหยาบคายแก่ เรา มัน เข้า มาหาจะนอนกับ ข้า แต่ ข้า ร้อง
เสียงดัง 15 อยู่มาเมื่อมันได้ยน
ิ ข้าร้องขึ้น มันก็ทิง้ เสื้อผ้าไว้กับข้าหนี ไปข้างนอก� 16 แล้วนา
งก็เก็บเสื้อผ้าไว้ใกล้ตัวจนนายกลับมาบ้าน 17 แล้วนางก็บอกกับนายดังนี้ ว่า “อ้ายบ่าวชาติ
ฮีบรู ที่ ท่านนํามาไว้นั้นเข้ามาหาจะทําหยาบคายแก่ ข้าพเจ้า 18 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าร้องขึ้นมั
นก็ทิง้ เสื้อผ้าไว้กับข้าพเจ้าหนี ไปข้างนอก� 19 ต่อมาครัน
้ นายได้ ฟังคําภรรยาบอกว่า “บ่าว
ของท่านทํากับข้าพเจ้าดังนั ้น� ก็โกรธนั ก 20 จึงเอาโยเซฟไปจําไว้ในคุกที่ที่ขังนั กโทษหลวง
โยเซฟก็ต้องจําอยูที
่ ่นั่น
พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
21 แต่ ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ และทรงสําแดงพระเมตตาแก่ เขา ทรงให้
เขาเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของผู้คุ มเรือนจํา 22 ผู้คุ มเรือนจําก็ มอบนั กโทษทัง้ ปวงที่ ใน
เรือนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟ การงานที่ทําในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้กระทํา 23 ผู้คุ
มเรือนจําไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแล เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับท
่าน และการงานใดๆที่ท่านกระทําพระเยโฮวาห์ก็ทรงโปรดให้เจริญ

40
พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน

1 ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พนักงานนํ้าองุน
่ ของกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์

และพนั กงาน
ขนมของพระองค์ ทํา ผิด ต่อ เจ้า นาย คือ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ 2 ฟาโรห์ ทรงกริว้ ข้าราชการทัง้
สองนั ้น คือหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ และหัวหน้าพนั กงานขนม 3 จึงให้จําคุกไว้ในบ้านของผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ในคุกที่ โยเซฟติ ดอยู่นั ้น 4 ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
สัง่ โยเซฟให้รับใช้สองคนนั ้น โยเซฟก็ปรนนิ บัติเขา พนักงานทัง้ สองติดคุกอยูพ
่ ักหนึ่ ง 5 คืน
หนึ่ ง ข้าราชการทัง้ สองนั ้น ฝัน ไป คือ พนั กงานนํ้า องุน
่ และพนั กงานขนมของกษั ตริย์ อียป
ิ ต์
ที่ ต้องจํา อยู่ ในคุก นั ้น ต่างคนต่างฝัน คนละเรือ
่ ง ความฝัน ของต่างคนก็ มี ความหมายต่าง
กัน 6 ครัน
้ เวลาเช้า โยเซฟเข้า มาหา เห ็ นข้า ราชการทัง้ สองนั ้น ดู เถิด เขามี หน ้า โศกเศร้า
7 จึง ถามข้าราชการของฟาโรห์ ที่ ถู กจํา อยู่ ในคุก ที่ บ้านนายของตนว่า “ทําไมวัน นี้ ท่านจึง
หน้า เศร้า� 8 เขาตอบว่า “เราทัง้ สองฝัน ไปและไม่ มี ผู้ ใดจะแก้ฝัน ได้� โยเซฟบอกเขาว่า
“พระเจ้าเท่านั ้น แก้ฝันได้ มิใช่หรือ ขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟัง เถิด� 9 หัวหน้า พนั กงานนํ้า องุ ่
นก็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟังว่า “ดู เถิด เราฝันเห็นเถาองุน
่ อยู่ตรงหน้า 10 เถาองุน
่
นั ้ นม ี สามกิง่ พองอกใบอ่อนดอกตูม ก็ มี ดอกบานออกมา และช่ ออง ุ่ นก ็ สุก 11 ถ้วยของ
ฟาโรห์อยู่ในมือ เรา แล ้ว เราเก็ บลู กอง ุ่น นั ้น บีบ ให้น้ําลงในถ้วยของฟาโรห์ และวางถ้วยนั ้น
ในพระหัตถ์ ของฟาโรห์� 12 โยเซฟบอกข้า ราชการนั ้ นว ่า “ขอแก้ฝัน ดังนี้ คื อก งิ่ สามกิง่ นั ้น
ได้ แก่ สามวัน 13 ภายในสามวัน ฟาโรห์ จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตัง้ ท่านไว้
ในตําแหน่ งเหมือนแต่ก่อน ท่านจะได้ถวายถ้วยนั ้นแก่ฟาโรห์อีก ดังที่ ได้กระทํามาแต่ก่อน
เมื่อเป็นพนั กงานนํ้าองุน
่ 14 เมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความ
เมตตาปรานี แก่ข้าพเจ้า ช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้ 15 เพราะอันที ่จริงเขา
ลัก ข้าพเจ้า มาจากแคว้น ฮีบรู และที่ นี่ ก็ เหมือนกัน ข้าพเจ้า ไม่ ได้ ทํา ผิด อะไรที่ ควรต้องติด
คุก ใต้ ดิ นนี้ � 16 เมื่อ หัวหน้า พนั กงานขนมเห็ นว ่า คํา แก้ ความฝัน นั ้น ดี จึง เล่า ให้ โยเซฟฟัง
ว่า “เราฝัน ด้วย ดู เถิด เห ็ นม ี กระจาดขนมขาวสามใบ ตัง้ อยู่บนศีรษะเรา 17 ในกระจาดใบ
บนนั ้ นม ี ขนมสารพัด สําหรับ ฟาโรห์ แล ้ว มี นกมากิน ของในกระจาดที่ ตัง้ อยู่ บนศีรษะเรา�
18 โยเซฟตอบว่า “ขอแก้ฝัน ดังนี้ คือ กระจาดสามใบนั ้น ได้ แก่ สามวัน 19 ภายในสามวัน
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ฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น ให้พ้น ตัว และแขวนท่านไว้ที่ ต้นไม้ ฝูง นกจะมากิน เนื้ อ
ท่าน� 20 ครัน
้ ถึงวันที่สามเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์จึงทรงจัดการ
เลี้ยงข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ แล้วทรงยกศีรษะหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ และหัวหน้า
พนั กงานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการ 21 ฝ่ายหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ นั ้นได้ รบ
ั
การแต่งตัง้ ในตําแหน่ งเดิม เขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อน 22 ส่วนหัวหน้า
พนั กงานขนมนั ้นให้แขวนคอเสีย สมจริงดังที่โยเซฟแก้ฝันไว้ 23 แต่หัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่
นั ้นมิได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืมเขาเสีย

41
ความฝันประหลาดของกษั ตริย์ฟาโรห์
ฟาโรห์ก็สุ บิน และดูเถิด พระองค์ทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่ งแม่นํ้า 2 ดู
เถิด มี วัว เจ็ด ตั วอ ้ วนพี งามน่า ดู ข้น
ึ มาจากแม่น้ํา นั ้น กิน หญ้า อยู่ ในทุ่ง หญ้า แห่ง หนึ่ ง 3 แล
้วดู เถิด มี วั วอ ีก เจ็ด ตัว ซูบ ผอมน่า เกลียดตามขึ้น มาจากแม่ นํ้า มาย ื นอยู่ กับ วั วอ ่น
ื ๆที่ รม
ิ
4
ฝั่ งแม่ นํ้า วัวท ี่ ซู บผอมน่า เกลีย ดก็กิ นว ั วอ ้ วนพี งามน่า ดู เจ ็ดตั วน น
ั ้ เสีย แล ้ว ฟาโรห์ ก็ ตื่น
บรรทม 5 พระองค์ก็บรรทมหลับไปและสุบินครัง้ ที่สอง และดูเถิด ต้นข้าวต้นเดียวมีรวงเจ็ด
รวงเป็นข้าวเมล็ดเต่งงามดี 6 แล้วดู เถิด มี รวงข้าวเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลัง เป็นข้าวลีบ
และเกรียมเพราะลมตะวัน ออก 7 รวงข้าวลีบ เจ็ด รวงนั ้น ได้ กล ื นก ิ นรวงข้าวเมล็ด เต่ง งาม
ดี เจ ็ ดรวงนั ้น เสีย แล ้ว ฟาโรห์ ก็ ตื่น บรรทม และดู เถิด รู ว่
้ า เป็น พระสุ บิน 8 ครัน
้ ต่อ มาเวลา
รุ ง่ เช้า พระองค์ มี พระทัย วุน
่ วาย จึง รับสัง่ ให้ เรียกโหรและปราชญ์ ทัง้ ปวงของอียป
ิ ต์ มาเฝ้า
แล ้ว ฟาโรห์ ทรงเล่า พระสุ บิ นให้ เขาฟัง แต่ ไม่มี ผู้ ใดทูล แก้ พระสุ บิ นนั ้น ถวายแก่ ฟาโรห์ ได้
9 ครัง
้ นั ้น หัวหน้า พนั กงานนํ้า องุน
่ จึง ทูล ฟาโรห์ ว่า “วัน นี้ ข้า พระองค์ ระลึก ถึง ความผิด พลัง้
ของข้า พระองค์ ได้ 10 คือ ฟาโรห์ ทรงพระพิโรธแก่ ข้าราชการของพระองค์ และทรงจํา ข้า
พระองค์ไว้ในคุกที่บ้านผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ทัง้ ข้าพระองค์กับหัวหน้าพนั กงาน
ขนม 11 ข้า พระองค์ ทัง้ สองฝัน ในคืน เดียวกัน ทัง้ ข้า พระองค์ และเขา ความฝัน ของต่างคน
มี ความหมายต่างกัน 12 มี ชายหนุ่ม ชาติ ฮี บรู คนหนึ่ ง เป็น บ่าวของผู้ บัญชาการทหารรักษา
พระองค์ อยู่ ที่ นั ่น ด้วยกั นก ับ เขาและข้า พระองค์ ทัง้ สอง เล่า ความฝัน ให้ เขาฟัง ชายนั ้ นก
็ แก้ ฝัน ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ สอง เขาแก้ฝัน ให้ แต่ ละคนตามความฝัน ของตน 13 และต่อ มาที่
เขาแก้ฝันให้ข้าพระองค์ทัง้ สองอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั ้น คือฟาโรห์ทรงตัง้ ข้าพระองค์ไว้ใน
ตําแหน่ งเดิม แต่ฝ่ายเขานั ้นถูกแขวนคอเสีย�
1 ครัน
้ อยู่มาอีกสองปี เต็ม

พระเจ้าทรงแก้พระสุบินของฟาโรห์

14 ฟาโรห์จึงรับสัง
่ ให้เรียกโยเซฟมา

เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดิน โยเซฟ
โกนหนวดผลัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโรห์ 15 ฟาโรห์ตรัสแก่โยเซฟว่า “เราฝันไป และหามี
ผู้ใดแก้ฝันได้ไม่ เราได้ยน
ิ ถึงเจ้าว่าเจ้าสามารถเข้าใจความฝันเพื่อแก้ฝันนั ้นได้� 16 โยเซฟ
จึง ทูล ตอบฟาโรห์ว่า “การแก้ ฝั นม ิ ได้ อยู่ที่ ข้า พระองค์ พระเจ้า ต่างหากจะประทานคํา ตอบ
อัน เป็นสุข แก่ ฟาโรห์ � 17 ฟาโรห์ จึง ตรัส แก่ โยเซฟว่า “ในความฝัน ของเรานั ้น ดู เถิด เรา
ยืน อยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ํา 18 และดู เถิด มี วัว เจ็ด ตั วอ ้ วนพี งามน่า ดู ข้น
ึ มาจากแม่ นํ้า กิน หญ้า อยู่ใน
19
ทุ่ง หญ้า แห่ง หนึ่ ง แล ้วดู เถิด วัวอ ีก เจ็ด ตัว ตามขึ้น มาไม่ งาม น่า เกลียดมากและซูบ ผอม
เราไม่ เคยเห็ นม ี ววั เลวอย่างนี้ ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เลย 20 วัวท ี่ ซู บผอมไม่ งามนั ้ นก ิ นว ั วอ ้ วน
พี เจ ็ด ตัว แรกนั ้น เสีย หมด 21 เมื่ อก ิน หมดแล้ว หามี ใครรู ว
้ า่ มั นก ิน เข้าไปไม่ เพราะยัง ผอม
22
อยู่เหมือนแต่ก่อน แล้วเราก็ตื่นขึ้น เราเห็นในความฝันของเรา ดูเถิด ต้นข้าวต้นหนึ่ ง มี
รวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมา เป็นข้าวเมล็ดเต่งและงามดี 23 และดูเถิด ข้าวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมา
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ภายหลังเป็นข้าวเหีย
่ วลีบ และเกรียมเพราะลมตะวันออก 24 รวงข้าวลีบนน
ั ้ กลืนกน
ิ รวงข้าว
ดี เจ ็ ดรวงนั ้น เสีย เราเล่า ความฝัน นี้ ให้โหรฟัง แต่ ไม่มี ใครสามารถอธิบายให้เราได้� 25 โย
เซฟจึงทูลฟาโรห์ว่า “พระสุ บินของฟาโรห์มีความหมายอันเดียวกัน พระเจ้าทรงสําแดงให้
ฟาโรห์ทราบถึง สิง่ ที่ พระองค์ จะทรงกระทํา 26 วัวอ ้ วนพี เจ ็ดตั วน ัน
้ คือ เจ็ด ปี และรวงข้าวดี
27
เจ็ดรวงนั ้นก็คือเจ็ดปี เป็นความฝันอันเดียวกัน วัวเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียดที่ข้น
ึ มาภาย
หลัง คือ เจ็ด ปี กับ รวงข้าวเจ็ด รวงลีบ และเกรียมเพราะลมตะวัน ออกนั ้น คือ เจ็ด ปี ที่ กันดาร
อาหาร 28 นี่ คือ สิง่ ที่ ข้า พระองค์ ทูล ฟาโรห์ คือ พระเจ้า ทรงสําแดงให้ ฟาโรห์ รู สิ
้ ่ง ที่ พระองค์
29
30
จะทรงกระทํา ดู เถิด จะมี อาหารบริบู รณ ์ ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ ถึง เจ็ด ปี หลัง จากนั ้น จะ
บังเกิดการกันดารอาหารอีกเจ็ดปี จนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียป
ิ ต์เสีย การก
31
ัน ดารอาหารจะล้างผลาญแผ่น ดิน ทําให้ จํา ความอุ ดมสมบู รณ ์ ในแผ่น ดิน ไม่ ได้ เพราะ
เหตุ การกันดารอาหารที่ เกิดขึ้นตามหลังนี้ ด้วยว่าการกันดารอาหารนั ้นจะรุ นแรงนั ก 32 ที่
ฟาโรห์สุ บินสองครัง้ นั ้น ก็หมายว่าสิง่ นั ้นพระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้ว และพระเจ้าจะทรงให้
บังเกิดในเร็วๆนี้
โยเซฟดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์
33 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดี

มีปัญญา ตัง้ ให้ดูแลประเทศอียป
ิ ต์
และเก็บผลหนึ่ งในห้าส่วนแห่ง
35
ประเทศอียป
ิ ต์ไว้ตลอดเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ นั ้น ให้คนเหล่านั ้นรวบรวมอาหารในปีที่อุดม
เหล่า นั ้น ซึ่ง จะมาถึง นั ้น ไว้ และสะสมข้าวด้วยอํานาจของฟาโรห์ ไว้และให้ เก ็ บอาหารไว้ใน
เมืองต่างๆ 36 อาหารนี้ จะได้ เป็น เสบียงสํารองในแผ่น ดิน สําหรับ เจ็ด ปี ที่ กันดารอาหาร ซึ่ง
จะเกิด ขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ เพื่อ แผ่น ดิน จะไม่ พินาศเสีย ไปเพราะกันดารอาหาร� 37 ข้อ เส
นอนี้ เป็ นที ่ เห ็น ชอบในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการทัง้ ปวงของ
พระองค์ 38 ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า “เราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้า
อยู่ในตัวเหมือนคนนี้ ได้ หรือ� 39 ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า “เพราะพระเจ้าได้ ทรงสําแดง
เรือ
่ งนี้ ทัง้ สิน
้ แก่ ท่าน จะหาผู้ ใดที่ มี ความคิด ดี และมี ปัญญาเหมือนท่านก็ ไม่ ได้ 40 ท่านจะ
ดูแลราชสํานั ก ของเรา และประชาชนทัง้ หลายของเราจะปฏิ บั ติ ตามคํา ของท่าน เว้น แต่
ฝ่ายพระที่นั่ง เท่านั ้น เราจะเป็น ใหญ่ กว่า ท่าน� 41 ฟาโรห์ ตรัส กับ โยเซฟว่า “ดู เถิด เราตัง้
ท่านให้ดู แลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ แล้ว� 42 ฟาโรห์ทรงถอดธํามรงค์ ตราออกจากพระหัตถ์ ของ
พระองค์ สวมที่มือโยเซฟ กับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้ อละเอียด และสวมสร้อยทองคําให้ที่คอ
43 ให้ โยเซฟใช้ รถหลวงคั นที ่ สองซึ่ง ฟาโรห์ มี อยู่ และมี คนร้องประกาศข้างหน้า ท่านว่า “คุ
กเข่า ลงเถิด� ดังนี้ แหละ พระองค์ ทรงตัง้ ท่านให้ ดู แลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 44 ฟาโรห์ จึง ตรัส
กับ โยเซฟว่า “เราคือ ฟาโรห์ ไม่มี คนทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะยกมือ ยกเท้า ได้ เว้น แต่ ท่านจะ
อนุญาต� 45 ฟาโรห์เรียกนามโยเซฟว่า ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประทานอาเสนั ทบุตรสาว
โปทิเฟรา ปุ โรหิต เมืองโอนให้ เป็น ภรรยา โยเซฟก็ ออกไปสํารวจทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 46 เมื่อ
โยเซฟเข้า เฝ้า ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ นั ้น ท่านอายุ ได้ สามสิบ ปี แล ้ว โยเซฟก็ ออกจากที่
เข ้า เฝ้า ฟาโรห์ เท ี่ยวไปทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 47 ในเจ็ด ปี ที่ อุดมสมบูรณ์ นั ้น แผ่ นดิ นก ็ ออกผล
มากมาย 48 โยเซฟรวบรวมอาหารทัง้ เจ็ดปี ซ่ึงมีอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ไว้หมด สะสมอาหารไว้
ในเมืองต่างๆ ผลที่ เก ิด ขึ้น ในนารอบเมืองใดๆก็ เก ็บ ไว้ในเมืองนั ้นๆ 49 โยเซฟสะสมข้าวไว้
ดุ จเม็ด ทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุด คิด บัญชี เพราะนั บ ไม่ ถ้วน 50 ก่อนถึง ปี กันดาร
อาหาร มีบุตรชายสองคนเกิดแก่โยเซฟ ซึ่งนางอาเสนั ทบุตรสาวโปทิเฟราปุโรหิตเมืองโอน
บังเกิดให้ท่าน 51 โยเซฟเรียกบุตรหัวปี ว่า มนัสเสห์ กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้
ข้าพเจ้า ลืม ความยากลําบากทัง้ ปวง และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาเสีย� 52 บุ ตรที่ สองท่าน
34 ขอฟาโรห์ทําดังนี้ และให้คนนั ้นจัดพนั กงานไว้ทัว
่ แผ่นดิน
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เรียกชื่อ ว่า เอฟราอิม “เพราะว่า พระเจ้า ทรงโปรดให้ข้าพเจ้า มี เชื้อ สายทวีข้น
ึ ในแผ่นดิ นที ่
53
ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความทุกข์ใจ� เจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ ในประเทศอียป
ิ ต์ก็ล่วงไป
การกันดารอาหาร

54 จึง เกิ ดกันดารอาหารเจ็ดปี

ดัง่ ที่ โยเซฟกล่าวไว้ การกันดารอาหารนั ้นเกิดทัว่ แผ่นดิน
ทัง้ หลาย แต่ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ยังมีอาหารอยู่ 55 เมื่อชาวอียป
ิ ต์อดอยากอาหาร ประชาชนก็
ร้องทูลขออาหารต่อฟาโรห์ ฟาโรห์ก็รับสัง่ แก่ชาวอียป
ิ ต์ทัง้ หลายว่า “ไปหาโยเซฟ ท่านบอก
อะไร ก็ จงทํา ตาม� 56 การก ัน ดารอาหารแผ่ ไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน โลก โยเซฟก็ เปิด ฉางออก
ขายข้าวแก่ชาวอียป
ิ ต์ และการกันดารอาหารในแผ่นดินอียป
ิ ต์รุนแรงมาก 57 และประเทศ
ทัง้ ปวงก็ มายังประเทศอียป
ิ ต์ หาโยเซฟเพื่อซื้อข้าว เพราะการกันดารอาหารร้ายแรงในทุก
ประเทศ

42

พี่ชายโยเซฟไปอียป
ิ ต์เพื่อซื้อข้าว
ยาโคบจึงพูดกับพวกบุตรชายของตนว่า “มานงั ่ มองดูกัน
อยู่ทําไมเล่า� 2 ท่านพูด ว่า “ดู เถิด เราได้ ยินว ่า มี ข้าวในอียป
ิ ต์ ลงไปซื้อ ข้าวจากที่ นั่น มาให้
พวกเรา เพื่อพวกเราจะได้มีชีวิตและไม่อดตาย� 3 พี่ชายของโยเซฟสิบคนก็ลงไปซื้อข้าวที่
อียป
ิ ต์ 4 แต่ เบนยามิ นน้ องชายของโยเซฟนั ้นยาโคบไม่ ให้ไปกับพวกพี่ชาย ด้วยท่านกล่าว
ว่า “เกรงว่า อาจจะเกิด อันตรายแก่ เขา � 5 บรรดาบุตรชายของอิสราเอลก็ ไปซื้อ ข้าวพร้อม
กับคนทัง้ หลายที่ ไป เพราะการกันดารอาหารก็เกิดในแผ่นดินคานาอัน 6 ฝ่ายโยเซฟเป็นผู้
สําเร็จราชการแผ่นดิน ท่านเป็นผูที
้ ่ขายข้าวให้แก่บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดิน พวกพีช
่ าย
ของโยเซฟก็มากราบไหว้ท่าน ก้มหน้าลงถึงดิน 7 โยเซฟเห็นพวกพี่ชายของตนและรู จ
้ ักเขา
แต่ทําเป็นไม่รูจั
้ กเขา และพูดจาดุดันกับเขา ท่านถามเขาว่า “พวกเจ้ามาจากไหน� เขาตอบ
ว่า “มาจากแผ่นดินคานาอันเพื่อซื้ออาหาร� 8 โยเซฟรู จ
้ ักพวกพี่ชาย แต่พวกพี่หารู้จักท่าน
ไม่
1 เมื่อยาโคบรู ว
้ า่ มีข้าวในอียป
ิ ต์

โยเซฟหาโอกาสให้พวกพีช
่ ายกลับใจเสียใหม่
โยเซฟระลึก ถึง ความฝั นที ่ ท่านเคยฝัน ถึง พวกพี่ ๆ และกล่าวแก่ พวกเขาว่า “พวกเจ้า
เป็นคนสอดแนม แอบมาดู จุ ดอ่อนของบ้านเมือง� 10 พวกเขาจึงตอบท่านว่า “นายเจ้าข้า
มิใช่เช่นนั ้น แต่ ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านมาซื้ออาหาร 11 ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นบุตรชายร่วม
บิดาเดียวกัน เป็น คนสัตย์ จริง ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านมิ ใช่ คนสอดแนม� 12 โยเซฟบอกเขาอี กว่า
“มิใช่ แต่พวกเจ้ามาเพื่อดูจุดอ่อนของบ้านเมือง� 13 พวกพี่จึงตอบว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายผู้
รับใช้ของท่านเป็นพีน
่ ้ องสิบสองคน เป็นบุตรชายร่วมบิดาเดียวกันอยูใ่ นแผ่นดินคานาอัน ดู
เถิด วันนี้ น้ องสุดท้องยังอยูก
่ ับบิดา แต่น้ องอีกคนหนึ่ งเสียไปแล้ว� 14 โยเซฟตอบเขาว่า “ที่
เราว่า ‘พวกเจ้าเป็นคนสอดแนม� นั ้นจริงแน่ ๆ 15 พวกเจ้าจะถูกทดลองดังนี้ โดยพระชนม์
ฟาโรห์พวกเจ้าจะไปจากที่นี่ ไม่ได้ เว้นแต่น้ องชายสุดท้องมาที่นี่ 16 พวกเจ้าต้องอยู่ในคุกก
่อน ให้คนหนึ่ งในพวกเจ้าไปพาน้ องชายมา เพื่อพิสูจน์ถ้อยคําของเจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่
มิ ฉะนั ้น โดยพระชนม์ ฟาโรห์ พวกเจ้า เป็น คนสอดแนมแน่ � 17 แล ้ว โยเซฟก็ ขัง พวกพี่ ชาย
ไว้ด้วยกัน ในคุก สามวัน 18 ในวันที ่ สามโยเซฟบอกเขาว่า “ทํา ดังนี้ แล ้ วจะรอดชีวต
ิ เพราะ
19
เรายําเกรงพระเจ้า ถ้าพวกเจ้าเป็นคนสัตย์จริง จงให้คนหนึ่ งในพวกเจ้าถูกจําอยู่ที่ ห้อง
เล็กในคุก คนอื่นนําข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหารที่บ้านของเจ้า 20 แล้วพาน้ องชาย
สุดท้องมาหาเรา ดังนั ้นจึงจะเห็นได้วา่ พวกเจ้าพูดจริง แล้วพวกเจ้าจะไม่ตาย� พวกพี่ชาย
ก็ ทํา ดัง นั ้น 21 พวกพี่ ชายจึง พู ดก ั นว่า “ที่ จร ิง เรามี ความผิด เรือ
่ งน้ องชายเรา เพราะเราได้
เห็นความทุกข์ใจของน้ องเมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่แล้วมิได้ฟัง เพราะฉะนั ้นความทุกข์ใจทัง้
9
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นี้ จึงบังเกิดแก่ เรา� 22 ฝ่ายรู เบนพู ดกับน้องทัง้ หลายว่า “ข้าห้ามเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ‘อย่า
ทําบาปผิดต่อเด็กนั ้น� แต่พวกเจ้าไม่ฟัง เหตุฉะนั ้น ดูเถิด การพิพากษาเรือ
่ งโลหิตของน้ อง
23
จึงมาถึง� พวกพี่ชายไม่รู ว่้ าโยเซฟฟังออก เพราะว่าท่านพูดกับเขาโดยใช้ล่าม 24 โยเซฟ
ก็หน
ั ไปจากเขาและร้องไห้ แล้วกลับมาพูดกับเขาอีก และเอาสิเมโอนออกมามัดไว้ต่อหน้า
ต่อตาพวกเขา 25 แล ้ว โยเซฟบัญชาให้ ใส่ ข้าวในถุง ของพี่ ชายให้ เต็ม และใส่ เงิน ของแต่ละ
คนไว้ในกระสอบของทุกคน และให้เสบียงไปกินกลางทาง ท่านก็ทําต่อเขาดังนี้ 26 พวกเขา
บรรทุก ข้าวใส่ หลัง ลาแล้ วก ็ ออกเดิน ทางไป 27 ครัน
้ คนหนึ่ ง เปิด กระสอบออกจะเอาข้าวให้
ลากิน ณ ที่ หยุดพัก ดูเถิด เขาก็เห็นเงินของเขาอยู่ที่ ปากกระสอบนั ้น 28 ผู้นั ้นจึงบอกแก่พี่
น้ องว่า “เงิน ของข้าพเจ้า กลับ คืน มา ดู เถิด เงิน นั ้น อยู่ ที่ ปากกระสอบของข้าพเจ้า� พี่ น้ อง
ตกใจกลัวจนตัวสัน
่ พูดกันว่า “ที่พระเจ้าทรงกระทําดังนี้ แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอ�
พวกพี่น้องแจ้งแก่ยาโคบว่า เขาต้องพาเบนยามินไปอียป
ิ ต์
เขาก็ กล ับ ไปหายาโคบบิดาของเขาในแผ่น ดิน คานาอัน แล ้ว เล่า เรือ
่ งทัง้ หมดที่ เก ิด
ขึ้นแก่ตนให้บิดาฟังว่า 30 “ท่านผู้นั้นที่เป็นเจ้านายของประเทศพูดจาดุดันกับพวกข้าพเจ้า
เหมาเอาว่าพวกข้าพเจ้าเป็นผู้สอดแนมดู บ้านเมือง 31 พวกข้าพเจ้าเรียนท่านว่า ‘ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายเป็น คนสัตย์ จริง หาได้ เป็น คนสอดแนมไม่ 32 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น บุตรชายร่วม
บิดาเดียวกัน มีพี่น้ องสิบสองคน น้ องคนหนึ่ งเสียไปแล้ว น้ องสุดท้องยังอยู่กับบิดาในแผ่น
ดินคานาอัน� 33 แล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศนั ้นตอบแก่เราว่า ‘เพื่อเราจะรู ว้ า่ พวก
เจ้า เป็น คนสัตย์ จริง คือ ให้ คนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องอยู่ กับ เรา พวกเจ้า เอาข้าวไปเพื่อ บรรเทา
การกันดารอาหารที่บ้านของเจ้า แล้วออกเดินทางไปเถิด 34 แล้วจงพาน้ องชายสุดท้องมา
หาเรา เราจึงจะรู แน่
้ ว่าพวกเจ้ามิได้เป็นคนสอดแนม แต่เป็นคนสัตย์จริง แล้วเราจะปล่อย
พีช
่ ายไป พวกเจ้ายังจะได้ค้าขายในประเทศนี้ � ” 35 และต่อมาครัน
้ พวกเขาแก้กระสอบข้าว
ออก ดูเถิด เห็นห่อเงินของแต่ละคนอยูใ่ นกระสอบของตน เมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นห่อ
เงินดังนั ้ นก็กลัว 36 ฝ่ายยาโคบบิดาของเขาจึงว่า “พวกเจ้าทําให้เราพลัดพรากจากลูกของ
เรา โยเซฟก็ เสียไปแล้ว สิ เมโอนก็ เสียไปแล้ว แล้วพวกเจ้ายังจะเอาเบนยามินไปอีกคน สิ
่งเหล่านี้ ทัง้ หมดทําให้เรามีความทุกข์� 37 รู เบนจึงบอกบิดาของตนว่า “ถ้าลูกไม่พาเบนยา
มินกลับมาให้พ่อ พ่อจงเอาบุตรชายทัง้ สองคนของลูกฆ่าเสีย จงมอบเบนยามินไว้ในความ
ดูแลของลูกเถิด แล้วลูกจะนําเขากลับมาหาพ่ออีก� 38 ยาโคบบอกว่า “ลูกของเราจะไม่ลง
ไปกับเจ้า เพราะพี่ชายของเขาก็ ตายเสียแล้ว เหลือแต่ เบนยามินคนเดียว ถ้าเกิดอันตราย
แก่เขาในเวลาเดินทางไปกับเจ้า เจ้าจะพาผมหงอกของเราลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์�
29

43
พวกพี่น้องของโยเซฟกลับไปอียป
ิ ต์ ยูดาห์ปฏิญาณว่าจะรับประกันเบนยามิน

1 การกันดารอาหารในแผ่นดิ นร้ายแรงยิง
่ 2 และต่อมาเมื่อครอบครัวยาโคบกินข้าวที่ ได้

มาจากประเทศอียป
ิ ต์หมดแล้ว บิดาเขาจึงบอกแก่บุตรชายว่า “ไปซื้ออาหารมาอีกหน่ อย�
3 แต่ ยู ดาห์ ตอบบิ ดาว ่า “ท่านกําชับ พวกลูก อย่างเด็ด ขาดว่า ‘ถ้า ไม่ ได้ พาน ้ องชายมาด้วย
พวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีก� 4 ถ้าพ่อใช้ให้น้ องชายไปกับพวกลูก ลูกจะลงไปซื้ออาหารให้
พ่อ 5 แต่ ถ้าแม้พ่อไม่ให้น้ องไป พวกลูกจะไม่ลงไป เพราะเจ้านายท่านบัญชาแก่ พวกลู กว่า
‘ถ้า ไม่ ได้ พาน ้ องชายมาด้วย พวกเจ้า จะไม่ เห ็น หน้า เราอีก� ” 6 อิสราเอลจึง ว่า “เหตุ ไฉน
เจ้า จึง ไปบอกท่านว่า มี น้องชายอีก คนหนึ่ ง ทําให้ เราได้ รบ
ั ความชํ้าใจเช่น นี้ � 7 เขาจึง ตอบ
ว่า “เจ้านายท่านซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูก และญาติพี่น้ องของพวกลูกว่า ‘บิดายังอยู่หรือ เจ้
ามี น้องชายอีก หรือ เปล่า� พวกลู กก ็ ตอบตามคําถามนั ้น จะล่วงรู ได้
้ อย่างไรว่า ท่านจะสัง่
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ว่า ‘พาน้องชายของเจ้ามา� ” 8 ยูดาห์จึงพูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่า “ขอพ่อให้เด็กนั ้น
ไปกับ ข้าพเจ้า เราจะได้ ลุ กขึ้น ออกเดิน ทางไปเพื่อ จะได้ มี ชี วิต และไม่ ตาย ทัง้ พวกลูก และ
พ่ อก ั บลู กอ ่อ นทัง้ หลายของเราด้วย 9 ลู กร ับ ประกัน น้ องคนนี้ พ่อ จะเรียกร้องให้ ลู กร ับ ผิด
ชอบก็ได้ ถ้าลูกไม่นําเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อ ก็ ขอให้ลู กรับผิดต่อพ่อตลอด
ไปเป็นนิ ตย์ 10 ด้วยว่าถ้าพวกลูกไม่ชา้ อยู่เช่นนี้ ก็จะได้กลับมาเป็ นครงั ้ ที่ สองแล้วเป็นแน่ �
11 ฝ่ายอิสราเอลบิดาของพวกเขาจึง บอกบุตรชายทัง
้ หลายว่า “ถ้า อย่างนั ้น ให้ ทํา ดังนี้ คือ
เอาผลิตผลอย่างดี ที่ สุดที่ มี ในแผ่นดินนี้ คือพิมเสนบ้าง นํ้าผึ้งบ้าง ยางไม้และมดยอบ ลูก
นั ทและลูกอลม
ั ันด์ ใส่ภาชนะไปเป็นของกํานั ลแก่ท่าน 12 เอาเงินติดมือเจ้าไปสองเท่า คือเงิ
นที ่ติ ดมาในปากกระสอบของเจ้านั ้ นก็ให้ติ ดมือกลับไปด้วย เพราะบางที เขาเผลอไป 13 จง
พาน้ องชายของเจ้า ด้วย แล ้ว ลุก ขึ้น กลับ ไปหาท่านนั ้ นอ ีก 14 ขอพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์
โปรดกรุ ณาพวกเจ้า ต่อ หน้า ท่านนั ้น เพื่อ ท่านจะปล่อยพี่ ชายกับ เบนยามิ นกลับ มา หากว่า
เราจะต้องพลัดพรากจากบุตรไปก็ตามเถิด� 15 คนเหล่านั ้ นก ็ เอาของกํานั ล และเงิน สอง
เท่าติดมือไปพร้อมกับเบนยามิน แล้วลุกขึ้นพากันเดินทางลงไปยังประเทศอียป
ิ ต์ และเข้า
เฝ้าโยเซฟ
โยเซฟพบเบนยามินน้ องชาย

ท่านจึงสัง่ คนต้นเรือนว่า “จงพาคนเหล่านี้ เข้า
ไปในบ้าน ให้ฆ่าสัตว์และจัดโต๊ะไว้ เพราะคนเหล่านี้ จะมารับประทานด้วยกันกับเราในเวลา
เที่ยง� 17 คนต้นเรือนก็ทําตามคําโยเซฟสัง่ และพาคนเหล่านั ้นเข้าไปในบ้านโยเซฟ 18 คน
เหล่านั ้ นก ็ กล ัว เพราะเขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟ จึง พู ดก ั นว ่า “เพราะเหตุ เงินที ่ ติ ดมาใน
กระสอบของเราครังก
้ ่อนนั ้น เขาจึง พาพวกเรามาที่ นี่ เพื่อ ท่านจะหาเหตุ ใส่ เราจั บก ุม เรา
จับเราเป็นทาส ทัง้ จะริบเอาลาด้วย� 19 พวกเขาเข้าไปหาคนต้นเรือนของโยเซฟ และพูดก
ับ เขาที่ ประตู บ้าน 20 และกล่าวว่า “โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายลงมาครังก
้ ่อนเพื่อ ซื้อ
21
อาหาร และต่อ มาครัน
้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไปถึงที่ พัก เราเปิด กระสอบของเราออก และดู
เถิด เงินของแต่ละคนก็อยู่ในปากกระสอบของตน เงินนั ้นยังอยู่ครบนํ้าหนั ก ข้าพเจ้าจึงได้
นํา เงิน นั ้น ติ ดม ื อกลับ มา 22 ข้าพเจ้า เอาเงินอ ีก ส่วนหนึ่ ง ติ ดม ื อมาเพื่อ จะซื้อ อาหารอีก เงิ
นที ่อยู่ในกระสอบของเรานั ้นผู้ใดใส่ ไว้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลย� 23 คนต้นเรือนจึงตอบว่า “จง
เป็นสุข เถิด อย่า กลัว เลย พระเจ้า ของท่านและพระเจ้า ของบิดาท่านบันดาลให้ มี ทรัพย์ อยู่
ในกระสอบเพื่อท่าน เงินของท่านนั ้นเราได้รบ
ั แล้ว� คนต้นเรือนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา
24 คนต้นเรือนพาคนเหล่านั ้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟ แล้วเอานํ้าให้เขา เขาก็ ล้างเท้าและ
คนต้น เรือนจัด หญ้า ฟางให้ลาเขากิน 25 พวกพี่ ชายก็ จัด เตรียมของกํานั ล ไว้คอยท่า โยเซฟ
ซึ่ง จะมาในเวลาเที่ยง เพราะเขาได้ ยิ นว ่า เขาจะรับ ประทานอาหารกั นที ่ นั ่น 26 เมื่อ โยเซฟ
กลับมาบ้าน เขาก็ ยกของกํานั ล ที่ ติ ดมือนั ้นมาให้โยเซฟในบ้านแล้วกราบลงถึ งดินต่อท่าน
27 โยเซฟถามถึง ทุกข์ สุข ของเขาและกล่าวว่า “บิ ดาของเจ้า ผู้ ชราที่ พวกเจ้า กล่าวถึง ครังก
้
่อนนั ้นสบายดีหรือ บิดายังมีชีวิตอยู่หรือ� 28 เขาตอบว่า “บิดาของข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่าน
อยูสบายดี
่
ท่านยังมีชีวิตอยู�
่ แล้วเขาก็น้อมลงกราบไหว้อีก 29 โยเซฟเงยหน้าดูเห็นเบนยา
มิ น น้ องชายมารดาเดียวกัน แล ้ว ถามว่า “คนนี้ เป็น น้ องชายสุด ท้องที่ พวกเจ้า บอกแก่ เรา
ครังก
้ ่อนหรือ� โยเซฟกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้า� 30 แล้วโยเซฟรีบ
ไป เพราะรักน้ องจนกลัน
้ นํ้าตาไว้ไม่ได้ ท่านก็หาที่ที่จะร้องไห้ ท่านจึงเข้าไปในห้องร้องไห้อยู่
31
ที่นั่น โยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจกลัน
้ นํ้าตาสัง่ ว่า “ยกอาหารมาเถิด� 32 พวก
คนใช้ ก็ ยกส่วนของโยเซฟมาตัง้ ไว้เฉพาะท่าน ส่วนของพี่ น้องก็ เฉพาะพี่ น้ อง ส่วนของคน
อียป
ิ ต์ ที่ จะมารับประทานด้วยนั ้ นก็เฉพาะเขา เพราะคนอียป
ิ ต์ จะไม่รบ
ั ประทานอาหารร่วม
กับ คนฮีบรู ด้วยว่า สิง่ นั ้น เป็น สิง่ ที่ พึง รังเกียจสําหรับ คนอียป
ิ ต์ 33 พวกพี่ น้องก็ นั่ง ตรงหน้า
16 เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามิ นมากับพี่ชาย

หนั งสือปฐมกาล 43:34

54

หนั งสือปฐมกาล 44:22

โยเซฟ เรียงตัง้ แต่พี่ใหญ่ผู้มีสิทธิบุตรหัวปี ลงมาจนถึงน้ องสุดท้องตามวัย พี่น้ องทัง้ หลาย
มองดูตากันด้วยความประหลาดใจ 34 แล้วโยเซฟก็ส่งของรับประทานให้พี่น้ องเหล่านั ้นต่อ
หน้าท่าน แต่ ของที่ ส่งให้เบนยามิ นนั ้นมากกว่าของพี่ชายถึงห้าเท่า พวกเขาก็ กินดื่มกับโย
เซฟจนสําราญใจ

44
พวกพี่ชายโยเซฟถูกจับ
1 โยเซฟสัง
่ คนต้นเรือนของท่านว่า “จัดอาหารใส่กระสอบของคนเหล่านี้ ให้เต็มตามที่จะ
ขนไปได้ และเอาเงิน ของเขาใส่ ไว้ในปากกระสอบของทุก คน 2 ใส่ ถ้วยของเรา คือ ถ้วยเงิน
นั ้น ไว้ในปากกระสอบของคนสุด ท้องกับ เงิน ค่า ข้าวของเขาด้วย� คนต้น เรือนก็ ทํา ตามคํา
ที่ โยเซฟสัง่ 3 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า คนต้น เรือนก็ ให้คนเหล่า นั ้น ออกเดิน ไปพร้อมกับ ลาของเขา
4 เมื่อพี่น้องออกไปจากเมืองยังไม่สู้ไกลนั กโยเซฟสัง
่ คนต้นเรือนว่า “ลุกขึ้นไปตามคนเหล่า
นั ้น เมื่อไปทันแล้วให้ถามพวกเขาว่า ‘ทําไมพวกเจ้าจึงทําความชัว่ ตอบความดีเล่า 5 ถ้วยนี้
เป็นถ้วยเฉพาะที่เจ้านายของข้าใช้ดื่ม และใช้ทํานายมิใช่หรือ เจ้าทําเช่นนี้ ผิดมาก� ” 6 คน
ต้น เรือนตามพวกเขาไปทัน แล ้ วว ่า แก่ พี่ น้ องตามคํา ที่ โยเซฟบอก 7 คนเหล่า นั ้น จึง ตอบ
เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า นายของข้าพเจ้า จึง ว่า อย่างนี้ พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของท่าน
กระทําเรือ
่ งเช่นนี้ เลย 8 ดูเถิด เงินที่ข้าพเจ้าพบในปากกระสอบของข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้ายัง
ได้ นํา มาจากแผ่น ดิน คานาอัน คืน แก่ ท่าน ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะลัก เงิน ทองไปจากบ้านนาย
ของท่านได้ อย่างไรเล่า 9 หากท่านพบของนั ้ นที ่ ใครในพวกข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านก็ ให้ ผู้
นั ้นตายเถิด และข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเป็นทาสเจ้านายของข้าพเจ้าด้วย� 10 คนต้นเรือนจึง
ว่า “บัดนี้ ให้ เป็น ไปตามคํา ที่ ท่านว่า ถ้า เราพบของนั ้ นที ่ ผู้ ใด ผู้ นั ้น จะต้องเป็น ทาสของเรา
แต่ ท่านทัง้ หลายหามี ความผิด ไม่� 11 พวกเขาทุก คนจึง รีบ ยกกระสอบของตนวางลงบน
ดิน และเปิด กระสอบของตนออก 12 คนต้น เรือนก็ ค้น ดู ตัง้ แต่ คนหัวปี จนถึง คนสุด ท้อง ก็
พบถ้วยนั ้น ในกระสอบของเบนยามิน 13 พวกเขาก็ ฉีก เสื้อผ้า ของตน และบรรทุก ขึ้น หลัง
ลากลับมายังเมือง 14 ฝ่ายยูดาห์กับพวกพี่น้องก็ มาบ้านโยเซฟ โยเซฟยังอยู่ที่ นั่น พวกเขา
กราบลงถึ งด ิน ต่อ หน้า ท่าน 15 โยเซฟจึง ถามเขาว่า “พวกเจ้า ทํา อะไรนี่ พวกเจ้า ไม่ รู ้หรือ
ว่า คนอย่างเราทํานายได้� 16 ยู ดาห์ ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะตอบอย่างไรกับ นายของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพูดอย่างไร หรือข้าพเจ้าจะแก้ตัวอย่างไรได้ พระเจ้าทรงทราบความชัว่
ช้า ของพวกข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านแล้ว ข้า แต่ ท่าน ดู เถิด พวกข้าพเจ้า เป็น ทาสของท่าน
ทัง้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายกับ คนที่ เขาพบถ้วยอยู่นั้น ด้วย� 17 แต่ โยเซฟตอบว่า “พระเจ้า ไม่ ทรง
โปรดให้เรากระทําเช่นนั ้น เฉพาะคนที่เขาพบถ้วยในมือนั ้นจะเป็นทาสของเรา ส่วนพวกเจ้า
จงกลับไปหาบิดาโดยสันติสุขเถิด�
ยูดาห์ยอมเป็นทาสแทนเบนยามิน
18 ยู ดาห์ จึง เข้าไปใกล้ โยเซฟ เรียนว่า “โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านขอกราบ
เรียนท่านสัก คํา หนึ่ ง ขอท่านอย่า ได้ ถือ โกรธข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ของท่านเลย เพราะท่านก็ เป็น
เหมือนฟาโรห์ 19 นายของข้าพเจ้า ถามข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘เจ้ ายั งม ี บิ ดา
หรือ น้ องชายอยู่ หรือ � 20 พวกข้าพเจ้า ตอบนายของข้าพเจ้า ว่า ‘ข้าพเจ้า ทัง้ หลายมี บิ ดาที่
ชราแล้ว มีบุตรคนหนึ่ งเกิดเมื่อบิดาชรา เป็นน้ องเล็ก พี่ชายของเด็กนั ้นตายเสียแล้ว บุตร
ของมารดานั ้น ยัง อยู่ แต่ คนนี้ คนเดียวและบิดารัก เด็ก คนนี้ มาก � 21 แล ้ วท ่านสัง่ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘พาน ้ องคนนั ้น มาที่ นี่ ให้ เราดู� 22 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเรียนนาย
ของข้าพเจ้า ว่า ‘เด็ก หนุ่ม คนนี้ จะพรากจากบิดาไม่ ได้ เพราะถ้า จากบิดาไป บิ ดาจะตาย�
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ท่านบอกข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ พาน ้ องชายสุด ท้องมา
ด้วยกัน เจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกเลย� 24 และต่อมาครัน
้ ข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่าน
แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ นํา ถ้อยคํา ของนายของข้าพเจ้า ไปเล่า ให้ บิ ดาฟัง 25 และบิดาของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายสัง่ ว่า ‘จงกลับไปอีกซื้ออาหารมาให้พวกเราหน่ อย� 26 ข้าพเจ้าทัง้ หลายว่า
‘เราลงไปไม่ได้ ถ้าน้ องชายสุดท้องไปด้วยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะเห็นหน้าท่านนั ้นไม่ได้
เว้น แต่ น้ องชายสุด ท้องอยู่กับ เรา� 27 บิ ดาผู้ รับ ใช้ ของท่านจึง บอกข้าพเจ้า ทัง้ หลายว่า ‘เจ้
ารู ว้ า่ ภรรยาของเราคลอดบุตรชายให้เราสองคน 28 บุตรคนหนึ่ งก็จากเราไปแล้ว เราจึงว่า
“สัตว์ร้ายกั ดกินเขาเสียเป็นแน่ � เราไม่ได้ เห็นบุตรนั ้นจนบัดนี้ 29 ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนนี้
ไปจากเราด้วย และเขาเป็นอันตรายขึ้น พวกเจ้าก็จะทําให้เราซึ่งมผ
ี มหงอกลงสู่หลุมฝังศพ
30
ด้วยความทุกข์� เหตุฉะนั ้นบัดนี้ เมื่อข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่าน และเด็กหนุ่
มนันม
้ ิได้กลับไปกับข้าพเจ้า เพราะชีวต
ิ ของท่านติดอยู่กับชีวต
ิ ของเด็ก 31 และต่อมาเมื่อบ
ิ ดาเห็นว ่า เด็ก นั ้น ไม่ อยู่กับ พวกข้าพเจ้า บิ ดาก ็ จะตาย ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านจะเป็น เหตุ ให้บิ ดาผู้
รับใช้ของท่านผูมี
้ ผมหงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์ 32 เพราะข้าพเจ้าผูรั
้ บใช้ของท่าน
รับประกันน้ องไว้ต่อบด
ิ าของข้าพเจ้าว่า ‘ถ้าข้าพเจ้าไม่พานอ
้ งกลับมาหาบิดา ข้าพเจ้าจะรับ
33
ผิดต่ อบิดาตลอดไป� เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่แทนน้ อง
โดยเป็นทาสของนายของข้าพเจ้า ขอให้น้ องกลับไปกับพวกพี่ของตนเถิด 34 ด้วยว่าถ้าน้ อง
มิได้อยูกั
่ บข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาของข้าพเจ้าอย่างไรได้ น่ากลัวว่าจะเห็นเหตุรา้
ยอุบัติขึ้นแก่บิดาข้าพเจ้า�
23

45
โยเซฟแสดงตนกับพี่น้ อง

ท่านก็รอ
้ งสัง่ ว่า “ให้ทุกคนออกไป
เสีย เถิด� จึง ไม่ มี ผู้ ใดยืน อยู่กั บท ่านด้วย ขณะที่ โยเซฟแจ้ง ให้พี่ น้ องรู จ
้ ัก ตั วท ่าน 2 แล ้ว โย
เซฟร้องไห้ เสียงดัง คนอียป
ิ ต์ ทัง้ หลายและคนในสํานั ก พระราชวัง ฟาโรห์ ก็ได้ ยิน 3 โยเซฟ
บอกพวกพี่น้องของตนว่า “เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือ� ฝ่ายพวกพี่น้องไม่รู ท
้ ี่
จะตอบประการใดเพราะตกใจกลั วที่เผชิญหน้ากับโยเซฟ 4 โยเซฟจึงบอกพี่น้องของตนว่า
“เชิญ เข้า มาใกล้ เราเถิด� เขาก็ เข ้า มาใกล้ แล ้ว โยเซฟว่า “เราคือ โยเซฟน้ องที่ พี่ ขายมายั
งอ ียป
ิ ต์ 5 ฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เสียใจไปเลย อย่า โกรธตัว เองที่ ขายเรามาที่ นี่ เพราะว่า พระเจ้า
ทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวต
ิ 6 เพราะมีการกันดารอาหารในแผ่นดินสองปี
แล้ว ยังอีกห้าปี จะทํานาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย 7 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนหมู่
คนจากพวกพีไว้
่ บนแผ่นดิน และช่วยชีวต
ิ ของพีไว้
่ ด้วยการช่วยให้พนอ
้ ันใหญ่หลวง 8 ฉะนั ้น
บัดนี้ มิใช่พีเป็
่ นผูให้
้ เรามาที่นี่ แต่พระเจ้าทรงให้มา พระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนบิดา
แก่ฟาโรห์ เป็นเจ้าในราชวังทัง้ สิน
ิ ต์ทัง้ หมด
้ และเป็นผู้ครอบครองประเทศอียป
1 โยเซฟอดกลัน
้ ต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปอีกมิได้

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
เจ้ าจงรีบ ขึ้น ไปหาบิดาเราบอกท่านว่า ‘โยเซฟบุตรชายของท่านพูด ดังนี้ ว่า “พระเจ้า
ทรงโปรดให้ลูกเป็นเจ้าเหนื ออียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ ขอลงมาหาลูก อย่าได้ช้า 10 พ่อจะได้อาศัยอยู่ใน
แผ่น ดิน โกเชน และพ่อ จะได้ อยู่ใกล้ ลูก ทัง้ ตัว พ่ อก ั บลู กหลานและฝูง แพะแกะ ฝูง วัว และ
ทรัพย์ทัง้ หมดของพ่อ 11 ลูกจะบํารุ งรักษาพ่อที่นั ่น ด้วยยังจะกันดารอาหารอีกห้าปี มิฉะนั ้น
พ่อและครอบครัวของพ่อและผูคนที
้
่พอม
่ อยู
ี จะยากจนไป�
่
’ 12 ดูเถิด นั ยน์ ตาพีแ
่ ละนั ยน์ ตา
ของเบนยามินน้ องชายของข้าพเจ้าได้เห็นว่าเป็นปากของข้าพเจ้าเองที่ได้พูดกับพี่ 13 พี่จง
เล่าให้บิดาของเราฟังถึงยศศักดิที
ิ ต์และที่พี่ได้เห็นนั ้นทุกประการ พี่จง
์ ่ข้าพเจ้ามีอยู่ในอียป
9
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รีบพาบิดาเราลงมาที่นี่ เถิด� 14 โยเซฟกอดคอเบนยามินผูน
้ ้ องแล้วร้องไห้ เบนยามินกก
็ อด
คอโยเซฟร้องไห้เหมือนกัน 15 ยิง่ กว่านั ้นโยเซฟจึงจุบพี่ชายทัง้ ปวงและร้องไห้ หลังจากนั ้น
พี่น้องของท่านก็สนทนากับโยเซฟ
โยเซฟส่งรถถึงคานาอันไปรับยาโคบ
ข่าวว่า “พี่ น้ องของโยเซฟมา� ไปถึง ราชวัง ฟาโรห์ ฟาโรห์กับ ข้าราชการของพระองค์
ก็ พากัน ยินดี 17 ฟาโรห์ รับ สั ่งก ับ โยเซฟว่า “พู ดก ับ พี่ น้องของท่านว่า ‘ทํา ดังนี้ คือ เอาของ
บรรทุก สัตว์ กล ับ ไปแผ่น ดิน คานาอัน 18 พาบิดาและครอบครัว ของเจ้า มาหาเรา เราจะ
ประทานของดี ที่ สุด ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ให้พวกเจ้า พวกเจ้า จะได้ รบ
ั ประทานผลอันอ ุ ดมบริบู
รณ์ของประเทศนี้ � 19 เราสัง่ เจ้าแล้ว จงทําดังนี้ เอารถบรรทุกจากประเทศอียป
ิ ต์ไปรับเด็ก
เล็กๆและภรรยาของเจ้ากับนําบิดาของเจ้ามา 20 อย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลย เพราะของดี
ที่ สุด ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ เป็น ของเจ้า แล้ว� 21 บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ ทํา ตาม โยเซฟจัด
รถบรรทุกให้เขาตามรับสัง่ ของฟาโรห์ กับให้เสบียงรับประทานตามทาง 22 โยเซฟให้เสื้อผ้า
คนละสํารับ แต่ ให้เงินแก่ เบนยามินสามร้อยเหรียญกับเสื้อห้าสํารับ 23 โยเซฟฝากของต่อ
ไปนี้ ให้บิดา คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียป
ิ ต์ และลาตัวเมียอีกสิบตัวบรรทุก
ข้าว ขนมปัง และเสบียงอาหารสําหรับให้บิดารับประทานตามทาง 24 ดังนั ้นโยเซฟส่งพีน
่ ้ อง
ไป แล ้ว เขาก็ ออกไป แล ้ วท ่านสัง่ เขาว่า “จงระวัง ให้ดี อย่า ได้ วิวาทก ัน ตามทาง� 25 พวกพี่
น้ องก็ พากัน ขึ้น ไปจากอียป
ิ ต์ เข ้า ไปในแผ่น ดิน คานาอัน ไปหายาโคบบิดาของตน 26 บอกบิ
ดาว่า “โยเซฟยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้ครอบครองประเทศอียป
ิ ต์ทัง้ หมด� แต่จิตใจยาโคบง
27
งงันเพราะยังไม่เชื่อเขา เขาจึงเล่าคําของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ คือคําที่โยเซฟสัง่
พวกเขาไว้ เมื่อ ยาโคบเห็น รถบรรทุก ที่ โยเซฟส่ง มารับ ตน จิ ตใจของท่านก็ ฟื้นแช่ม ชื่น ขึ้น
28 อิสราเอลจึงว่า “เราอิม
่ ใจแล้ว โยเซฟลูกเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตาย�
16

46
ยาโคบลงไปยังอียป
ิ ต์

1 อิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับทรัพย์ทัง
้ หมด มาถึงเมืองเบเออร์เชบา และถวายเครือ
่ ง
บูชาแด่ พระเจ้าของอิสอัคบิดาของตน 2 พระเจ้าตรัสแก่ อส
ิ ราเอลโดยนิ มิ ตในเวลากลางคื

นว่า “ยาโคบ ยาโคบเอ๋ย� ยาโคบทูลว่า “ข้าพระองค์อยูที
่ ่นี่พระเจ้าข้า� 3 พระองค์จึงตรัสว่า
“เราคือพระเจ้า คือพระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวที่จะลงไปยังอียป
ิ ต์เพราะเราจะให้เจ้าเป็น
ประชาชาติใหญ่ที่นั่น 4 เราจะลงไปกับเจ้าถึงอียป
ิ ต์ และเราจะพาเจ้าขึ้นมาอีกด้วยแน่ และ
โยเซฟจะวางมือบนตาเจ้า� 5 ยาโคบก็ยกไปจากเบเออร์เชบา บรรดาบุตรชายอิสราเอลก็พา
ยาโคบบิดาขึ้นรถบรรทุกที่ฟาโรห์ส่งมารับไปกับลูกหลานเล็กๆและภรรยาของเขา 6 เขาพา
ฝูงสัตว์ของตนและทรัพย์ที่ เขาได้ มาในแผ่นดินคานาอันนั ้นไปอียป
ิ ต์ ทัง้ ยาโคบกับ บรรดา
7
เชื้อสายของท่าน คือลูกหลานชายหญิงและเชื้อสายทัง้ หมดของท่านเข้าไปในอียป
ิ ต์ 8 ต่อ
ไปนี้ เป็น ชื่อ ลูก หลานของอิสราเอลที่ เข ้า ไปในอียป
ิ ต์ ทัง้ ยาโคบและบุตรชายของท่านคือ รู
9
เบน บุตรหัวปีของยาโคบ และบุตรชายของรู เบน คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี 10 บุ
ตรชายของสิ เมโอน คือ เยมู เอล ยาม ีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับ ชาอูล บุ ตรชายของ
หญิงคนคานาอัน 11 บุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 12 บุตรชายของยูดาห์
คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์ แต่เอร์และโอนั นได้ถึงแก่ความตายในแผ่นดินคานา
อัน บุ ตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13 บุ ตรชายของอิส สาคาร์ คือ โทลา ปู วาห์
โยบ และชิมโรน 14 บุตรชายของเศบูลุน คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15 พวกเหล่านี้ เป็น
บุตรชายของนางเลอาห์ ซึ่งนางคลอดให้ยาโคบในปัดดานอารัม กับบุตรสาวชื่อ ดีนาห์ บุตร
ชายหญิงหมดด้วยกันมีสามสิบสามคน 16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟีโอน ฮักกี ชูนี เอสโบน
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เอรี อาโรดี และอาเรลี 17 บุ ตรชายของอาเชอร์ คือ ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชอูไอ และเบรีอาห์
กับเสราห์น้องสาวของเขา และบุตรชายของเบรีอาห์คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล 18 พวกเหล่า
นี้ เป็นบุตรชายของนางศิลปาห์ ผู้ที่ ลาบันยกให้แก่ นางเลอาห์บุ ตรสาวของตน และบุตรสิบ
หกคนนี้ นางคลอดให้ยาโคบ 19 บุตรชายของนางราเชลภรรยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยา
มิน 20 มนัสเสห์กับเอฟราอิม เกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ซึ่งนางอาเสนั ทบุตรสาวของ
21
โปทิเฟรา ปุโรหิตเมืองโอนคลอดให้ท่าน บุตรชายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ อัชเบล
เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช มุปปิม หุปปิม และอาร์ด 22 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางรา
เชลที่เกิดแก่ยาโคบ มีสิบสี่คนด้วยกัน 23 บุตรชายของดานคือ หุชิม 24 บุตรชายของนั ฟทา
ลีคือ ยาเซเอล กูนี เยเซอร์ และชิลเลม 25 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางบิลฮาห์ ผู้ที่ลาบ
ันยกให้แก่ นางราเชลบุตรสาวของตน และบุตรเจ็ดคนนี้ นางคลอดให้ยาโคบ 26 บรรดาคน
ของยาโคบซึ่งออกมาจากบัน
้ เอวของท่านที่เข้ามาในอียป
ิ ต์นั ้น ไม่นั บภรรยาของบุตรชายยา
โคบ มีหกสิบหกคนด้วยกัน 27 บุตรชายของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียป
ิ ต์มีสองคน นั บคน
ทัง้ ปวงในครอบครัวของยาโคบที่เข้ามาในอียป
ิ ต์ได้เจ็ดสิบคน
ญาติพี่น้ องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน
28 ยาโคบให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนําหน้าไปยังเมืองโกเชน แล้วพวกเขาก็มา
ถึงแผ่นดินโกเชน 29 โยเซฟก็จัดรถม้าของตนขึ้นไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอลบิดาของตน
พอเห็นบิดาท่านก็กอดคอบิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลานาน 30 อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “เดีย
๋ วนี้
พ่อ จะตายก็ตามเถิด เพราะพ่อ ได้ เห ็น หน้า เจ้า แล้ว และรู ว้ า่ เจ้า ยังม ี ชี วิตอยู�
่ 31 โยเซฟจึง
บอกพี่ น้องและครอบครัว ของบิ ดาว ่า “เราจะขึ้น ไปแสดงแก่ ฟาโรห์และทูล แก่ พระองค์ ว่า
‘พี่น้ องและครอบครัวของบิดาผู้เคยอยู่ในแผ่นดินคานาอันนั ้นมาหาข้าพระองค์แล้ว 32 คน
เหล่า นั ้น เป็น ผู้ เลี้ยงแกะมี อาชีพ เลี้ยงสัตว์ เขาพาฝูง แพะแกะ ฝูง วั วก ับ ทรัพย์ สมบัติ ของ
เขาทัง้ สิน
้ มาด้วย� 33 และต่อมาเมื่อฟาโรห์จะรับสัง่ ให้ท่านเข้าเฝ้าและจะถามว่า ‘พวกเจ้า
เคยทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างไร� 34 ท่านทัง้ หลายจงทูลว่า ‘การทํามาหาเลี้ยงชีพของผู้รับใช้
ของพระองค์ นั้น เกี่ยวข้องกับ พวกสัตว์ใช้ งานตัง้ แต่ เป็น เด็ก มาจนทุก วัน นี้ ทัง้ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ด้วย � เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน
โกเชน เหตุว่าคนเลี้ยงแพะแกะทุกคนนั ้นเป็นที่พึงรังเกียจสําหรับชาวอียป
ิ ต์�

47
ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์
โยเซฟเข้าไปทูล ฟาโรห์ ว่า “บิ ดาและพี่ น้องของข้า พระองค์ กับ ฝูง แพะแกะฝูง วัว และ
ทรัพย์ สมบัติ ของเขาทัง้ สิน
้ มาจากแผ่น ดิน คานาอัน แล้ว ดู เถิด พวกเขาอยู่ ในแผ่น ดิน โก
2
เชน� โยเซฟเลือกคนจากหมู่ พี่ น้อง คือ ผู้ชายห้า คนพาไปเฝ้า ฟาโรห์ 3 ฟาโรห์ ตรัส ถาม
พี่น้องของโยเซฟว่า “พวกเจ้าเคยทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างไร� เขาทูลฟาโรห์ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์เป็นผูเ้ ลี้ยงแพะแกะ ทัง้ พวกข้าพระองค์และบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์� 4 เขา
ทูลฟาโรห์อีกว่า “พวกข้าพระองค์ มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ เพราะไม่มี ทุ ่งหญ้าจะเลี้ยงสัตว์
ของข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะเหตุ วา่ ในแผ่น ดิน คานาอัน นั ้ นก ัน ดารอาหาร
นั ก เหตุ ฉะนี้ บัดนี้ ขอโปรดให้ ข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน โกเชน
เถิด� 5 ฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่า “บิดาและพีน
่ ้ องของท่านมาหาท่านแล้ว 6 ท่านมีประเทศ
อียป
ิ ต์อยู่ต่อหน้า ให้บิดาและพี่น้องของท่านตัง้ หลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินดีที่สุดคือให้เขาอยู่
แผ่นดินโกเชน แล้วในพวกพี่น้องนั ้น ถ้าท่านรู ว้ า่ ผู้ใดเป็นคนมีความสามารถ จงตัง้ ผู้นั้นให้
1
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เป็น หัวหน้า กองเลี้ยงสัตว์ของเรา� 7 โยเซฟก็ พายาโคบบิดาของท่านเข้า เฝ้า ฟาโรห์ ยาโค
บก็ถวายพระพรแก่ฟาโรห์ 8 ฟาโรห์จึงตรัสถามยาโคบว่า “อายุท่านได้เท่าไร� 9 ยาโคบทูล
ตอบฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยู่นับได้รอ
้ ยสามสิบปี ชีวิตของข้าพระองค์สัน
้
และมี ความลําบาก ไม่ เท่ าอายุ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ในวันที ่ ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยู่ นั ้น �
10 ยาโคบถวายพระพรแก่ฟาโรห์ แล้วทูลลาไปจากฟาโรห์ 11 ฝ่ายโยเซฟให้บิดาและพวกพี่
น้ องของตนอยู่และถือกรรมสิทธิที
ิ ต์ ในแผ่นดิ นที ่ดี ที่ สุดคือ ในแผ่นดิน
์ ่ ดิ นในประเทศอียป
12
ราเมเสส ตามรับสัง่ ของฟาโรห์ โยเซฟเลี้ยงดู บิดาและพวกพี่น้องรวมทัง้ ครอบครัวของ
บิดา ให้มีอาหารรับประทานตามจํานวนคนในครอบครัว
โยเซฟขายอาหารให้แก่ประชาชนและซื้อที่ดินสําหรับฟาโรห์
และทัว่ แผ่น ดิน ขาดอาหารเพราะการกันดารอาหารร้ายแรง จนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และ
14
แผ่นดินคานาอันทัง้ สิน
้ หิวโหยเพราะการกันดารอาหาร โยเซฟรวบรวมเงินทัง้ หมดที่ ได้
จากการขายข้าวในประเทศอียป
ิ ต์และแผ่นดินคานาอัน และโยเซฟนําเงินนั ้นไปไว้ในราชวัง
15
ฟาโรห์ เมื่อ เงิน ในประเทศอียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน หมดแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวงมาก
ราบเรียนโยเซฟว่า “ขออาหารให้ พวกข้าพเจ้า เถิด เหตุ ใดพวกข้าพเจ้า จะต้องอดตายต่อ
หน้า ท่านเพราะเงิน หมดเล่า� 16 โยเซฟจึง บอกว่า “ถ้า เงิน หมดแล้ว จงเอาฝูง สัตว์ของเจ้า
มาและเราจะให้ข้าวแลกกับสัตว์� 17 เขาก็นําฝูงสัตว์มาให้โยเซฟ โยเซฟก็ให้อาหารแก่เขา
แลกกับม้า แพะแกะ ฝูงวัวและลา ในปีนั้นท่านจ่ายอาหารแลกกับสัตว์ต่างๆของเขา 18 เมื่อ
ปี นั้นสิน
้ สุดลงแล้ว เขาก็ มาหาท่านในปี ที่ สองกราบเรียนท่านว่า “พวกข้าพเจ้าจะไม่ปิดบัง
เรือ
่ งนี้ ไว้จากนายของข้าพเจ้า ว่า เงิน ของข้าพเจ้า หมดแล้ว และฝูง สัตว์ของข้าพเจ้า ก็ เป็น
ของนายแล้วด้วย ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดเหลือในสายตาของท่านเลย เว้นแต่ตัวข้าพเจ้ากับทดิ
ี่ น
19
เท่านั ้น เหตุใดข้าพเจ้าทัง้ หลายจะต้องอดตายต่อหน้าต่อตาท่านเล่า ทัง้ ตัวข้าพเจ้ากับทดิ
ี่
นของข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย ขอท่านโปรดซื้อพวกข้าพเจ้ากับทดิ
ี่ นแลกกับอาหาร ข้าพเจ้าทัง้
หลายกับทดิ
ี่ นจะเป็นทาสของฟาโรห์ ขอท่านโปรดให้เมล็ดข้าวแก่พวกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้า
ทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่ได้และไม่ตายเพื่อที่ดินนั ้นจะไม่รกร้างไป� 20 โยเซฟก็ซ้ือที่ดินทัง้ หมด
ในอียป
ิ ต์ ให้แก่ ฟาโรห์ เพราะคนอียป
ิ ต์ ทุ กคนขายไร่นาของตนเนื่ องจากการกันดารอาหาร
รุ นแรง ต่อ เขา ยิง่ นั ก เพราะ ฉะนั ้น แผ่น ดิน จึง ตก เป็น ของ ฟาโรห์ 21 ส่วน ประชาชน เหล่า
นั ้น โยเซฟให้ เขาย้ายไปอยู่ ที่ เมืองต่างๆทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 22 เว้น แต่ ที่ ดิ นของพวกปุโรหิต
เท่านั ้นโยเซฟไม่ได้ซื้อ เพราะปุโรหิตได้รบ
ั ปันส่วนจากฟาโรห์ และดํารงชีวต
ิ อาศัยตามส่วน
ที่ ฟาโรห์ พระราชทาน เหตุ ฉะนี้ เขาจึง ไม่ ได้ ขายที่ ดิ นของเขา 23 โยเซฟชีแ
้ จงแก่ ประชาชน
ทัง้ ปวงว่า “ดูเถิด วันนี้ เราซื้อตัวพวกเจ้ากับที่ดินของเจ้าให้เป็นของฟาโรห์แล้ว นี่ เราจะให้
เมล็ดข้าวแก่ พวกเจ้าและพวกเจ้าจงเอาไปหว่านเถิด 24 และต่อมาเมื่อได้ ผลแล้วจงถวาย
ส่วนหนึ่ ง ในห้า ส่วนแก่ ฟาโรห์ เก ็บ สี่ ส่วนไว้ เป็น ของตน สําหรับ ใช้ เป็น เมล็ด ข้าวบ้าง เป็น
อาหารสําหรับเจ้าและครอบครัวกับเด็กเล็ กบ้าง� 25 คนทัง้ หลายก็ กล่าวว่า “ท่านช่วยชีวต
ิ
ข้าพเจ้าไว้ ขอให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายยอมเป็นทาสของฟาโรห์� 26 โยเซฟตัง้ เป็นกฎหมายในประเทศอียป
ิ ต์ตราบเท่าทุก
วันนี้ ว่า ให้ฟาโรห์ได้ส่วนหนึ่ งในห้าส่วน เว้นแต่ที่ดินของปุโรหิตเท่านั ้นไม่ตกเป็นของฟาโรห์
13

ยาโคบต้องการถูกฝังไว้ในเฮโบรน

พวกอิสราเอลอาศัย อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ ณ แผ่ นดิน โกเชน เขามี ทรัพย์ สมบัติ ที่ นั่น
และมี ลูก หลานทวีข้น
ึ มากมาย 28 ยาโคบมี ชี วิตอยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ สิ บเจ็ด ปี รวมอายุ ยา
29
โคบได้รอ
้ ยสี่สิบเจ็ดปี เวลาที่อส
ิ ราเอลจะสิน
็
เข้ามาแล้ว ท่านจึงเรียกโยเซฟบุตร
้ ชีพกใกล้
ชายท่านมาสัง่ ว่า “ถ้า เดีย
๋ วนี้ เราได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของเจ้า เราขอร้องให้ เจ้ าเอา
27
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มือของเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเรา และปฏิบติ
ั ต่อเราด้วยความเมตตากรุ ณาและจริงใจ ขอ
เจ้าโปรดอย่าฝังศพเราไว้ในอียป
ิ ต์ เลย 30 แต่ เราจะถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของเรา แล้วเจ้า
จงนํา เราออกจากอียป
ิ ต์ ไปฝัง ไว้ ณ ที่ ฝัง ศพบิดาเราเถิด� โยเซฟก็ สัญญาว่า “ข้าพเจ้า จะ
กระทําตามที่ท่านสัง่ � 31 อิสราเอลจึงบอกว่า “จงปฏิญาณตัวให้เราด้วย� โยเซฟก็ปฏิญาณ
ให้บิดา แล้วอิสราเอลก็กราบลงที่บนหัวนอน

48

บุตรชายโยเซฟเยีย
่ มเยียนยาโคบ
1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ มีคนเรียนโยเซฟว่า “ดูเถิด บิดาของท่านป่ วย� โย
เซฟก็พามนั สเสห์และเอฟราอิมบุตรชายทัง้ สองของตนไป 2 มีคนบอกยาโคบว่า “ดูเถิด โย
เซฟบุตรชายมาหาท่าน� อิสราเอลก็รวบรวมกําลังลุกขึ้นนั ่งบนที่นอน 3 ยาโคบจึงพูดกับโย
เซฟว่า “พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ สําแดงพระองค์ แก่ พ่อ ที่ ตําบลลูส ในแผ่น ดิน คานาอัน
และทรงอวยพระพรแก่ พ่อ 4 และตรัส แก่ พ่อ ว่า ‘ดู เถิด เราจะให้เจ้ ามี ลูก ดกทวียงิ่ ขึ้น และ
เราจะทําให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ และจะยกแผ่นดินนี้ ให้แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า
เป็นกรรมสิทธิเป็
ิ ต์ก่อน
์ นนิ ตย์� 5 ส่วนบุตรชายทัง้ สองของเจ้าที่เกิดแก่เจ้าในประเทศอียป
พ่อมาหาเจ้าในอียป
ิ ต์ก็เป็นบุตรของพ่อ เอฟราอิมและมนั สเสห์จะต้องเป็นของพ่อ เหมือน
รู เบนและสิเมโอน 6 ส่วนบุตรของเจ้า ที่เกิดมาภายหลังเขาจะนั บเป็นบุตรของเจ้า เขาจะได้
ชื่อตามพี่ชายในการรับมรดกของเขา 7 และสําหรับพ่อเมื่อพ่อจากปัดดานมา นางราเชลซึ่ง
อยูก
่ ับพ่อกได้
็ สิ้นชีวต
ิ ในแผ่นดินคานาอันขณะอยูต
่ ามทางยังห่างจากเอฟราธาห์ แล้วพ่อได้
ฝังศพเธอไว้รม
ิ ทางไปเอฟราธาห์คือเบธเลเฮม� 8 อิสราเอลเห็นบุตรชายทัง้ สองของโยเซฟ
จึง ถามว่า “นี่ ใคร � 9 โยเซฟตอบบิดาของตนว่า “นี่ เป็น บุตรชายของลูก ที่ พระเจ้า ประทาน
แก่ลูกในแผ่นดินนี้ � อิสราเอลจึงว่า “ขอเจ้าพาบุตรทัง้ สองเข้ามาเพื่อพ่อจะได้ให้พรแก่เขา
� 10 คราวนั ้น ตาของอิส ราเอลมื ดม ัว ไปเพราะชรา มองอะไรไม่ เห็น โยเซฟพาบุตรเข้า มา
ใกล้ บิดา บิ ดาก ็ จุ บกอดเขา 11 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “แต่ ก่อนพ่อ คิด ว่า จะไม่ ได้ เห ็น หน้า
เจ้า แต่ ดู เถิด พระเจ้าทรงโปรดให้พ่อเห็นทัง้ เชื้อสายของเจ้าด้วย� 12 โยเซฟเอาบุตรออก
มาจากระหว่างเข่าของท่าน แล้วกราบลงถึงดิน
เอฟราอิมกับมนั สเสห์จะเป็นหัวหน้าตระกูลสองตระกูลของอิสราเอล
13 โยเซฟจูงบุตรทัง
้ สองเข้าไปใกล้บิดา มือขวาจับเอฟราอิมให้อยู่ข้างซ้ายอิสราเอล และ
มือ ซ้ายจับ มนั ส เสห์ ให้ อยู่ ข้างขวาอิสราเอล 14 ฝ่ายอิสราเอลก็ เหย ีย ดมือ ขวาออกวางบน
ศีรษะเอฟราอิม ผู้ เป็น น้ อง และมือ ซ้ายวางไว้บนศีรษะมนั ส เสห์ โดยตัง้ ใจเหยียดมือ ออก
เช่น นั ้น เพราะมนั ส เสห์ เป็น บุตรหัวปี 15 แล ้ วอ ิส ราเอลกล่าวคํา อวยพรแก่ โยเซฟว่า “ขอ
พระเจ้าที่อบ
ั ราฮัมและอิสอัคบิดาข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่เฉพาะพระพักตร์นั ้น ขอพระเจ้าผู้ทรง
บํารุ ง เลี้ยงชีวต
ิ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ เก ิ ดมาจนวัน นี้ 16 ขอทูต สวรรค์ ที่ ได้ ช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก
ความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ โปรดอวยพรแก่เด็กหนุ่มทงั ้ สองนี้ ให้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของ
อับ ราฮัม และชื่อ ของอิ สอั คบ ิ ดาของข้าพเจ้า ไว้และขอให้ เขาเจริญ ขึ้น เป็น มวลชนบนแผ่น
ดิน เถิด� 17 ฝ่ายโยเซฟเมื่อ เห็น บิดาวางมือ ข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิ มก็ ไม่ พอใจ จึง
จับ มื อบ ิ ดาจะยกจากศีรษะเอฟราอิม วางบนศีรษะมนั ส เสห์ 18 โยเซฟพู ดก ับ บิดาของตน
ว่า “ไม่ ถูก บิ ดาของข้าพเจ้า เพราะคนนี้ เป็น หัวปี ขอท่านวางมือ ขวาบนศีรษะคนนี้ เถิด �
19 บิดาก็ไม่ยอมจึงตอบว่า “พ่อรู แล้
้ ว ลูกเอ๋ย พ่อรู แล้
้ ว เขาจะเป็นคนตระกูลหนึ่ งด้วย และ
เขาจะใหญ่โตด้วย แต่แท้ จริงน้ องชายจะใหญ่โตกว่าพี่ และเชื้อสายของน้ องนั ้นจะเป็นคน
หลายประชาชาติด้วยกัน� 20 วันนั ้นอิสราเอลก็ให้พรแก่ทัง้ สองคนว่า “พวกอิสราเอลจะใช้
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ชื่อเจ้าให้พรว่า ‘ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและเหมือนมนั สเสห์เถิด
� ” อิสราเอลจึง ให้เอฟราอิม เป็น ใหญ่ กว่า มนั ส เสห์ 21 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “ดู เถิด พ่อ
จะตายแล้ว แต่ พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าและจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่ แผ่นดินของ
บรรพบุรุษ ของเจ้า 22 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พ่อ จะยกส่วนหนึ่ ง ที่ พ่อ ตี ได้ จากมือ คนอาโมไรต์ ด้วย
ดาบและธนูของพ่อนั ้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พี่น้ องของเจ้า�

49
ศาสดาพยากรณ์ ยาโคบกล่าวคําอวยพรแก่ทุกตระกูล
1 ยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของตนมา สัง
่ ว่า “พวกเจ้า มาชุ มนุ มกัน แล้ว เราจะบอก
2
เหตุ ที่ จะบังเกิด แก่ เจ้ าในยุค สุดท้าย บุ ตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมาประชุม กัน ฟัง จงฟัง
คํา อิสราเอลบิดาของเจ้า 3 รู เบนเอ๋ย เจ้ าเป็น บุตรหัวปี ของเรา เป็น กําลัง และเป็น ผลแรก
แห่งเรีย
่ วแรงของเรา เป็นยอดแห่งความมีเกียรติและยอดของความรุ นแรง 4 เจ้าไม่มัน
่ คง
เหมือนดัง่ นํ้า จึง เป็น ยอดไม่ ได้ ด้วยเจ้า ล่วงเข้าไปถึงที่ นอนบิดาของเจ้า เจ้ าทําให้ ที่ นอน
นั ้นเป็นมลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงที่ นอนของเรา 5 สิ เมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกัน เครือ
่ งอาวุธ
6
ร้ายกาจอยู่ ในที่ อาศัย ของเขา โอ จิ ตวิญญาณของเราเอ๋ย อย่า เข้าไปในที่ ลึ กล ับ ของเขา
ยศบรรดาศั กดิข
์ องเราเอ๋ย อย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเลย เหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความ
โกรธ เขาทําลายกําแพงเมืองตามอําเภอใจเขา 7 ให้ความโกรธอันรุนแรงของเขาเป็นทีแช่
่ ง
ให้ ความโทโสดุรา้ ยของเขาเป็ นที ่ สาปเถิด เราจะให้ เขาแตกแยกกัน ในพวกยาโคบ จะให้
เขาพลัดพรากไปในพวกอิสราเอล 8 ยู ดาห์ เอ๋ย พวกพี่ น้องจะสรรเสริญ เจ้า มือ ของเจ้า จะ
จับคอของศั ตรู ของเจ้า บุ ตรทัง้ หลายของบิดาจะกราบเจ้า 9 ยู ดาห์เป็นลูกสิงโต ลูกเอ๋ย เจ้
าก็ ได้ ลุ กขึ้นจากการจับสัตว์ เขาก้มลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตแก่
ใครจะแหย่เขาให้ลุกขึ้น 10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรือผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติ
จะไม่ ขาดไปจากหว่างเท้า ของเขา จนกว่า ชี โลห์จะมา และชนชาติ ทัง้ หลายจะรวบรวมเข้า
กับผู้นั ้น 11 เขาผูก ลาของเขาไว้ที่ เถาองุน
่ และผู กลูกลาของเขาไว้ที่ เถาองุน
่ ดี ที่สุด เขาซัก
ผ้า ของเขาด้วยนํ้า องุน
่ เขาซัก เสื้อผ้า ของเขาด้วยเลือดแห่ง ผลองุน
่ 12 ตาเขาจะแดงด้วย
นํ้า องุน
่ และฟัน เขาขาวด้วยนํ้านม 13 เศบู ลุ นจะอาศัย อยู่ ที่ ท่า เรือริมทะเล เขาจะเป็น ท่า
จอดเรือ เขตแดนของเขาจะต่ อก ัน ไปถึง เมืองไซดอน 14 ฝ่ายอิส สาคาร์เป็น ตัว ลามี กําลัง
มากหมอบลงกลางสัมภาระของมัน 15 เขาเห็ นว ่า ที่ พั กด ี และแผ่น ดิน สบาย จึง ย่ อบ ่า ของ
ตนลงรับไว้ ยอมเป็นทาสรับใช้การงาน 16 ส่วนดานจะปกครองพลไพร่ของตน เหมือนเป็น
ตระกูล หนึ่ ง ในอิสราเอล 17 ดานจะเป็น งู อยู่ ตามทาง เป็น งู พิษ ที่ อยู่ ในหนทางที่ กัด ส้น เท้า
ม้า ให้คนขีต
่ กหงายลง 18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอคอยความรอดจากพระองค์
19 ฝ่ายกาดนั ้น จะมี กองทัพ มายํ่ายี เขา แต่ ในที่สุด เขาจะกลับ ตามไล่ ตี กองทั พน ัน
้ 20 อาหา
รบริบู รณ ์ จะเกิด จากอาเชอร์ และเขาจะผลิต เครือ
่ งเสวยสําหรับ กษั ตริย์ 21 นั ฟ ทาลี เป็นก
วางตัวเมียที่ ปลดปล่อย เขากล่าวคําอันไพเราะ 22 โยเซฟเป็ นกงิ่ ที่ เกิดผลดก เป็ นกงิ่ ที่ เกิด
ผลดกอยู่ รม
ิ บ่อนํ้า มี กิง่ พาดข้ามกําแพง 23 พวกพรานธนูได้ ทําให้ เขาทุกข์ โศก ทัง้ ยิง และ
เกลียดชังเขา 24 แต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อสู้ ลําแขนของเขามีกําลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของ
พระเจ้า ผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ (ผู้ เลี้ยงแกะคือ ศิลาแห่ งอ ิส ราเอลมาจากพระองค์
นั ้น) 25 โดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผูจ
้ ะทรงช่วยเจ้า โดยพระองค์ทรงศักดานุภาพใหญ่ยิง่ ผูจะ
้
ทรงอวยพระพรแก่ เจ้ าด้วยพรที่มาจากฟ้า เบื้องบน พรที่มาจากใต้ ทะเลเบื้องล่าง พรที่มา
จากนมและครรภ์ 26 ส่วนพรที่มาจากบิดาของเจ้า มี มากกว่า พรที่มาจากบรรพบุรุษ ของ
เรา จนถึงที่สุดแห่งเนิ นเขาเนื องนิ ตย์ ขอพรเหล่านั ้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟ และอยู่เบื้อง
บนกระหม่อมศีรษะแห่งผู้ที่ ต้องพรากจากพี่น้ อง 27 ฝ่ายเบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัข
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ป่า เวลาเช้า เขาจะกิน เหยื่อ เสีย เวลาเย็น เขาจะแบ่ง ปัน ของที่ แย่งชิง ไว้� 28 ทัง้ หมดนี้ เป็น
ตระกูล ทัง้ สิบ สองของอิสราเอล นี่ เป็น ถ้อยคํา ที่ บิ ดากล่าวไว้แก่ เขาและอวยพรเขา ยาโคบ
ให้พรแก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคน
สถานที่ฝังศพของยาโคบ
ยาโคบกําชับ เขาและกล่าวแก่ เขาว่า “เราจะไปอยู่ รว่ มกับ บรรพบุรุษ ของเรา จงฝัง
เราไว้กับ บรรพบุรุษ ของเราในถํ้า ที่ นาของเอโฟรนคนฮิต ไทต์ 30 ในถํ้า ที่ อยู่ ในนาชื่ อม ัคเปลาห์ หน ้ามัมเรในแผ่น ดิน คานาอัน ซึ่ งอ ับ ราฮัม ได้ ซ้ื อก ับ นาของเอโฟรนคนฮิต ไทต์ ไว้เป็น
กรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุ สาน 31 ณ ที่นั่น เขาฝังศพอับราฮัม และซาราห์ภรรยาของเขา ที่นั ่น
เขาได้ฝังศพอิสอัคและเรเบคาห์ภรรยาของเขา และที่นั่นเราฝังศพเลอาห์ 32 นากับถํ้าที่อยู่
ในนานั ้นเราซื้อจากลูกหลานของเฮท� 33 เมื่อยาโคบสังบ
่ ุตรชายของตนเสร็จแล้ว ก็ยกเท้า
ขึ้นบนที่นอน แล้วก็สิน
่ ับบรรพบุรุษของท่าน
้ ลมหายใจ และถูกรวบรวมไปอยูก
29

50
การฝังศพของยาโคบ
โยเซฟซบหน้า ลงที่ หน ้า บิดาแล้ว ร้องไห้ และจุ บท ่าน 2 โยเซฟบัญชาพวกหมอที่ เป็น
ข้าราชการของตน ให้ อาบยารักษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็ อาบยารักษาศพอิสราเอล 3 เขา
ทําการอาบยารักษาศพนั ้นถึงสี่ สิ บวัน จึงสําเร็จเวลาของการอาบยารักษาศพ ชาวอียป
ิ ต์ ก็
ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ดสิบวัน 4 เมื่อวันเวลาที่ไว้ทุกข์ให้ท่านผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟก็เรียน
ข้าราชสํานั กของฟาโรห์ว่า “ถ้าบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ขอโปรด
5
ไปทูล ที่ พระกรรณของฟาโรห์ ว่า บิ ดาให้ เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าวว่า ‘ดู เถิด พ่อ จวนจะ
ตายแล้ว จงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ที่พ่อได้ขุดไว้สําหรับพ่อ ณ แผ่นดินคานาอัน� เหตุ
ฉะนั ้น บัดนี้ ขออนุญาตให้ ข้าพเจ้า ขึ้น ไปฝัง ศพบิดาแล้ว ข้าพเจ้า จะกลับ มาอีก� 6 ฟาโรห์ ก็
รับสัง่ ว่า “จงขึ้นไปฝังศพบิดาของท่านตามคําที่บิดาให้ท่านปฏิญาณไว้นั้นเถิด� 7 โยเซฟจึง
ขึ้นไปฝังศพบิดา พวกข้าราชการของฟาโรห์ ผู้ใหญ่ในราชสํานั กและบรรดาผูใหญ่
้
ทัว่ แผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ทัง้ สิ้ นก ็ ตามไปด้วย 8 กับ ครอบครัวท ัง้ หมดของโยเซฟ พวกพี่ น้องและครอบครัว
ของบิดาท่านก็ไปด้วยเหมือนกัน เว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงวัวเท่านั ้น เขาให้อยูใน
่
9
10
แผ่นดินโกเชน มีขบวนราชรถ ขบวนม้าไปกั บท่าน เป็นขบวนใหญ่มาก เขาก็ พากันมา
ถึง ลานนวดข้าวแห่ง อาทาด ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ที่ นั ้น เขาร้องไห้ครํา่ ครวญ
เป็นอันมาก โยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดาเจ็ดวัน 11 เมื่อชาวแผ่นดินนั ้นคือคนคานาอันได้เห็นการ
ไว้ทุกข์ที่ลานอาทาด เขาจึงพูดกันว่า “นี่ เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียป
ิ ต์� เหตุฉะนั ้นเขา
จึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า อาเบลมิส ราอิม ตําบลนั ้น อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น 12 บุ ตร
ชายยาโคบกระทําตามคําที่ท่านสัง่ เขาไว้ 13 คือบรรดาบุตรชายเชิญศพไปยังแผ่นดินคานา
อัน แล้วฝังไว้ในถํ้าที่ อยู่ในนาชื่อมัคเป-ลาห์ ซึ่งอับราฮัมซื้อไว้กับนาจากเอโฟรนคนฮิตไทต์
เป็น กรรมสิทธิเ์ พื่อ ใช้เป็น สุ สาน อยู่หน ้ามัมเร 14 เมื่อ ฝัง ศพบิดาแล้ว โยเซฟก็ กล ับ มายังอ
ียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านกับพวกพี่น้องและคนทัง้ ปวงที่ไปในงานฝังศพบิดาของท่าน
1

โยเซฟปลอบประโลมพวกพี่น้ อง
เมื่อ พวกพี่ ชายของโยเซฟเห็ นว ่า บิดาสิน
ิ แล้ว เขาจึง พูด ว่า “บางที โยเซฟจะชัง
้ ชีวต
พวกเรา และจะแก้แค้นพวกเราแน่ นอนเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทําแก่เขา
� 16 พวกพี่ ก็ ใช้ คนไปเรียนโยเซฟว่า “บิ ดาท่านเมื่ อก ่อนจะสิน
้ ใจนั ้น สัง่ ไว้ว่า 17 ‘พวกเจ้า
จงเรียนโยเซฟว่า บัดนี้ เราขอท่านโปรดให้อภัย การละเมิด และบาปของพวกพี่ ชายที่ ประทุ
ษร้ายท่าน� บัดนี้ ขอท่านโปรดให้อภัย การละเมิด ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า
15

หนั งสือปฐมกาล 50:18

62

หนั งสือปฐมกาล 50:26

ของบิดาท่าน� โยเซฟจึง ร้องไห้ เมื่อ ฟัง พี่ ชายเรียนดังนี้ 18 พี่ ชายก็ พากัน มากราบลงต่อ
หน้า โยเซฟด้วยว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่าน� 19 โยเซฟจึง บอกเขาว่า
“อย่ากลัวเลย เราเป็นดังพระเจ้าหรือ 20 สําหรับพวกท่าน พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่
ฝ่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดี อย่างที่ บังเกิด ขึ้นแล้วในวันนี้ คือ ช่วยชีวต
ิ คนเป็ นอันมาก
21 ฉะนั ้น บัดนี้ พี่ อย่า กลัว เลย เราจะบํารุ ง เลี้ยงพี่ ทั ้งบ ุต รด้วย� โยเซฟพูด ปลอบโยนพวกพี่
น้ องและพูดอย่างกรุ ณาต่อเขา
โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลปฏิญาณไว้
โยเซฟอาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านและครอบครัว บิดาของท่าน โยเซฟอายุ ยน
ื ได้ รอ
้ ย
สิบปี 23 โยเซฟได้เห็นลูกหลานเหลนของเอฟราอิม บุตรของมาคีรผู
์ ้เป็นบุตรชายของมนั ส
เสห์ ก็ เก ิ ดมาบนเข่า ของโยเซฟ 24 โยเซฟจึง บอกพวกพี่ น้องว่า “เราจวนจะตายแล้ว และ
พระเจ้าจะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่านเป็นแน่ และจะพาพวกท่านออกไปจากประเทศนี้ ให้ถึง
แผ่นดิ นที ่พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ� 25 โยเซฟก็ ให้ลูกหลาน
ของอิสราเอลปฏิญาณตัวว่า “พระเจ้าจะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่านเป็นแน่ แลวท
้ ่านทัง้ หลาย
26
ต้องนํากระดูกของเราไปจากที่ นี่ � โยเซฟสิน
้ ชีพเมื่ออายุ ได้ ร้อยสิบปี เขาก็ อาบยารักษา
ศพไว้แล้วบรรจุไว้ในโลงที่อียป
ิ ต์
22
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออพยพ

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สองในห้าเล่มที่โมเสสเขียนขึ้นห้าเล่มนี้เราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก
คําว่า “อพยพ� หมายความว่า “ออกไป� ในหนั งสือปฐมกาล บทที่ 12-50 เราพบเรือ
่ งเกี่ยว
กับ อับ ราฮัม พร้อมกับ บุตร หลาน กับ เหลนของตน พระเจ้า ทรงทํา พันธสัญญาไว้กับ อับ รา
ฮัมว่า โดยเชื่อสายของอับราฮัม (ซึ่งคือพระเยซูคริสต์) ทุกประเทศในโลกนี้ จะได้รบ
ั พระพร
หน ังสื ออพยพนี้ บันทึก เรือ
่ งการที่ ชนชาติ อิสราเอลถูก ปล่อยจากประเทศอียป
ิ ต์ การพ้น
จากการเป็น ทาสของเขา และการรวบรวมชนชาติ นี้ ให้ เป็น ประเทศ คือ ประเทศอิสราเอล
พระเจ้าทรงรับประเทศนี้ เป็นประเทศพิเศษ และทรงประทานพิธต
ี ่างๆแห่งพระราชบัญญัติ
ซึ่ง จารึก ไว้ในชีวต
ิ ของทุก คนในประเทศนี้ พิธีต่างๆเหล่า นี้ เล็ง ถึง พระคริสต์ และความรอด
โดยความเชื่อ พิธต่
ี างๆเหล่านี้ (รวมทัง้ เครือ
่ งบูชา พวกปุโรหิต และคําพยากรณ์ � ได้เล็งถึง
พระเยซู
หนังสือโรม 9:4-5 ได้กล่าวถึงชนชาติอส
ิ ราเอลนี้ ว่า “พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้รับการ
ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและสง่าราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระ
ราชบัญญัติ และการปรนนิ บติ
ั พระเจ้าและพระสัญญาทัง้ หลาย ทัง้ บรรพบุรุษก็เป็นของเขา
ด้วย และพระคริสต์ ก็ได้ ทรงถือ กําเนิ ด ตามเนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่
เหนื อสารพัด ผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็นนิ ตย์ เอเมน�
การ ลําดับ วัน เดือน ปี ของ อาจารย์ เจมส์ อัส ชูร ์ ว่า พวก อิสราเอล อพยพ จาก ประเทศ
อียป
ิ ต์ในปีก่อน ค�ศ� 1491 พิธต่
ี างๆแห่งพระราชบัญญัติ (เช่น เครือ
่ งบูชา เทศกาล วันสะ
บาโต และพิธีสุหนัต� ที่ พู ดถึงในหนั งสืออพยพนี้ ไม่ได้ เป็นคําสัง่ สําหรับพวกเราในสมัยนี้
“แต่บรรดาเหตุการณ์ เหล่านี้ จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือน
สติเราทัง้ หลาย ผู้ซึ่งกําลังอยูใ่ นกาลสุดปลายของแผ่นดินโลก� (1 คร 10:11)
ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยูใ่ นอียป
ิ ต์
1 นี่ แหละเป็ นชื่อบุตรของอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศอียป
ิ ต์ ท่านเหล่านี้ กับทงั ้ ครอบครัว
ของตนได้มากับยาโคบ 2 คือ รูเบน สิเมโอน เลวี และ ยูดาห์ 3 อิสสาคาร์ เศบูลุน และ เบนยา
มิน 4 ดาน และนั ฟทาลี กาดและอาเชอร์ 5 คนทัง้ ปวงที่ ออกมาจากบัน
้ เอวของยาโคบรวม
เจ็ดสิบคนด้วยกัน ส่วนโยเซฟนั ้นอยู่ที่ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว 6 แล้วโยเซฟกับพี่น้องทุกคน ทัง้
บรรดาคนยุคนัน
้ ถึงแก่ความตายเสียหมด
การทวีเป็นประเทศ
และ บุตร ของ อิสราเอล มี ลูก หลาน มาก และ เพิม
่ จํานวน ขึ้น มาก พวก เขา ทวี มาก ขึ้น
และมี กําลัง มากที เดียว และแพร่ หลายไปจนเต็ม แผ่น ดิน นั ้น 8 บัดนี้ มี กษั ตริย์ องค์ ใหม่
ขึ้น ครองราชสมบั ติ ในประเทศอียป
ิ ต์ ซึ่ งม ิ ได้ รู ้จั กก ับ โยเซฟ 9 และพระองค์ ทรงประกาศ
แก่ชนชาติของพระองค์ว่า “ดูเถิด ประชาชนชนชาติอส
ิ ราเอลมีมากกว่าและมีกําลังยิง่ กว่า
เราอีก 10 มาเถิด ให้ เราใช้ สติ ปัญญาในเรือ
่ งพวกนี้ กับ เขา เกรงว่า เขาจะทวีมากขึ้น แล ้ว
ต่อ มาเมื่อ เกิด สงครามขึ้น เขาจะสมทบกับ พวกข้าศึก ของเราสู้ รบกับ เรา แล ้ วจะยกออก
ไปจากอาณาจั กร � 11 เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง ตัง้ นายงานให้ เบียดเบียนคนอิสราเอลด้วยงาน
ตรากตรํา และเขาทัง้ หลายสร้างเมืองเก็บราชสมบัติของฟาโรห์ คือเมืองปิ ธม และเมืองรา
อัมเสส 12 แต่ยิง่ เบียดเบียนชนชาติอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น และยิง่ แพร่
หลายออกไป ชาวอียป
ิ ต์ ก็ ทุกข์ ใจเนื่ องด้วยชนชาติ อิสราเอล 13 ชาวอียป
ิ ต์จึ งบ ัง คับ ชนชาติ
7
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อิสราเอลให้ทํางานหนั ก 14 และทําให้ชีวิตของเขาขมขื่นเพราะงานหนั กที่เขากระทํานั ้น เช่น
ทําปูนสอ ทําอิฐและทํางานต่างๆที่ทุ่งนา เขาถูกบังคับให้ทํางานหนั กทุกชนิ ด 15 และกษั ตริ
ย์ อียป
ิ ต์ ทรงตรัส กับ นางผดุงครรภ์ ชาวฮีบรู ซึ่ง คนหนึ่ ง ชื่อ ชิ ฟ ราห์และอีก คนหนึ่ ง ชื่อ ปู อาห์
16 และพระองค์ ตรัสว ่า “เมื่อ เจ้า ไปทําการคลอดให้แก่ หญิง ฮีบรู และเห็น เขาอยู่ บนแผ่น ศิ
ลา ถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ฆ่าเสีย แต่ถ้าเป็นเด็กหญิงกให้
็ ไว้ชว
ิ � 17 แต่นางผดุงครรภ์ยําเกรง
ี ต
พระเจ้า จึงมิได้ทําตามที่ กษั ตริย์อียป
ิ ต์สัง่ เขานั ้น แต่ปล่อยให้บุตรชายรอดชีวต
ิ 18 กษั ตริย์
อียป
ิ ต์ จึง รับสัง่ ให้ นางผดุงครรภ์ เข้า เฝ้า และตรัส แก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า จึง ทํา อย่างนี้ คือ
ปล่อยให้เด็ก ชายรอดชีวต
ิ � 19 นางผดุงครรภ์ จึง กราบทูล ฟาโรห์ว่า “เพราะหญิง ฮีบรู ไม่ เห
มือนหญิงอียป
ิ ต์ เพราะเขามีกําลังมากจึงคลอดบุตรโดยเร็ว และนางผดุงครรภ์มาหาเขาไม่
ทัน� 20 เพราะฉะนั ้น พระเจ้าทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์ นั ้น พลไพร่ยงิ่ ทวีมากขึ้น และ
มี กําลัง เข้ม แข็ง มาก 21 และต่อ มา เพราะนางผดุงครรภ์ นั้น ยําเกรงพระเจ้า พระองค์ จึง ได้
ทรงให้เขาทัง้ สองมีครอบครัว 22 ฝ่ายฟาโรห์จึงรับสัง่ แก่บ่าวไพร่ทัง้ ปวงของพระองค์ว่า “บุ
ตรชายทุกคนที่เกิดมาให้เอาไปทิง้ เสียในแม่นํ้า แต่บุตรสาวทุกคนให้รอดชีวต
ิ อยูได้
่ �

2
กําเนิ ดของโมเสส ธิดาฟาโรห์รบ
ั โมเสสไว้เป็นบุตรเลี้ยง
1 ยังมีชายวงศ์ วานเลวีคนหนึ่ ง

ได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยา 2 หญิงนั ้นตัง้ ครรภ์และ
คลอดบุตรชาย และเมื่อ นางเห็ นว ่า ทารกเป็น เด็ก ที่ มี รู ป งาม นางจึง ซ่อนทารกไว้ ถึง สาม
เดือน 3 ครัน
้ นางจะซ่อนทารกต่อ ไปอีก ไม่ ได้ แล้ว ก็ เอาตะกร้า สานด้วยต้น กก ยาด้วยยาง
มะตอยและชัน เอาทารกใส่ ลงในตะกร้า แล ้ วนางนํา ไปวางไว้ ที่ กอปร ื อริมแม่ นํ้า 4 ส่วน
พี่ สาวยืน อยู่ แต่ ไกล คอยดู วา่ จะมี เหตุการณ์ อะไรเกิด ขึ้น แก่ น้ อง 5 และพระราชธิดาของ
ฟาโรห์ลงไปสรงที่ แม่น้ํา และพวกสาวใช้ เดิน ไปตามริม ฝั่ งแม่น้ํา นั ้น และเมื่อ พระนางเห็น
ตะกร้าอยู่ระหว่างกอปรือ จึงสัง่ ให้สาวใช้ไปนํามา 6 และเมื่อเปิดตะกร้านั ้นออกก็เห็นทารก
และดูเถิด ทารกนั ้นกําลังร้องไห้ พระนางจึงทรงกรุ ณาทารกนั ้น และตรัสว่า “นี่ เป็นลูกชาว
ฮีบรู � 7 พี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่า “จะให้หม่อมฉั นไปหานางนมชาว
ฮีบรู มาเลี้ยงทารกนี้ ให้พระนางไหม� 8 พระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรบ
ั สัง่ แก่ เธอว่า “ไปหา
9
เถิด� หญิง สาวนั ้น จึง ไปเรียกมารดาของทารกนั ้น มา ฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึง ตรั
สสัง่ นางว่า “รับเด็กนี้ ไปเลี้ยงไว้ให้เรา แล้วเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้า� นางจึงรับทารกไปเลี้ยง
ไว้ 10 แล้วทารกนั ้นก็โตขึ้น และนางก็พาเขามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์ และเขากลาย
เป็นบุตรเลี้ยงของพระนาง และพระนางประทานชื่อว่า โมเสส และตรัสว่า “เพราะเราได้ ฉุ
ดเขาขึ้นมาจากนํ้า�
โมเสสป้องกันชาวฮีบรู ที่ถูกกดขี่
และต่อ มาในวัน เหล่า นั ้น ครัน
้ โมเสสเติบโตขึ้น แล้ว ท่านก็ ออกไปหาพวกพี่ น้ อง และ
เห็น พวก เขา ต้อง ทํางาน ตรากตรํา โมเสส เห็น คน อียป
ิ ต์ คน หนึ่ ง กําลัง ตี คน ฮีบรู ซึ่ง เป็น
ชนชาติ เดีย วกั นก ับตน 12 ท่านก็ มองดู ซ้ายขวาและเมื่อ ท่านเห็ นว ่า ไม่ มี ผู้ ใดอยู่ ที่ นั่น ท่าน
จึง ฆ่า คนอียป
ิ ต์ นั้น เสีย แล ้ว ซ่อนศพไว้ในทราย 13 และเมื่อ โมเสสออกไปอีก ในวันร ุ่ง ขึ้น ดู
เถิด มีชาวฮีบรู สองคนต่อสู้กันอยู่ ท่านจึงกล่าวแก่คนที่ทําผิดนั ้นว่า “ท่านตีพี่น้ องของท่าน
เองทําไม� 14 และเขาตอบว่า “ใครแต่ง ตัง้ ท่านให้ เป็น เจ้า นาย และเป็น ตุลาการปกครอง
พวกข้าพเจ้า ท่านตัง้ ใจจะฆ่า ข้าพเจ้า เหมือ นกั บท ี่ ได้ ฆ่า คนอียป
ิ ต์ คนนั ้น หรือ� โมเสสจึง
กลัว และนึ กว่า “เรือ
่ งนั ้น ได้ ลื อก ัน ไปทัว่ แล้ว เป็น แน่ � 15 เมื่อ ฟาโรห์ทรงได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งนี้ ก็
11
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หาช่องที่ จะประหารชีวต
ิ โมเสสเสีย แต่ โมเสสหนี จากพระพักตร์ของฟาโรห์ ไปอาศัย อยู่ ใน
แผ่นดินมีเดียน ท่านจึงนั ่งลงที่รม
ิ บ่อนํ้าแห่งหนึ่ ง
โมเสสอยูที
่ ่แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลาสี่สิบปี

16 ฝ่ายปุโรหิตของคนมีเดียนมีบุตรสาวเจ็ดคน

หญิงเหล่านั ้นก็มาตักนํ้าใส่รางให้ฝูงแพะ
แกะของบิ ดาก ิน 17 และพวกเลี้ยงแกะมาไล่ หญิง เหล่า นั ้น แต่ โมเสสลุก ขึ้น ช่วยหญิง เหล่า
นั ้น และให้ฝูง แพะแกะของเธอกิน นํ้า 18 และเมื่อ หญิง เหล่า นั ้น กลับ ไปหาเรอู เอลบิ ดาของ
เธอ บิ ดาถามว่า “วัน นี้ ทําไมพวกเจ้า จึง กลับ มาเร็ว� 19 และเธอตอบว่า “มี คนอียป
ิ ต์ คน
หนึ่ ง ช่วยพวกข้าพเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของพวกเลี้ยงแกะ ทัง้ ยัง ตัก นํ้า ให้ พวกข้าพเจ้า และให้
ฝูงแพะแกะกินด้วย� 20 บิดาจึงถามบุตรสาวของท่านว่า “แล้วชายผู้นั้นอยู่ที่ไหน ทําไมจึง
ทิง้ เขาไว้ล่ะ ไปเชิญ เขามาเพื่อ จะรับ ประทานอาหารซิ� 21 โมเสสก็ เต็มใจอาศัย อยู่ กับ เรอู
เอล แล้วเรอูเอลก็ยกศิปโปราห์บุตรสาวให้แก่โมเสส 22 นางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง โมเสส
จึงตัง้ ชื่อว่า เกอร์โชม เพราะท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ต่างประเทศ�
23 และต่อมา ครัน
้ เวลาล่วงมาช้านาน กษั ตริย์อียป
ิ ต์ก็สิน
้ พระชนม์ ชนชาติอิสราเอลก็เศร้า
ใจมากเพราะเหตุ ที่ เขาเป็น ทาส เขาจึง ร้องครํา่ ครวญ และเสียงรํา่ ร้องของเขาดัง ขึ้น ไปถึง
พระเจ้า ด้วยเหตุ ที่ เป็น ทาสนี้ 24 และพระเจ้า ทรงสดับ ฟัง เสียงครํา่ ครวญของเขา พระเจ้า
จึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 25 พระเจ้าจึงทอด
พระเนตรชนชาติอิสราเอล แล้วพระเจ้าทรงเอาใจใส่พวกเขา

3
พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

1 ฝ่ายโมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของเขา

ผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียน และ
ท่านได้พาฝูงแพะแกะไปด้านหลังของถิน
่ ทุรกันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ
2 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซึ่งอยูท
่ ่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสจึง
มองดู และดู เถิด พุ่ม ไม้ นั ้ นม ี ไฟลุก โชนอยู่ แต่ พุ่ม ไม้ นั ้ นม ิ ได้ ไหม้ โทรมไป 3 โมเสสจึง กล่าว
ว่า “ข้า จะแวะเข้าไปดู สิ ่ง แปลกประหลาดนี้ ว่า เหตุ ไฉนพุ่ม ไม้ จึง ไม่ ไหม้ � 4 และเมื่อ พระเย
โฮวาห์ทอดพระเนตรเห็น เขาเดิน เข้า มาดู พระเจ้า จึง ตรัสแก่ เขาออกมาจากท่ามกลางพุ่ม
ไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสส� และโมเสสทูลตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่ นี่� 5 พระองค์จึงตรัสว่า
“อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าที่ซ่ึงเจ้ายืนอยูนี
่ ้ เป็นที่บริสุทธิ์
6
� แล ้ว พระองค์ ตรัส อี กว่า “เราเป็น พระเจ้า ของบิดาเจ้า เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น
พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยาโคบ� และโมเสสปิด หน้า เสีย เพราะกลัว ไม่ กล
้า มองดู พระเจ้า 7 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราเห็น ความทุกข์ ของพลไพร่ของเราที่ อยู่ ใน
ประเทศอียป
ิ ต์ แล้ว และได้ยน
ิ เสียงร้องของเขา เพราะเหตุ พวกนายงานของเขา ด้วยเรารู ้
ถึง ความทุกข์ รอ
้ นต่างๆของเขา 8 และเราลงมาเพื่อ จะช่วยเขาให้ รอดพ้น จากมือ ของชาว
อียป
ิ ต์ และนํา เขาออกจากประเทศนั ้น ไปยัง แผ่นดิ นที ่ อุ ดมกว้างขวาง เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน
้ํา นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ คือ ไปยัง ที่ อยู่ ของชาวคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คน
เปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส 9 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด บัดนี้ คํา รํา่ ร้องของชนชาติ อส
ิ ราเอล
10
มาถึง เราแล้ว ทัง้ เราได้ เห ็ นการข่มเหงซึ่ง ชาวอียป
ิ ต์ กระทํา ต่อ เขาแล้ว เพราะฉะนั ้น จง
มาเถิด บัดนี้ เราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาพลไพร่ของเรา คือชนชาติอิสราเอล
ออกจากอียป
ิ ต์� 11 ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งข้าพระองค์จะ
ไปเฝ้าฟาโรห์และจะนําชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์� 12 พระองค์ จึงตรัสว่า “เราจะอยู่
กับ เจ้า แน่ และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ ให้ เจ้ ารู ้วา่ เราใช้ ให้ เจ้ าไป คือ เมื่อ เจ้า นํา พลไพร่ออก
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จากอียป
ิ ต์แล้ว เจ้าทัง้ หลายจะมาปรนนิ บติ
ั พระเจ้าบนภูเขานี้ � 13 และโมเสสทูลพระเจ้าว่า
“ดูเถิด เมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอล และบอกพวกเขาว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของท่านทัง้ หลายทรงใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่าน� และเขาจะพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พระองค์ ทรง
พระนามว่ากระไร� ข้าพระองค์จะกล่าวแก่เขาอย่างไร� 14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เรา
เป็นผู้ซ่ึงเราเป็น� แล้วพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจงไปบอกชนชาติอส
ิ ราเอลว่า ‘เราเป็น ได้ทรง
ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทัง้ หลาย� ”
ทรงเรียกโมเสสให้นําคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์

15 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า “เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าดังนี้

‘พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่าน คือ พระเจ้า ของอับ ราฮัม พระเจ้า ของอิ สอัค และพระเจ้า
ของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาท่าน� นี่ เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิ ตย์ และนี่ เป็ นที่
ระลึกของเราตลอดทุกชัว่ อายุ 16 จงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อม
กัน แล ้ วกล่า วแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่าน คือ พระเจ้า ของอับ
ราฮัม ของอิ สอัค และของยาโคบ ปรากฏแก่ ข้าพเจ้า ตรัสว ่า “แท้ จร ิง เราลงมาเยีย
่ มเจ้า
17
ทัง้ หลายแล้ว และได้ เห ็น สิง่ ซึ่ง เขาได้ กระทํา แก่ เจ้ าในอียป
ิ ต์ และเราได้ กล ่าวไว้แล ้ วว ่า
เราจะพาเจ้าทัง้ หลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในประเทศอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดินของชาวคานา
อัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและ
นํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์� ’ 18 และเขาก็ จะเชื่อฟังคําของเจ้า แล้วพวกเจ้า ทัง้ เจ้ากับพวกผู้ใหญ่
ของคนอิสราเอล จงพากัน ไปเฝ้า กษั ตริย์ ของอียป
ิ ต์ และเจ้า จงทูล พระองค์ ว่า ‘พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ทรงปรากฏแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอได้โปรดให้ข้าพระองค์
เดินทางไปในถิน
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
่ ทุรกันดารสักสามวันเพื่อจะถวายเครือ
เรา� 19 เรารู แน่
้ แล้วว่า กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ จะไม่ ยอมให้พวกเจ้า ไป แม้ กระทัง่ โดยหัตถ์ อน
ั
20
ทรงฤทธิ์ และเราจะเหยียดมือ ของเราออกประหารอียป
ิ ต์ ด้วยมหัศจรรย์ ต่างๆของเรา
ที่ เราจะกระทํา ในท่ามกลางประเทศนั ้น แล ้ว หลัง จากนั ้น กษั ตริย์ ก็ จะยอมปล่อยพวกเจ้า
ไป 21 และเราจะให้พลไพร่นี้ เป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ และต่อ มา เมื่อ เจ้า
22
ทัง้ หลายออกไปก็ จะไม่ต้องไปมือเปล่า แต่ ผู้หญิงทุกคนจะขอเครือ
่ งเงินเครือ
่ งทองและ
เสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา และจากหญิงที่ อาศัยอยู่ในเรือนของเขา และเจ้าจงเอาของ
เหล่านั ้นไปแต่งให้บุตรชายหญิงของเจ้า และเจ้าจะได้รบ
ิ เอาสิง่ ของของชาวอียป
ิ ต์�

4
การอัศจรรย์สําหรับคนที่ไม่เชื่อ
โมเสสจึงทูลตอบว่า “แต่ ดู เถิด เขาจะไม่ เชื่อข้าพระองค์ หรือฟังเสียงของข้าพระองค์
เพราะเขาจะว่า ‘พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านเลย� ” 2 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ
โมเสสว่า “อะไรอยู่ ในมือ ของเจ้า� และท่านทูล ว่า “ไม้ เท้า � 3 และพระองค์ ตรัสว ่า “โยน
ลงที่ พ้น
ื ดิน เถิด� ท่านจึง โยนไม้ เท ้า ลงบนพื้น ดิน ไม้ เท ้านั ้ นก ็ กลายเป็น งู โมเสสก็ หลบหนี
จากงู ไป 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เอ้ือมมือของเจ้าและจับหางงู ไว้� ท่านก็ เอ้ื
อมมือของท่านและจับหางงู มันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่าน 5 “เพื่อเขาทัง้ หลายจะ
ได้ เชื่อว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิ
สอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ทรงปรากฏแก่เจ้าแล้ว� 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
อีกว่า “เอามือของเจ้าสอดไว้ที่อกของเจ้า� ท่านก็สอดมือของท่านไว้ที่อกของท่าน และเมื่อ
ชักมือออก ดูเถิด มือของท่านก็เป็นโรคเรือ
้ น ขาวเหมือนหิมะ 7 พระองค์จึงตรัสว่า “เอามือ
ของเจ้าสอดไว้ที่อกของเจ้าอีกครัง้ หนึ่ ง� โมเสสก็สอดมือของท่านเข้าอกของท่านอีก แลวท
้
่านชัก มือ ออกจากอกมา และดู เถิด มือ นั ้น กลับ กลายเป็น เหมือนเนื้ อ หนั ง ส่วนอื่น ของท่าน
1
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“และต่อ มา ถ้า เขาจะไม่ เชื่อ เจ้า และไม่ ฟัง เสียงแห่ง หมายสําคัญ แรก เขาก็ จะเชื่อ เสียง
แห่งหมายสําคัญที่ สอง 9 และต่อมา ถ้าเขาไม่เชื่อหมายสําคัญทัง้ สองครัง้ นี้ ทัง้ ไม่ฟังเสียง
ของเจ้า เจ้าจงตักนํ้าในแม่น้ําและเทลงที่ดินแห้ง แล้วน้าํ ที่เจ้าตักมาจากแม่น้ํานั ้นจะกลาย
เป็นเลือดบนดินแห้งนั ้น�
8

อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส

“โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
มิใช่คนพูดคล่อง ทัง้ ในกาลก่อน และตัง้ แต่เวลาที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ แต่
ข้าพระองค์ เป็นคนพูดไม่คล่อง และพูดช้า� 11 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกั บท่านว่า “ผู้ใดเล่าที่
สร้างปากมนุษย์ หรือ ทําให้ เป็น ใบ้ หู หนวก ตาด ี หรือ ตาบอด เราพระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ ทําไม
่ ใช่ หรือ 12 เพราะฉะนั ้น จงไปเถิด บัดนี้ เราจะอยู่ ที่ ปากของเจ้า และจะสอนคํา ซึ่ง เจ้า ควร
จะพูด� 13 แต่ท่านทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ผู้อื่น
ไปเถิด� 14 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อโมเสส พระองค์ จึงตรัสว่า “เจ้ ามีพี่ชายคืออาโรน
คนเลวีไม่ใช่หรือ เรารู แล
้ ้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดูเถิด เขากําลังเดินทางมาพบเจ้าด้วย
เมื่อ เขาเห็น เจ้า เขาก็ จะดี ใจ 15 เจ้ าจะพู ดก ับ เขา และบอกสิง่ ซึ่ง เขาควรจะพูด แล ้ว เราจะ
อยูที
่ ่ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้าว่าควรจะทําประการใด 16 และเขาจะ
เป็นผู้พูดแก่พลไพร่แทนเจ้า และเขา คือเขาเองจะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะเป็นผู้แทน
พระเจ้าแก่เขา 17 เจ้าจงถือไม้เท้านี้ ไว้ในมือของเจ้า สําหรับทําหมายสําคัญ�
10 แต่โมเสสทูลพระเยโฮวาห์ว่า

โมเสสกลับไปยังอียป
ิ ต์

พ่อตาของตน และบอกกับเขาว่า “ข้าพเจ้าขอลากลับไปหา
พี่ น้องของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ในอียป
ิ ต์ เพื่อ จะได้ ดู ว่า เขายั งม ี ชี วิตอยู่ หรือ ไม่ � ฝ่ายเยโธรตอบ
โมเสสว่า “ไปโดยสันติภาพเถิด� 19 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสในแผ่นดิ นม ี เดีย นว่า
“กล ับ ไปอียป
ิ ต์ เพราะคนทัง้ หมดที่ หาช่องประหารชีวต
ิ เจ้า นั ้น ตายแล้ว� 20 โมเสสจึง ให้
ภรรยาและบุตรชายของตนขีล
่ ากลับไปยังแผ่นดินอียป
ิ ต์ ส่วนโมเสสก็ถือไม้เท้าของพระเจ้า
ในมือของท่านไปด้วย 21 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เมื่อเจ้ากลับไปถึงอียป
ิ ต์ จงกระทํา
มหัศจรรย์ ต่างๆซึ่ง เรามอบไว้ ในมือ ของเจ้า แล้ วน น
ั ้ ต่อ หน้า ฟาโรห์ แต่ เราจะทําให้ ใจของ
ฟาโรห์ แข็ง กระด้าง เพื่อ เขาจะไม่ ยอมให้ พลไพร่ไป 22 และเจ้า จะทูล ฟาโรห์ ว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า คนอิสราเอลเป็น บุตรชายของเรา คือ เป็น บุตรหัวปี ของเรา 23 เราจึง บอก
แก่เจ้าว่า “จงปล่อยบุตรของเราไป เพื่อเขาจะได้ปรนนิ บัติเรา� และถ้าเจ้าไม่ยอมให้เขาไป
ดู เถิด เราจะประหารชีว ิตบ ุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรหัวปี ของเจ้า เสีย� ” 24 และต่อ มา ณ ที่
พัก ระหว่างทาง พระเยโฮวาห์เสด็จ มาพบโมเสส และจะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย 25 ครัง้
นั ้นนางศิปโปราห์จึงเอาหินคมตัดหนั งที่ ปลายองคชาตบุตรชายของตนออกแล้ วทงิ้ ไว้ที่ เท
้า ของโมเสสกล่าวว่า “จร ิงนะ ท่านเป็น สามี ผู้ ทําให้โลหิตตก� 26 พระองค์ จึง ทรงละท่านไว้
นางจึงกล่าวว่า “ท่านเป็นสามีผู้ทําให้โลหิตตก� เนื่ องจากพิธเข้
ี าสุหนั ต
18 โมเสสจึงกลับไปหาเยโธร

อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส

“จงไปพบกับโมเสสในถิน
่ ทุรกันดาร� เขาก็ไปพบกั
บท ่า นที่ ภู เขาของพระเจ้า และจุ บท ่าน 28 โมเสสจึง เล่า ให้ อาโรนฟัง ถึง พระดํารัส ของพระ
เยโฮวาห์ ทัง้ หมด ผู้ ซึ่ง ทรงใช้ ตน และถึง หมายสําคัญ ทัง้ ปวงซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงบัญชาแก่
ท่าน 29 โมเสสกับอาโรนไปเรียกประชุมบรรดาผู้ใหญ่ของชนชาติอส
ิ ราเอลพร้อมกัน 30 แล
้ วอาโรนจึง กล่าวถึง พระดํารัส ทัง้ หมดซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ โมเสส และทํา หมายสําคัญ
ต่างๆนั ้น ท่ามกลางสายตาของพลไพร่ 31 ฝ่ายพลไพร่ ก็ เชื่อ และเมื่อ เขาได้ ยิ นว ่า พระเย
27 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า
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โฮวาห์เสด็จมาเยีย
่ มเยียนชนชาติ อิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขา
แล้ว เขาก็ก้มศีรษะลงและนมัสการ

5

โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์ ความทุกข์ยากของอิสราเอลทวีขึ้น
และทูลฟาโรห์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิส
ราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘จงปล่อยพลไพร่ของเราไป เพื่อเขาจะได้ทําการเลี้ยงนมัสการเราในถิน
่
ทุ รก ัน ดาร� ” 2 ฟาโรห์จึง ตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์นั้น เป็น ผู้ ใดเล่า เราจึง จะต้องเชื่อ ฟัง เสียง
ของพระองค์ และปล่อยคนอิสราเอลไป เราไม่รู จั
้ กพระเยโฮวาห์ ทัง้ เราจะไม่ยอมปล่อยคน
อิสราเอลไป� 3 เขาทัง้ สองจึง ทูล ว่า “พระเจ้า ของคนฮีบรู ได้ ทรงปรากฏกับ ข้า พระองค์ ขอ
โปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเดิน ทางไปในถิน
่ งบูชาแด่
่ ทุ รก ัน ดารสามวัน และถวายเครือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เกรงว่า พระองค์ จะทรงลงโทษพวกข้า พระองค์ ด้วย
โรคภัยหรือด้วยดาบ� 4 แล้วกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าโมเสสกับอาโรน เจ้าจะ
ให้พลไพร่ละทิง้ การงานของเขาเสียทําไม เจ้าจงกลับไปรับภาระงานของเจ้า� 5 และฟาโรห์
ตรัสว่า “ดูเถิด พวกไพร่ในประเทศนี้ มีมาก และเจ้าทัง้ สองทําให้เขาหยุดภาระงานของเขา
เสีย� 6 ในวันนั ้นเองฟาโรห์มีพระบัญชาสัง่ นายงานและนายกองของพลไพร่ว่า 7 “ตัง้ แต่นี้
ไป เจ้ าอย่าให้ฟางแก่ พวกไพร่สําหรับใช้ทําอิฐเหมือนแต่ ก่อน แต่ ให้เขาไปเที่ยวหาฟางเอา
เอง 8 ส่วนจํานวนอิฐ ซึ่ง แต่ ก่อนเกณฑ์ ให้เขาทํา เท่าไร เจ้ าก็ จงเกณฑ์ ให้เขาทํา เท่านั ้น เจ้ า
อย่าได้ หย่อนลง เพราะว่าเขาเกียจคร้าน เหตุฉะนั ้นเขาจึงร้องว่า ‘ขอให้พวกข้าพระองค์ ไป
ถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระองค์� 9 จงจัดหางานให้เขาทําหนั กกว่าแต่ก่อน
เพื่อ เขาจะทํางาน และไม่ ฟัง คํา พูด เหลวไหล� 10 ฝ่ายนายงานและนายกองของพลไพร่ก็
ออกไปและกล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ฟาโรห์รับ สั ่งด ัง นี้ ว่า ‘เราจะไม่ ยอมให้ฟางแก่ พวกเจ้า เลย
11 เจ้าจงไปหาฟางมาเอง ตามแต่ จะหามาได้ เถิด แต่ งานของเจ้าที่ เกณฑ์นั ้ นก็ไม่ลดหย่อน
ให้ เลย � ” 12 พลไพร่เหล่ านั ้น จึง แยกย้ายกัน ไปทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ เก็บ ตอฟางมาแทน
ฟาง 13 นายงานก็เร่งรัดว่า “จงทํางาน คืองานประจําวันของเจ้า ให้เสร็จครบเหมือนเมื่อยั
งม ี ฟางอยู�
่ 14 นายกองของชนชาติ อิสราเอล ซึ่ง นายงานของฟาโรห์ตัง้ ให้เป็น ผู้ บังคับ เขา
นั ้น ก็ ถู กโบยตี และถูก ถามว่า “ทําไมหมู่ นี้ จึง ไม่ ได้ อิฐ ที่ เกณฑ์ ไว้เต็ม จํานวน ทัง้ วานนี้ และ
วันนี้ เหมือนแต่ก่อน� 15 นายกองของชนชาติอส
ิ ราเอลจึงมาร้องทูลต่อฟาโรห์ว่า “เหตุไฉน
พระองค์จึงทรงกระทําดังนี้ แก่พวกทาสของพระองค์ 16 พวกเขากล่าวกับพวกเราว่า ‘ทําอิฐ
ซิ� แต่ มิได้ ให้ ฟางแก่ พวกทาสของพระองค์ เลย และดู เถิด พวกทาสของพระองค์ ถู กโบย
ตี แต่ ข้าราชการของพระองค์ เองเป็น ฝ่ายผิด� 17 แต่ ฟาโรห์ ตรัสว ่า “พวกเจ้า เกียจคร้าน
พวกเจ้า เกียจคร้าน พวกเจ้า จึง มาร้องว่า ‘ขอให้ ข้า พระองค์ ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเย
โฮวาห์� 18 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงไปทํางานเดีย
๋ วนี้ ฟางนั ้น จะไม่ ให้ พวกเจ้า เลย แต่ จํานวนอิฐ
ที่ เกณฑ์ ไว้นั ้น พวกเจ้า จะต้องทํา มาให้ครบจํานวน� 19 นายกองชนชาติ อส
ิ ราเอลก็ เห ็ นว ่า
ตนมีปัญหาแล้ว หลังจากถูกสัง่ ว่า “ไม่ให้ลดหย่อนจํานวนอิฐที่ ถู กเกณฑ์ ให้ทําทุกๆวันลง�
20 ครัน
21 เขาจึงกล่าวแก่เขา
้ ออกมาจากเฝ้าฟาโรห์ เขาพบโมเสสกับอาโรนยืนอยูกลางทาง
่
ทัง้ สองว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงมองดูพวกท่านและพิพากษาเถิด เพราะท่านกระทําให้ช่อ
ื
ของพวกข้าพเจ้าเป็ นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการ
ของพระองค์ เหมือนหนึ่ งเอาดาบใส่มือเขาให้สังหารพวกข้าพเจ้าเสีย� 22 โมเสสจึงกลับไป
ทูล พระเยโฮวาห์ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหตุ ไฉนพระองค์ ทรงทําการร้ายแก่ ชนชาติ
นี้ เหตุไฉนพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มา 23 เพราะว่าตัง้ แต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อ
ทูลในพระนามของพระองค์แล้ว ฟาโรห์ก็ทําทารุ ณแก่ชนชาตินี้ ส่วนพระองค์ก็มิได้ทรงช่วย
พลไพร่ของพระองค์ให้พ้นเลย�
1 ต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนเข้าเฝ้า
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6
พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “บัดนี้ เจ้ าจะได้ เห ็น เหตุ การณ์ ซึ่ง เราจะกระทํา แก่
ฟาโรห์ คื อด ้ว ยมื ออ ัน ทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมื ออ ัน เข้ม แข็ง เขาจะไล่
พลไพร่ออกจากแผ่น ดิน ของเขา� 2 พระเจ้า ตรัส กับ โมเสสว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ 3 เรา
ปรากฏแก่ อับราฮัม แก่ อิสอัค และแก่ ยาโคบด้วยนามว่า พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่ เรา
มิได้สําแดงให้เขารู จ
้ ักเราในนามพระเยโฮวาห์ 4 และเราได้ตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับเขา
ทัง้ หลายด้วยว่า จะยกแผ่น ดิน คานาอัน ให้แก่ เขา เป็น แผ่นดิ นที ่ เขาเคยอาศัย อยู่ ในฐานะ
คนต่างด้าว 5 และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของชนชาติ อส
ิ ราเอลด้วย ซึ่ง ชาวอียป
ิ ต์ กัก ไว้
6
ให้เป็นทาส และเราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา เหตุฉะนี้ จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอล
ว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนําพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรําที่ ชาวอียป
ิ ต์ เกณฑ์ ให้
ทํา และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยเจ้าให้พ้นด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วย
การพิพากษาอันใหญ่ หลวง 7 เราจะรับพวกเจ้า เป็น พลไพร่ของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า
ของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู ว่
้ า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นําเจ้าไปให้พ้นจากงาน
ตรากตรํา ที่ ชาวอียป
ิ ต์ เกณฑ์ ให้ทํา 8 เราจะนํา พวกเจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ปฏิญาณ
ไว้วา่ จะให้ แก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยาโคบ เราจะยกแผ่น ดิน นั ้น ให้ แก่ เจ้ าเป็น มรดก
เราคือ พระเยโฮวาห์� ” 9 โมเสสจึง นํา ความนั ้น ไปเล่า ให้ ชนชาติ อิสราเอลฟัง แต่ เขามิ ได้
เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และถูกเกณฑ์ ให้ทําการหนั กอย่างสาหัส 10 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า 11 “จงเข้าไปเฝ้า ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ บอกให้ ปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลไป
12
จากแผ่นดินของเขา� และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดู เถิด แม้แต่
ชนชาติ อิสราเอลก็ มิได้ เชื่อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์ อย่างไร ข้าพระองค์ เป็น
คนพูดไม่คล่อง� 13 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่ โมเสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ ชนชาติ อิสราเอล
และฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ว่า ให้พาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
1

ต้นตระกูลของอิสราเอล

14 คนเหล่านี้ เป็ นหัวหน้าในวงศ์ วานบรรพบุรุษของเขา

บุตรชายของรู เบนผู้เป็นบุตรหัวปี
ของอิสราเอล ชื่อฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของรู เบน
15 บุ ตรชายของสิ เมโอนชื่อ เยมู เอล ยาม ีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูล ผู้ เป็ น บุตรชาย
ของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของสิ เมโอน 16 และคนเหล่านี้ เป็นชื่
อบ ุตรชายของเลวีตามพงศ์ พันธุ ์ของเขาคือ เกอร์โชน โคฮาทและเมรารี เลว ีนั้ นม ี อายุ ได้
ร้อยสามสิบเจ็ดปี 17 บุตรชายของเกอร์โชนชื่อ ลิ บนี และซิมอี ตามครอบครัวของเขา 18 บุ
ตรชายของโคฮาทชื่อ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล โคฮาทมีอายุได้ร้อยสามสิบสาม
ปี 19 บุตรชายของเมรารีชื่อ มาฮาลี และมูชี คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของเลวีตามพงศ์
พันธุ ์ ของเขา 20 ฝ่ายอัม รามได้ นางโยเคเบดน้ องสาวบิดาของตนเป็น ภรรยา แล ้ วนางให้
กําเนิ ดบุตรแก่ เขาชื่ออาโรนและโมเสส อัมรามมี อายุ ได้ ร้อยสามสิบเจ็ดปี 21 บุ ตรชายของ
อิส ฮาร์ชื่อ โคราห์ เนเฟก และศิค รี 22 บุ ตรชายของอุส ชี เอลชื่อ มิ ชาเอล เอลซาฟาน และ
สิธรี 23 ฝ่ายอาโรนได้นางเอลี เชบาบุตรสาวของอัมมีนาดับ น้ องสาวของนาโชนเป็นภรรยา
นางคลอดบุตรให้เขาชื่อ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์ 24 บุ ตรชายของโคราห์ชื่อ
อั สส ีร ์ เอลคานาห์ และอาบี ยาสาฟ คนเหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ต่างๆของคนโคราห์ 25 ฝ่าย
เอเลอาซาร์บุตรชายอาโรน ได้รับบุตรสาวคนหนึ่ งของปูทิเอลเป็นภรรยา นางคลอดบุตรให้
เขาชื่อ ฟีเนหัส คนเหล่านี้ เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของคนเลวีตามครอบครัวของเขา 26 อาโรน
และโมเสสสองคนนี้ แหละ คือผู้ที่ พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “จงพาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจาก
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แผ่นดินอียป
ิ ต์ตามหมู่ตามกองของเขา� 27 สองคนนี้ แหละเป็นผู้ที่กราบทูลฟาโรห์กษั ตริย์
ของอียป
ิ ต์เพื่อพาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์ คือโมเสสและอาโรนนี้ แหละ 28 และต่อ
มาในวันที ่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ นั ้น 29 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ เจ้ าจงบอกฟาโรห์กษั ตริย์ของอียป
ิ ต์ ตามข้อความทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้
บอกแก่เจ้า� 30 ฝ่ายโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เป็น
คนพูดไม่คล่อง ที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์�

7
พระเจ้าจะทรงทําให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
“ดูซี เราได้ตัง้ เจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอา
โรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้พยากรณ์ แทนเจ้า 2 เจ้าจงบอกข้อความทัง้ หมดที่เราสัง่ เจ้า แล
้ วอาโรนพี่ ชายของเจ้า จะบอกแก่ ฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลออกไปจากแผ่น ดิน ของ
เขา 3 เราจะทําให้ใจของฟาโรห์แขง็ กระด้างไป และเราจะกระทําหมายสําคัญและมหัศจรรย์
ของเราให้ทวีมากขึ้นในประเทศอียป
ิ ต์ 4 แต่ฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเรา
ขึ้นเหนื อประเทศอียป
ิ ต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติอส
ิ ราเอลพลไพร่ของเราให้
พ้นจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 5 และชาวอียป
ิ ต์จะรู ว้ า่ เราคือพระเย
โฮวาห์ เมื่อเราได้ยกมือขึ้นเหนื ออียป
ิ ต์ และพาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากพวกเขา� 6 โมเสส
และอาโรนก็ กระทําตามนั ้น คือกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขา 7 เมื่อเขาทัง้ สอง
ไปทูลฟาโรห์นั ้น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และอาโรนมีอายุแปดสิบสามปี 8 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับโมเสสและอาโรนว่า 9 “เมื่อฟาโรห์สัง่ เจ้าว่า ‘จงแสดงอัศจรรย์พิสูจน์ งานของเจ้า� เจ้า
จงพู ดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์� และไม้เท้านั ้นจะกลายเป็น
งู�
1 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า

ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู
10 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ เขากระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา อาโรน
โยนไม้ เท ้า ของท่านลงต่อ หน้า ฟาโรห์ และต่อ หน้า ข้าราชการทัง้ ปวง ไม้ เท ้านั ้ นก ็ กลายเป็น
งู 11 ฝ่ายฟาโรห์ก็ เรียกพวกนั ก ปราชญ์ และพวกนั ก วิทยากลมาด้วย พวกนั ก แสดงกลแห่
งอ ียป
ิ ต์ จึง ทําได้ เหมือนกัน ด้วยเล่ห์ กลของเขา 12 ด้วยว่า เขาต่างคนต่างโยนไม้ เท ้าลง ไม้
เท้าเหล่านั ้ นก็กลายเป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียทัง้ หมด 13 และ
พระองค์ ทรงทําให้ พระทัย ของฟาโรห์ แข ็ งกระด้างเพื่อ ฟาโรห์ หายอมเชื่อ ฟัง เขาทัง้ สองไม่
เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
นํ้ากลายเป็นเลือด

14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

“ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยให้พลไพร่ไป

15 เจ้าจงถือไม้เท้าที่กลายเป็ นงูไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้า ดูเถิด เขาไปที่แม่น้ํา เจ้าจงยืนคอย

เขาอยูที
่ ่ริมฝั่ งแม่นํ้า 16 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชาวฮีบรู ตรัสส
ัง่ ให้ข้า พระองค์ มาเฝ้า โดยมี พระดํารัสว ่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บั ติ
เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ดู เถิด จนบัดนี้ เจ้ าก็ ยงั หาได้ เชื่อ ฟัง ไม่� 17 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
“ท่านจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ด้วยอาศัยการกระทําดังนี้ ดูเถิด เราจะเอาไม้เท้าที่ถือ
ไว้นั้นฟาดนํ้าในแม่นํ้า นํ้านั ้นจะกลายเป็นเลือด 18 ปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ําจะตาย และแม่น้ําจะ
เหม็น ชาวอียป
ิ ต์จะดื่มน้าํ ในแม่น้ําไม่ได้� ’ ” 19 พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสว่า “จงบอกอาโร
นว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านชี้ไปเหนื อนํ้าทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ คือเหนื อลําคลอง แม่น้ํา บึง และ
สระทัง้ หมดของเขา เพื่อน้าํ จะกลายเป็น เลือดและจะมี เลือดทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ทัง้ ที่ อยู่ ใน
20
ภาชนะไม้และภาชนะหิน� ” โมเสสกับอาโรนก็กระทําตามที่พระเยโฮวาห์บัญชา คือท่าน
ได้ ยกไม้ เท ้า ขึ้น ตี น้ํา ในแม่น้ํา ต่อ สายพระเนตรของฟาโรห์ และท่ามกลางสายตาของพวก
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ข้าราชการของฟาโรห์ แล้วน้าํ ในแม่น้ําก็ กลายเป็นเลือดทัง้ สิน
้ 21 ปลาที่ อยู่ในแม่น้ําก็ ตาย
แม่น้าํ ก็เหม็น และชาวอียป
ิ ต์ก็ดื่มน้าํ ในแม่น้ํานั ้นไม่ได้ มีเลือดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ 22 แต่พวก
นั กแสดงกลแห่งอียป
ิ ต์ ก็ กระทําได้ เหมือนกันอาศัยเล่ห์กลของเขา และพระทัยของฟาโรห์
ก็ แข็ง กระด้าง ฟาโรห์ หาเชื่อ ฟัง ท่านทัง้ สองไม่ เหมือนที่ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส ไว้ 23 ฟาโรห์
เสด็จกลับเข้าในวัง มิได้ เอาพระทัยใส่ ในเหตุ การณ์ ครัง้ นี้ เหมือนกัน 24 ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ ปวงก็
25
พากันขุดหลุมตามริมแม่น้ําหานํ้าดื่ม เพราะเขาดื่มน้าํ ในแม่น้ําไม่ได้ ครบกําหนดเจ็ดวัน
นั บตัง้ แต่พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้แม่น้าํ เป็นเลือด
ภัยพิบัติจากฝูงกบ

8

“ไปหาฟาโรห์บอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จง
ปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะได้ ไปปรนนิ บั ติ เรา 2 ถ้า ท่านไม่ ยอมให้ เขาไป ดู เถิด เราจะ
ให้ฝูง กบขึ้น มารังควานทัว่ เขตแดนของท่าน 3 ฝูง กบจะเต็ม ไปทัง้ แม่ นํ้า จะขึ้น มาอยู่ ในวัง
ในห้องบรรทม และบนแท่นบรรทมของท่าน ในเรือนข้าราชการ ตามตัวพลเมือง ในเตาปิ้ ง
ขนมและในอ่างขยํา แป้ง ของท่านด้วย 4 ฝูง กบนั ้น จะขึ้น มาที่ ตัว ฟาโรห์ ที่ ตัว พลเมืองและ
ที่ ตัว ข้าราชการทัง้ ปวงของท่าน� ’ ” 5 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงบอกอาโร
นว่า ‘ให้เหยียดมือที่ ถือไม้ เท้าออกเหนื อลําคลอง เหนื อแม่ นํ้า และเหนื อบึงให้ฝูงกบขึ้นมา
บนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� ” 6 อาโรนก็ เหย ีย ดมื อออกเหนื อ พื้น นํ้า ทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ ฝูง กบก็ ข้น
ึ
7
มาเต็มแผ่นดินอียป
ิ ต์ ฝ่ายพวกนั กแสดงกลก็ทําตามเล่ห์กลของเขา ให้มีฝูงกบขึ้นมาบน
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เหมือนกัน 8 ฟาโรห์จึง ตรัส เรียกโมเสสกับ อาโรนมาว่า “จงกราบทูล วิงวอน
ขอพระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ ฝูง กบไปเสีย จากเรา และจากพลเมืองของเรา แล ้ว เราจะ
ยอมปล่อยให้บ่าวไพร่เหล่ านั ้นไปเพื่อเขาจะถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์� 9 โมเสสจึง
ทูลฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ได้รับเกียรติมาก เวลาใดที่ข้าพระองค์ควรวิงวอนเพื่อพระองค์ ข้า
ราชบริพาร และพลเมืองของพระองค์ เพื่อให้ทรงทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์และราช
สํานั กให้อยูในแม่
่
น้ําเท่านั ้น� 10 ฟาโรห์ตรัสตอบว่า “พรุ ง่ นี้ � โมเสสจึงทูลว่า “ให้เป็นไปตาม
คําตรัสของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทราบว่าไม่มีผูใดเหมื
้
อนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
11
พระองค์ ทัง้ หลาย ฝูง กบจะไปจากพระองค์ จากราชสํานั ก จากข้าราชการและพลเมือง
ของพระองค์ เหลืออยูเฉพาะแต่
่
ในแม่น้ําเท่านั ้น�
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ฝูงกบตายในแผ่นดินอียป
ิ ต์
12 โมเสสกับ อาโรนทูล ลาไปจากฟาโรห์ แล ้ว โมเสสร้องทูล พระเยโฮวาห์ เรือ
่ งฝูง กบที่
พระองค์ ได้ ทรงให้ มาทรมานฟาโรห์ 13 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ตามคํา ทูล ขอของโมเสส
ฝูงกบเหล่านั ้ นก็ตายเกลื่อนบ้านเรือน เกล่อ
ื นหมู่บ้านและทุ่งนา 14 เขาก็เก็บซากกบไว้เป็น
กองๆ แผ่ นดิ นก ็ เหม็น ตลบไป 15 แต่ เมื่อ ฟาโรห์ทรงเห็นว ่า ความเดือดร้อนลดน้ อยลงแล้ว
ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรน เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัส
ไว้แล้ว 16 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “บอกอาโรนว่า ‘จงเหยียดไม้เท้าออกและตีฝุ่น
ดิน ให้ กลายเป็ นร ิ้นทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์� ” 17 เขาทัง้ สองก็ กระทํา ตาม ด้วยว่า อาโรนเหยียด
มือออกยกไม้เท้าและตี ฝุ่นดิน ก็ กลายเป็ นริ้นมาตอมมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นดินทัง้ หมดกลาย
เป็ นร ิ้ นทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 18 ฝ่ายพวกนั ก แสดงกลก็ พยายามใช้ เล่ห์ กลของเขา เพื่อ ทําให้
เก ิ ดริน
้ แต่ ก็ ทําไม ่ ได้ ริน
้ พากัน มาตอมมนุษย์ และสัตว์ทัง้ ปวง 19 พวกนั ก แสดงกลจึง ทูล
ฟาโรห์ว่า “นี่ เป็น นิว
้ พระหัตถ์ พระเจ้า � ฝ่ายฟาโรห์มี พระทัย แข็ง กระด้าง หาเชื่อ ฟัง เขาไม่
เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ
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“ลุกขึ้นแต่เช้าไปคอยเฝ้าฟาโรห์ ดูเถิด ฟาโรห์จะมายัง
แม่นํ้า แล้วบอกฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไป
ปรนนิ บั ติ เรา 21 ถ้า แม้ ไม่ ปล่อยพลไพร่ของเราไป ดู เถิด เราจะใช้ ให้ฝูง เหลือบมาตอมกาย
ของเจ้า ตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้า ด้วย ในราชสํานั ก บ้านเรือนของชาวอียป
ิ ต์
22
และพื้น ดิ นที ่ เขาอยู่ นั้น จะเต็ม ไปด้วยฝูง เหลื อบ ในวัน นั ้น เราจะแยกแผ่น ดิน โกเชน ที่
พลไพร่ของเราอาศัย อยู่ นั้น ออก มิ ให้ มี ฝูง เหลือบที่ นั ่น เพื่อ เจ้า จะได้ รู ้ว่า เราคือ พระเยโฮ
วาห์ สถิต อยู่ ท่ามกลางแผ่น ดิน โลก 23 เราจะแบ่ง เขตแดนในระหว่างชนชาติ ของเรากับ
ชนชาติ ของเจ้า หมายสําคัญ นี้ จะบังเกิด ขึ้น ในวัน พรุ ง่ นี้ � ’ ” 24 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ก็ ทรง
กระทําดังนั ้น เหลือบฝูงใหญ่ยงิ่ นั กเข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ ในเรือนข้าราชการ และ
ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ แผ่ นดิน ได้ รบ
ั ความเสีย หายเพราะเหตุ ฝูง เหลือบนั ้น 25 ฟาโรห์ จึง ตรัส
เรียกโมเสสกับอาโรนมา รับสัง่ ว่า “จงไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในเขตแผ่นดิน
นี้ � 26 โมเสสทูล ว่า “การกระทํา เช่น นั ้น หาควรไม่ เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะต้องถวาย
เครือ
่ งบูชาซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าเกลียดสําหรับชาวอียป
ิ ต์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะถวายเครือ
่ งบูชาซึ่ง เป็น สิง่ ที่ น่า เกลียดสําหรับ ชาวอียป
ิ ต์ ต่อ
หน้าต่อตาเขา แล้วเขาจะไม่เอาก้อนหินขว้างข้าพระองค์ทัง้ หลายหรอกหรือ 27 ข้าพระองค์
ทัง้ หลายจะเดินทางไปในถิน
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
่ ทุรกันดารสักสามวันถวายเครือ
ของพวกข้าพระองค์ ตามที่พระองค์จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์�
20 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ฝูงเหลือบไปจากอียป
ิ ต์

ฟาโรห์ จึง รับสัง่ ว่า “เราจะปล่อยพวกเจ้า ไป เพื่อ พวกเจ้า จะได้ ถวายเครือ
่ งบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร แต่ ว่า พวกเจ้า อย่า ไปให้ ไกลนั ก จงวิงวอน
29
เพื่อ เราด้วย� โมเสสจึง ทูล ว่า “ดู เถิด พอข้า พระองค์ ทูล ลาพระองค์ ไป และข้า พระองค์
จะอธิษฐานทูล พระเยโฮวาห์ ขอให้ ฝูง เหลือบไปเสีย จากฟาโรห์ จากข้าราชการและจาก
พลเมืองในเวลาพรุ ง่ นี้ แต่ ขอฟาโรห์ อย่า ทรงทํา กลับกลอกอีก โดยไม่ ยอมปล่อยบ่าวไพร่
ให้ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์� 30 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระเย
โฮวาห์ 31 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส พระองค์ทรงให้ฝูงเหลือบไปเสีย
จากฟาโรห์ จากข้าราชการและจากพลเมืองของพระองค์ มิได้ เหลืออยู่สักตัวเดียว 32 ฝ่าย
ฟาโรห์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราวนี้ อีก มิได้ทรงปล่อยบ่าวไพร่นั้นไป
28

9
ภัยพิบัติจากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์

ขณะนั ้น พระเยโฮวาห์จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “ไปเข้า เฝ้า ฟาโรห์บอกฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยให้พลไพร่ของเราไป เพื่อเขาจะได้ ปรนนิ บัติ
เรา 2 ด้วยว่า ถ้า เจ้า ไม่ ยอมปล่อยให้ ไป และยัง หน่วงเหนี่ ยวเขาไว้ 3 ดู เถิด หัตถ์ ของพระเย
โฮวาห์ จะอยู่ บนฝูง สัตว์ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ในทุ่ง นา ฝู งม ้า ฝูง ลา ฝู งอ ูฐ ฝูง วัว และฝูง แกะ จะ
ทําให้ เป็น โรคระบาดร้ายแรงขึ้น 4 และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ต่อ ฝูง สัตว์ของชนชาติ
อิสราเอลต่างกับฝูงสัตว์ของชาวอียป
ิ ต์ สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ต้องตายเลย� ’ ” 5 พระ
เยโฮวาห์ทรงกําหนดเวลาไว้ว่า “พรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่ นี้ ในแผ่นดิน� 6 รุ ง่ ขึ้น
พระเยโฮวาห์ก็ทรงกระทําสิง่ นั ้น ฝูงสัตว์ของชาวอียป
ิ ต์ตายหมด แต่สัตว์ของชาติอส
ิ ราเอล
7
ไม่ ตายสัก ตัว เดียว ฟาโรห์ ทรงใช้ คนไปดู และดู เถิด สัตว์ของคนอิสราเอลไม่ ตายสัก ตัว
เดียว แต่พระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง พระองค์ไม่ยอมปล่อยให้บ่าวไพร่ไป
1
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ภัยพิบัติจากฝีต่อคนและสัตว์

“เจ้ าจงกําขี้เถ้าจากเตาให้เต็มกํามือแล้ว
ให้โมเสสซัดขึ้นไปในอากาศในสายตาของฟาโรห์ 9 และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทัว่ แผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ ทําให้เกิดเป็นฝีแตกลามทัง้ ตัวคนและสัตว์ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์� 10 เขาทัง้ สองจึงนํา
ขี้เถ้าจากเตาไปยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์ฟาโรห์ และโมเสสก็ซัดขี้เถ้าขึ้นไปในท้องฟ้า ขี้เถ้านั ้นก
็ กลายเป็น ฝี แตกลามไปทัง้ ตัว คนและสัตว์ 11 ฝ่ายพวกนั ก แสดงกลก็ ไม่ สามารถยืน อยู่ ต่อ
หน้าโมเสสเพราะเหตุฝีนั ้น เพราะนั กแสดงกลและชาวอียป
ิ ต์ทัง้ ปวง ก็เป็นฝีด้วยเหมือนกัน
12 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงทําให้ พระทัย ของฟาโรห์ แข็ง กระด้าง ฟาโรห์ ไม่ ยอมเชื่อ ฟัง โมเสส
และอาโรน เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสไว้แล้ว
8 พระเยโฮวาห์จึง ตรัสแก่ โมเสสและอาโรนว่า

ภัยพิบัติจากลูกเห็บที่ฆ่าคนและสัตว์

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงตื่น แต่ เช้า ไปยืน ต่อ หน้า ฟาโรห์ บอกเขาว่า ‘พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของคนฮีบรู ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บั ติ
เรา 14 ด้วยว่า คราวนี้ เราจะบัน ดาลให้เก ิด ภัย พิบั ติ ทัง้ หมดแก่ จิ ตใจเจ้า และแก่ ข้าราชการ
และแก่ พลเมืองของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ รู แน่
้ ว่า ทัว่ โลกไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับเราได้ 15 เพราะ
เดีย
๋ วนี้ เราจะเหยียดมือของเราออกเพื่อจะฟาดเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบัติ และ
เจ้า จะถูก ตัด ออกไปจากแผ่น ดิน โลก 16 และเพราะเหตุ นี้ เราให้เจ้ ามี ตําแหน่ ง สูง ก็ เพื่อ จะ
แสดงฤทธานุ ภาพของเราโดยเจ้า และเพื่อ ให้ นามของเราถูก ประกาศออกไปทัว่ โลก 17 เจ้
ายัง ถือ ทิฐิ ต่อสู้ พลไพร่ของเรา เจ้ าจึง ไม่ ยอมปล่อยเขาไปหรือ 18 ดู เถิด พรุ ง่ นี้ ประมาณ
เวลานี้ เราจะทําให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนั ก อย่างที่ไม่เคยมีในอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่ สร้างบ้าน
19
เมืองมาจนบัดนี้ เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงต้อนฝูง สัตว์ และทุก สิง่ ที่ เจ้ ามี อยู่ ในทุ่ง นาให้ เข้า ที่
กําบัง เพราะคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวที่อยูในทุ
่
่งนาที่มิได้เข้ามาอยูใ่ นบ้านจะถูกลูกเห็บตาย
หมด� ’ ” 20 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่ เกรงกลัว พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ก็ ให้ทาส
และสัตว์ของตนกลับเข้าบ้าน 21 แต่ ผู้ที่ ไม่ นั บถือพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ก็ ยังคงปล่อย
ให้ทาสและสัตว์ของตนอยูใ่ นทุ่งนา 22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงชูมือขึ้นยังท้องฟ้า
เพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ บนมนุษย์ บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่ง
23
อยู่ในทุ่ง นาทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� โมเสสก็ ชู ไม้ เท ้า ของตนขึ้น ยัง ท้องฟ้า แล้ว พระเยโฮวาห์
ทรงบันดาลให้มี เสียงฟ้าร้อง มี ลูกเห็บ และไฟตกลงมาบนแผ่น ดิน และพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 24 มี ลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟตกหนั กยิง่ นั กอย่างที่
ไม่เคยมีทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่
่งนาทัว่ แผ่นดิ
่ ตัง้ เป็นประเทศมา 25 สิ่งทัง้ ปวงที่อยูในทุ
นอียป
ิ ต์ ก็ถูกลูกเห็บทําลายเสียสิน
้ ทัง้ คนและสัตว์ ลูกเห็บยังทําลายผักและต้นไม้ทุกอย่าง
26
ที่ อยู่ ในทุ่ง นาหัก โค่น ลง เว้น แต่ ที่ แผ่ นดิน โกเชน ที่ ชนชาติ อิสราเอลอยู่ นั ้น หาม ี ลูกเห็บ
ตกไม่
13

ฟาโรห์อนุญาตให้อส
ิ ราเอลไปจากอียป
ิ ต์ แต่กลับใจแข็งกระด้างไป

ฟาโรห์ จึง ทรงใช้ คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า แล ้วตรัสว ่า “ครัง้ นี้ เราทําบาป
แน่ แล้ว พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรม เราและชนชาติ ของเรานั ้ นก ็ ชัว่ 28 ขอทูล วิง วอนพ
ระเยโฮวาห์ (เพราะภัย พิบั ติ เสียที) ให้ เลิก มี ฟ้าร้องและลูกเห็บ และเราจะปล่อยพวกท่าน
ไป และพวกท่านจะไม่ ถู กก ัก ต่อ ไปอีก� 29 โมเสสทูล ฟาโรห์ ว่า “ทันที ที่ ข้า พระองค์ ออกไป
จากกรุ ง นี้ แล ้ว ข้า พระองค์ จะยกมือ ทูล พระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องก็ จะเงียบ และจะไม่ มี
ลูกเห็บ ตกอีก เพื่อ พระองค์ จะได้ ทราบว่า โลกนี้ เป็น ของพระเยโฮวาห์ 30 แต่ ฝ่ายพระองค์
และข้าราชการนั ้น ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ จะยัง ไม่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า �
31 ต้น ป่ านและต้น ข้าวบาร์เลย ์ ถู กทําลายเสีย เพราะต้น ข้าวบาร์เลย ์ ก็ กําลัง ออกรวง และ
27
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ต้น ป่านก็ ออกดอกแล้ว 32 ส่วนข้าวสาลี และข้าวไรนั ้ นม ิ ได้ ถู กทําลาย เพราะยัง ไม่ งอกขึ้น
33 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปจากกรุ ง และก็ยกมือขึ้นทูลพระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องกับลูกเห็บน
ันก
้ ็หยุด ฝนก็มิได้ตกบนแผ่นดิน 34 เมื่อฟาโรห์เห็นว่า ฝน ลูกเห็บและฟ้าร้องนั ้นหยุดแล้ว
พระองค์ก็กลับทรงกระทําผิดบาปต่อไปอีก พระทัยแข็งกระด้าง ทัง้ พระองค์และข้าราชการ
35 พระทัย ของฟาโรห์ แข ็ งกระด้างและไม่ ยอมปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลไปจริง เหมือนที่ พระ
เยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส

10

โมเสสเตือนว่าจะมีภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
“จงเข้าไปหาฟาโรห์ เพราะเราได้ ทําให้ใจของฟาโรห์
และใจของข้าราชการแข็ง กระด้าง เพื่อ เราจะได้ แสดงหมายสําคัญ เหล่า นี้ ของเราต่อ หน้า
พวกเขา 2 เพื่อ เจ้า จะได้ เล่า เหตุ การณ์ ที่ เราได้ กระทํา แก่ ชาวอียป
ิ ต์ ให้ ลูก หลานฟัง รวมทัง้
หมายสําคัญซึ่งเราได้กระทําท่ามกลางพวกเขา เพื่อพวกเจ้าจะได้รู ว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์�
3 โมเสสและอาโรนจึง เข้าไปเฝ้า ฟาโรห์ทูล ฟาโรห์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของคนฮีบรู ตรั
สด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าจะขัดขืน ไม่ ยอมอ่อนน้ อมต่อ เรานานสัก เท่าใด จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ
เขาจะไปปรนนิ บัติเรา 4 มิฉะนั ้นถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยพลไพร่ของเราไป ดูเถิด พรุ ง่ นี้ เราจะให้
ตัก
๊ แตนเข้ามาในเขตแดนของเจ้า 5 ฝูงตัก
๊ แตนนั ้นจะปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลไม่เห็นพื้น
ดิน และสิง่ ที่ เหลือจากลูกเห็บทําลาย มันจะกิน และต้นไม้ทุกต้นซึ่งงอกขึ้นให้เจ้ าในทุ่งนา
นั ้น มันจะกินเสียหมด 6 มันจะเข้าไปในราชสํานั ก ในบ้านเรือนของข้าราชการ และในบ้าน
เรือนของบรรดาชาวอียป
ิ ต์จนเต็มหมด อย่างที่บิดาและปู่ทวด ตัง้ แต่เกิดมาจนทุกวันนี้ ไม่
เคยเห็น เช่น นี้ เลย � ” แล ้ว โมเสสก็ กล ับ ออกไปจากฟาโรห์ 7 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์
ทูลฟาโรห์ว่า “คนนี้ จะเป็นบ่วงแร้วดักเราไปนานสักเท่าใด ขอทรงพระกรุ ณาปลดปล่อยคน
เหล่า นั ้น ให้ ไปปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาเถิด พระองค์ ยัง ไม่ ทรงทราบหรือ ว่า
อียป
ิ ต์กําลังพินาศแล้ว�
1 พระเยโฮวาห์จึง ตรัส กับ โมเสสว่า

ฟาโรห์ยอมให้พวกผู้ชายไปปรนนิ บัติเท่านั ้น
8 โมเสสและอาโรนถูกนําตัวเข้ามาเฝ้าฟาโรห์อีก พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ไปปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า แต่ใครจะไปบ้าง� 9 โมเสสทูลว่า “ข้าพระองค์จะต้องพากันไป
ทัง้ คนหนุ่มและคนแก่ บุตรชายและบุตรสาวและฝูงแพะแกะ และฝูงวัว เพราะข้าพระองค์
ทัง้ หลายต้องมี เทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์� 10 ฟาโรห์ ตรัส กับ เขาทัง้ สองว่า “ถ้า เรา
ยอมให้เจ้าไปกับบุตรด้วย ก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับพวกเจ้าเถิด ระวังตัวให้ดีเถิด เจ้
11
ากําลั งมุ่งไปในทางทุจริตเสียแล้ว อนุญาตไม่ได้ จงพาเฉพาะแต่ ผู้ชายไปปรนนิ บัติ พระ
เยโฮวาห์ เพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี้ เท่านั ้น� แล้วโมเสสกับอาโรนก็ถูกขับไล่ออกไปเสียจาก
พระพักตร์ของฟาโรห์
ภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน

12 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “จงเหยียดมือออกเหนื อประเทศอียป
ิ ต์ให้ฝูงตัก
๊ แตน

มาเหนื อ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ให้กิน ผัก ทัว่ ไปของแผ่น ดิน ซึ่ง เหลือ จากลูกเห็บ ทําลาย� 13 โมเสส
จึง ยื่น ไม้ เท ้า ออกเหนื อ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงบันดาลให้ ลมตะวัน ออกพัด มา
เหนื อพื้นแผ่นดินทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดวันนั ้น ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า ลมตะวันออกก็พัด
หอบฝูงตัก
๊ แตนมา 14 ฝูงตัก
๊ แตนลงทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ และจับอยู่ทัว่ เขตแดนอียป
ิ ต์ทัง้ หมด
มั นร ุน แรงมาก แต่ ก่อนไม่ เคยมี ตัก
๊ แตนอย่างนี้ เลย และต่อ ไปข้างหน้า จะหามี อย่างนั ้ นอ
15
ีก ไม่ เพราะมัน ปกคลุม พื้น แผ่น ดิน จนแลมืด ไป มั นก ิน ผัก ในแผ่น ดิน ทุก อย่าง และผล
ไม้ ทุ กอย่างซึ่ง เหลือ จากลูกเห็บ ทําลาย ไม่มี พืช ใบเขียวเหลือ เลย ไม่ ว่า ต้นไม้ หรือ ผัก ในทุ่ง
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ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 16 ฟาโรห์ จึง รีบ ให้ คนไปตามโมเสสและอาโรนเข้า เฝ้า แล ้ว ฟาโรห์ ตรั
สว ่า “เราได้ ทําบาปต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า และต่อ เจ้า ทัง้ สองด้วย 17 เหตุ ฉะนั ้น
บัดนี้ ขอเจ้ายกโทษบาปให้เราครัง้ นี้ สักครัง้ เถิด และวิงวอนขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงโปรดให้ ความตายนี้ พ้น ไปจากเรา� 18 โมเสสก็ ไปจากฟาโรห์ และ
ทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ 19 พระเยโฮวาห์จึงทรงบันดาลให้ลมพายุพัดกลับมาจากทิศตะวัน
ตกหอบฝูง ตัก
๊ แตนไปตกในทะเลแดง จนไม่ มีต ก
ั ๊ แตนเหลือ เลยสัก ตัว เดียวตลอดเขตแดน
อียป
ิ ต์ 20 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อพระองค์จะไม่ยอม
ปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลไป
ภัยพิบัติจากความมืด
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “จงชู มือ ของเจ้า ขึ้น สู่ ท้องฟ้า เพื่อ จะให้มี ความมืด ทัว่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เป็นความมืดจนจับคลําได้� 22 โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วก็เกดม
ิ ค
ี วาม
มืด ทึ บท ว
ั ่ ไปในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ตลอดสามวัน 23 เขามองกัน ไม่ เห็น ไม่มี ใครลุก ไปจากที่ ของ
เขาสามวัน แต่บรรดาชนชาติอส
ิ ราเอลนั ้นมีแสงสว่างอยู่ในที่อาศัยของเขา 24 ฟาโรห์จึงให้
ตามตัวโมเสสเข้าเฝ้า ตรัสว่า “พวกเจ้าจงไปปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์เถิด เพียงแต่ให้ฝูงแกะ
25
และฝูงวัวอยู่ ส่วนเด็กไปกับเจ้าได้ด้วย� ฝ่ายโมเสสจึงทูลว่า “พระองค์ต้องให้เรามีเครือ
่ ง
บูชาและเครือ
่ งเผาบูชาไปด้วย เพื่อพวกข้าพระองค์ จะได้ บูชาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ 26 ข้าพระองค์ต้องนําฝูงสัตว์ไปด้วย ขาดไม่ได้สักกีบเดียว เพราะว่าจะต้องเอา
สัตว์ จากฝูง เหล่า นั ้น ไปถวายพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ยงั ไม่
ทราบว่า จะต้องการสัตว์ตัว ใดถวายพระเยโฮวาห์ จนกว่า เราจะถึงที่ นั ่น � 27 แต่ พระเยโฮ
วาห์ทรงทําให้พระทัยฟาโรห์แข็งกระด้าง พระองค์จึงไม่ยอมปล่อยเขาไป
21

ฟาโรห์เสียโอกาสสุดท้ายของตน
ฟาโรห์รับสัง่ แก่ โมเสสว่า “ไปให้พ้นจากเรา ระวังตัวให้ดี เถอะ อย่ามาเห็นหน้าเราอีก
เลยเพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันใด เจ้าจะต้องตายวันนั ้น� 29 โมเสสจึงทูลว่า “พระองค์ตรัส
ถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่มาเห็นพระพักตร์ของพระองค์อีกเลย�
28

11
ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของบุตรหัวปี
1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “เราจะนํา ภัย พิบั ติ มาสู่ ฟาโรห์และอียป
ิ ต์ อีกอย่างเดียว
หลัง จากนั ้น เขาจะปล่อยพวกเจ้า ไปจากที่ นี่ เมื่อ เขาให้พวกเจ้า ไปคราวนี้ เขาจะขับ ไล่ พวก
เจ้า ออกไปที เดียว 2 บัดนี้ เจ้ าจงสัง่ ให้ ประชาชนทัง้ ปวง ให้ ผู้ ชายผู้ หญิง ทุก คน ขอเครือ
่ ง
เงิน เครือ
่ ง ทอง จาก เพื่อน บ้าน ของ ตน� 3 พระ เย โฮ วาห์ ทรง บันดาล ให้ ประ ชา ชน เป็ นที ่
โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ นอกจากนี้ บุ รุ ษ ผู้ นั้น คือ โมเสสก็ ยิง่ ใหญ่ มากในแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ ทัง้ ในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาพลเมืองทัง้ ปวง 4 โมเสสประกาศ
ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เวลาประมาณเที่ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอียป
ิ ต์ 5 และ
พวกลู กห ัว ปี ทัง้ หมดในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ ราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ ผู้ ประทับ บนพระที่
นั ่ง จนถึ งบุตรหัวปี ของทาสหญิง ซึ่งอยู่หลังหินโม่แป้ง ทัง้ ลู กหัวปี ของสัตว์เดียรัจฉานด้วย
จะต้องตาย 6 แล ้ วจะมี การพิลาปร้องไห้ ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อย่างที่ ไม่ เคยมี มาก ่อน และต่อ
7
ไปภายหน้า ก็ จะไม่ มี อี กเลย ฝ่ายคนหรือ สัตว์ของชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงจะไม่ มี แม้แต่
เสียงสุนัขขู่ เพื่อให้ทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําต่อชาวอียป
ิ ต์ ต่างกับชนชาติ อิสราเอล
8 ข้าราชการของพระองค์จะลงมาหาเรากราบลงต่อหน้าเรากล่าวว่า “ขอท่านกับพรรคพวก
ไปเสีย จากที่ นี่ เถิด � หลัง จากนั ้น เราก็ จะออกไป� ” โมเสสทูล ลาฟาโรห์ไปด้วยความโกรธ
ยิง่ นั ก 9 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส ตอบโมเสสว่า “ฟาโรห์จะไม่ เชื่อ ฟัง เจ้า เพื่อ มหัศจรรย์ ของ
เราจะได้เพิม
ิ ต์� 10 โมเสสกับอาโรนก็ได้กระทําบรรดามหัศจรรย์เหล่
่ ขึ้นอีกในแผ่นดินอียป
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านั ้น ต่อ พระพักตร์ฟาโรห์ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้พระทัย ของฟาโรห์แข ็ งกระด้าง
ไป ท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของท่าน
ลูกแกะแห่งพิธป
ี ัสกา

12

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสและอาโรนในประเทศอียป
ิ ต์ ว่า 2 “ให้เดือนนี้ เป็นเดือนเริม
่

ต้นสําหรับเจ้าทัง้ หลาย ให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สําหรับพวกเจ้า 3 จงสัง่ ชุมนุมคนอิสราเอล
ทัง้ หมดว่า ในวั นที ่ สิ บเดือนนี้ ให้ ผู้ ชายทุก คนเตรี ยมล ูก แกะ ครอบครัว ละตัว ตามเรือน
บรรพบุรุษของตน 4 ถ้าครอบครัวใดมี คนน้ อยกินลูกแกะตัวหนึ่ งไม่ หมด ก็ ให้รวมกับเพื่อน
บ้านที่อยูใกล้
่
เคียงกันเตรียมลูกแกะตัวหนึ่ งตามจํานวนคนตามที่เขาจะกินได้กี่มากน้ อย ให้
นั บ จํานวนคนที่ จะกิน ลูก แกะนั ้น 5 ลูก แกะของเจ้า ต้องปราศจากตําหนิ เป็น ตัวผู้ อายุ ไม่ เก
ินหนึ่ งขวบ เจ้ าจงเอามาจากฝูงแกะ หรือฝูงแพะ 6 จงเก็บไว้ให้ดี ถึงวันที ่สิ บสี่ เดือนนี้ แล้ว
ในเย็นวันนั ้นให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลทัง้ หมดฆ่าลูกแกะของเขา 7 แล้วเอาเลือดทาที่ไม้
วงกบประตู ทัง้ สองข้าง และไม้ ข้างบน ณ เรือนที่ เขาเลี้ยงกัน นั ้น ด้วย 8 ในคื นว ัน นั ้น ให้เขา
กินเนื้ อปิ้ ง กับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม 9 เนื้ อที่ยังดิบหรือเนื้ อต้มอย่ากินเลย แต่จงปิ้ งทัง้
หัว และขา และเครือ
่ งในด้วย 10 จงกิน ให้หมดอย่า ให้มี เศษเหลือ จนถึง เวลาเช้า เศษเหลือ
ถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสีย 11 เจ้าทัง้ หลายจงเลี้ยงกันดังนี้ คือให้คาดเอว สวมรองเท้า และถือ
ไม้เท้าไว้ และรีบกินโดยเร็ว การเลี้ยงนี้ เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์
เลือดที่ทาไว้รอบประตู
12 เพราะในคื นวันนั ้น เราจะผ่านไปในประเทศอียป
ิ ต์ และเราจะประหารลู กหัวปี ทัง้ หมด
ในประเทศอียป
ิ ต์ ทัง้ ของมนุษย์ และของสัตว์ และเราจะพิพากษาลงโทษพระทัง้ ปวงของ
อียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์ 13 แต่ เลือดที่ บ้านที่ เจ้ าทัง้ หลายอยู่ นั ้น จะเป็น หมายสําคัญ
สําหรับ เจ้า เมื่อ เราเห็น เลือดนั ้น เราจะผ่านเว้น เจ้า ทัง้ หลายไป จะไม่ มี ภัย พิบัติ ทําลายเจ้า
ขณะที่เราประหารประเทศอียป
ิ ต์
การเลี้ยงแห่งขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน

14 วันนั ้นจะเป็ นวันที ่ระลึกสําหรับเจ้า

ให้เจ้าทัง้ หลายถือไว้เป็นเทศกาลแด่พระเยโฮวาห์
ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เจ้ าจงฉลองเทศกาลนี้ และถือ เป็น กฎถาวร 15 เจ้ าทัง้ หลายจงกิน
ขนมปังไร้เชื้อให้ครบเจ็ดวัน วันแรกจงชําระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื้อ ถ้าผู้ใดขืนกินขนมปัง
ที่ มีเชื้อตัง้ แต่ วน
ั แรกจนถึงวันที ่เจ็ด ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล 16 ในวันแรกนั ้น
ให้มีการประชุมบริสุทธิ์ และในวันที่เจ็ดนั ้นจะเป็ นวันประชุมอันบริสุทธิ์แก่ท่าน ในวันเหล่า
นั ้นอย่าให้ผูใดทํ
้
างานเลย เว้นไว้แต่การจัดเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน 17 เจ้าทัง้ หลาย
จงถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เพราะในวัน นั ้น เราได้ นํา พลโยธาของเจ้า ทัง้ หลายออกไป
จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เหตุ ฉะนี้ เจ้ าจงฉลองวัน นั ้น และถือ เป็น กฎถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
18 ในตอนเย็นวันที ่สิ บสี่ เดือนแรก เจ้ าทัง
้ หลายจงกินขนมปังไร้เชื้อจนถึงเวลาเย็นวันที ่ยี่สิ
บเอ็ดของเดือนนั ้น 19 ในเจ็ดวันนั ้นอย่าให้พบเชื้อในบ้านของเจ้าเลย เพราะว่าถ้าผู้ใดที่เป็น
คนต่างด้าวก็ ดี หรือ คนเกิด ในเมืองก็ ดี ขื นก ิน สิง่ ใดๆที่ มี เชื้อ ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากที่
ชุ มนุมของอิสราเอล 20 อย่ากินสิง่ ใดที่ มีเชื้อ ในที่ อาศัยของเจ้า เจ้ าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อ
เท่านั ้น� 21 แล ้ว โมเสสเรียกบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลมาพร้อมกัน สัง่ ว่า “ท่าน
ทัง้ หลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกา 22 เอาต้นหุสบกํา
หนึ่ ง จุ่ม ลงในเลือดที่ อยู่ ในอ่าง แล ้ว ป้ายเลือดนั ้น ไว้ที่ ไม้ ข้างบน และไม้ วงกบประตู ทัง้ สอง
ข้างด้วยเลือดที่ อยู่ ในอ่าง อย่า ให้ ผู้ ใดออกไปพ้น ประตู บ้านของตนจนถึง รุ ง่ เช้า 23 เพราะ
พระเยโฮวาห์ จะเสด็จ ผ่านไปเพื่อ จะได้ ประหารคนอียป
ิ ต์ เมื่อ พระองค์ ทรงเห็น เลือดที่ ไม้
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ประตูข้างบนและที่ไม้วงกบประตูทัง้ สองข้าง พระเยโฮวาห์จะทรงผ่านเว้นประตูนั ้น ไม่ทรง
ยอมให้ ผู้ สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อ จะประหารท่าน 24 ท่านทัง้ หลายจงถือ พิธีนี้ ให้ เป็น
กฎถาวรของท่านและของลูกหลานท่าน 25 ต่อมาครัน
้ ท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์จะ
ทรงประทานแก่ ท่านตามที่ ได้ ทรงสัญญาไว้แล้วนัน
้ ท่านจงถือพิธนี
ี ้ ไว้ปฏิบัติ 26 ครัน
้ สืบไป
ภายหน้าเมื่อลูกหลานของท่านถามว่า ‘พิธนี
ี ้ หมายความว่ากระไร� 27 ท่านทัง้ หลายจงตอบ
ว่า ‘เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอส
ิ ราเอล
ในอียป
ิ ต์ เมื่อ พระองค์ ทรงประหารคนอียป
ิ ต์ แต่ ไว้ชี วิต ครอบครัว ของเราทัง้ หลาย� ” พล
ไพร่ทัง้ ปวงก็กราบลงนมัสการ 28 แล้วคนชาติอส
ิ ราเอลก็ไปทําตามคําสัง่ ทุกประการ พระเย
โฮวาห์ทรงรับสังก
่ ับโมเสสและอาโรนอย่างไร เขาทัง้ หลายก็กระทําตามทุกประการ
บุตรหัวปีแห่งอียป
ิ ต์เสียชีวต
ิ

ต่อ มาในเวลาเที่ยงคืน พระเยโฮวาห์ ทรงประหารบุตรหัวปี ทุ กคนในประเทศอียป
ิ ต์
ตัง้ แต่ พระราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง จนถึ งบ ุตรหัวปี ของเชลยที่ อยู่ ใน
คุกใต้ดิน ทัง้ ลูกหัวปี ของสัตว์เลี้ยงทุกตัว 30 ฟาโรห์กับข้าราชการ และชาวอียป
ิ ต์ทัง้ ปวงตื่น
ขึ้นในตอนกลางคืน มีเสียงร้องไห้ครํา่ ครวญดังทัวท
่ ังอ
้ ียป
ิ ต์ เนื่ องด้วยไม่มีบ้านใดเลยที่ไม่มี
คนตาย 31 ฟาโรห์ จึง ตรัส เรียกโมเสสกับ อาโรนให้ มาเฝ้า ในคื นว ัน นั ้น ตรัสว ่า “เจ้ าทัง้ สอ
งกั บทัง้ ชนชาติ อส
ิ ราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเราเถิด ไปปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์
ตามที่ ได้ พู ดไว้นั ้น 32 เอาฝูง แพะแกะและฝูง วัว ของเจ้า ไปด้วยตามที่ เจ้ าได้ พู ดไว้แล้ว ไป
และอวยพรให้เราด้วย� 33 ฝ่ายชาวอียป
ิ ต์ก็เร่งรัดให้พลไพร่นั้นออกไปจากประเทศโดยเร็ว
เพราะเขาพูดว่า “พวกเราตายกันหมดแล้ว� 34 พลไพร่นั้นเอาก้อนแป้งดบท
ิ ี่ยงม
ั ได้
ิ ใส่เชื้อก
35
ับ อ่างขยํา แป้ง ห่อ ผ้า ใส่ บ่า แบกไป ชนชาติ อิสราเอลกระทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสสคือ ขอ
เครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองและเครือ
่ งนุ่ง ห่มจากชาวอียป
ิ ต์ 36 และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้
พลไพร่นั้ นเป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ เขาจึง ให้สิ ่ง ของทัง้ ปวงตามที่ เขาขอ
เขาจึงได้รบ
ิ เอาสิง่ ของต่างๆของชาวอียป
ิ ต์เสีย
29

การเดินทางออกจากอียป
ิ ต์
ชนชาติ อิสราเอลยกเดิน ออกจากเมืองราเมเสสไปถึง เมืองสุ คคท นั บ แต่ ผู้ ชายได้
ประมาณหกแสนคน เด็กต่างหาก 38 มีฝูงชนชาติ อ่น
ื เป็นจํานวนมากติดตามไปด้วยพร้อม
ทัง้ ฝูง สัตว์ คือ ฝูง แพะแกะ และวัว จํานวนมากมาย 39 เขาเอาก้อนแป้ง ไร้เชื้อ ซึ่ง นํา มาจาก
อียป
ิ ต์ นั ้น ปิ้ งเป็น ขนมไร้เชื้อ เพราะเขาถูก เร่งรัด ให้ออกจากอียป
ิ ต์ จึง ไม่ทัน เตรียมเสบียง
40 ชนชาติ อิสราเอลอยู่ในอียป
41
ิ ต์เป็นเวลาสี่ รอ
้ ยสามสิบปี ครัน
้ สิน
้ ยสามสิบปี แล้ว ใน
้ สี่ รอ
วันนั ้นเองพลโยธาทัง้ หมดของพระเยโฮวาห์ก็ยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 42 คืนวันนั ้นเป็นคื
นที่ควรจดจําไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิง่ ถึงพระเยโฮวาห์ ด้วยทรงนําเขาออกจากประเทศอียป
ิ ต์
คืนวันนั ้นจึงเป็นคืนของพระเยโฮวาห์ที่ชนชาติอิสราเอลทัง้ ปวงถือเป็นทีร่ ะลึกตลอดชัว่ อายุ
ของเขา
37

คําสัง่ เรือ
่ งพิธป
ี ัสกา
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า “ระเบียบพิธีปัส กาเป็น ดังนี้ คือ อย่า ให้ คน
ต่างชาติ กิน เลย 44 ส่วนทาสซึ่ง นายเอาเงิน ซื้อ มา เมื่อ ให้ ทาสนั ้น เข้า สุ หน ัต แล้ว จึง ให้ เขา
กินได้ 45 ส่วนแขกหรือลูกจ้างอย่าให้กินเลย 46 ให้กินปัสกาแต่ ในบ้าน อย่าเอาเนื้ อไปนอก
บ้าน และอย่า หัก กระดูก ของมัน เลย 47 ให้ ชุ มนุ มคนอิสราเอลทัง้ ปวงถือ และปฏิ บั ติ ตาม
พิธีนี้ 48 เมื่ อม ี คนต่างด้าวมาอาศัย อยู่กับ เจ้า และใคร่จะถือ ปัส กาถวายพระเยโฮวาห์ ก็ ให้
ชายพวกนั ้นเข้าสุ หนัตเสี ยก่อนทุกคนแล้วจึงให้เขามาใกล้ และถือพิธีนั้นได้ เขาจึงจะเป็น
เหมือนคนเกิด ในแผ่น ดิน นั ้น แต่ ผู้ ใดที่ ยังม ิ ได้ เข้า สุหนั ต อย่า ให้เข ้า ร่วมกิน เลี้ยงในพิธีปัส
43
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กานั ้นเลย 49 พระราชบัญญัติสําหรับคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยูด
่ ้วยกันกับ
เจ้า ทัง้ หลายจะต้องเป็ นอ ัน เดียวกัน� 50 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ปฏิบัติ ตามทุก ประการ พระ
เยโฮวาห์รบ
ั สัง่ แก่โมเสสและอาโรนอย่างไร พวกเขาก็กระทําอย่างนั ้น 51 วันนั ้นแหละพระ
เยโฮวาห์ทรงนําชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากประเทศอียป
ิ ต์ แยกเป็นกระบวนพลโยธา

13
บุตรหัวปีถูกแยกตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้า

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงถวายลู กหัวปี ทัง้ ปวงแก่ เรา คือทุกสิง่ ของชนชาติ
อิสราเอลที่ออกจากครรภ์ครัง้ แรก จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ สิ่งนั ้นเป็นของของเรา� 3 โมเสส
จึงกล่าวแก่ประชาชนว่า “จงระลึกถึงวันนี้ ที่ ท่านทัง้ หลายออกมาจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาส
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ท่านทัง้ หลายออกจากที่ นั่น ด้วยฤทธิ์พระหัตถ์ อย่า กิน ขนมปัง
ที่ มี เชื้อ เลย 4 ท่านทัง้ หลายยกออกไปในวัน นี้ ในเดือนอาบีบ 5 ครัน
้ พระเยโฮวาห์ ทรงนํา
พวกท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนฮีไวต์ และคนเยบุส ที่
พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านว่า จะยกแผ่น ดิน นี้ ให้พวกท่าน เป็น แผ่นดิ
นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ ท่านทัง้ หลายจงถือ พิธีนี้ ในเดือนนั ้น 6 จงกิน ขนมปัง ไร้
เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน และวันที ่เจ็ดจงมี เทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์ 7 จงกินขนมปัง ไร้
เชื้อ ให้ ครบกําหนดเจ็ด วัน อย่า ให้ เห ็ นขนมปัง ซึ่ งม ี เชื้อ หรือ ให้ เห ็น เชื้อ ขนมปัง ในเขตของ
พวกท่าน 8 ในวัน นั ้น จงบอกบุตรของท่านว่า ‘ที่ ได้ ทํา ดังนี้ ก็ เพราะเหตุ การณ์ ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ ได้ ทรงกระทํา สําหรับ เรา ขณะเมื่อ เราออกจากอียป
ิ ต์� 9 สํา หรับท ่า นพิธี นี้ จะเป็น ดัง
รอยสําคัญที่มือของท่าน และดังเครือ
่ งระลึกระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน เพื่อพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์จะได้ อยู่ ในปากของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงนํา พวกท่านออกมา
จากอียป
ิ ต์ด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ 10 เพราะฉะนั ้น พวกท่านจงปฏิบติ
ั ตามกฎพิธนี
ี ้ ตามกํา
หนดทุกๆปี ไป 11 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงนําท่านไปยังแผ่นดินของคนคานาอัน ดังที่พระองค์
ได้ทรงปฏิญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษของท่านว่า จะทรงยกแผ่นดินนั ้นให้แก่ท่าน 12 ทุ
กอย่างที่ เบิกครรภ์ ครัง้ แรกนั ้น ท่านจงแยกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ และลูกสัตว์หัวปี ตัวผู้ที่
เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่าน จงเป็นของพระเยโฮวาห์ 13 จงเอาลูกแกะไถ่ ลูกลาหัวปี ถ้าไม่
ไถ่จงหักคอมันเสีย จงไถ่บุตรหัวปี ทัง้ หลายของมนุษย์ไว้ทัง้ หมด 14 ต่อไปภายหน้า เมื่อบุตร
ของท่านจะถามว่า ‘ทําไมจึง ทํา อย่างนี้ � จงเล่า ให้เขาฟัง ว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงนํา พวกเรา
ออกจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาสด้วยฤทธิพ
้ พระทัยของฟาโรห์ด้ือไม่ยอม
์ ระหัตถ์ 15 ต่อมาครัน
ปล่อยให้ พวกเราไป พระเยโฮวาห์ จึง ทรงประหารลู กห ัว ปี ทัง้ หลายในประเทศอียป
ิ ต์ ทัง้ ลู
กหัวปี ของมนุษย์และลูกหัวปี ของสัตว์ด้วย เหตุฉะนี้ เราจึงถวายบรรดาสัตว์หัวปี ตัวผู้ที่เบิก
ครรภ์ครัง้ แรกแด่พระเยโฮวาห์ แต่บุตรหัวปี ทัง้ หลายของเรา เราก็ไถ่ไว้� 16 พิธนี
ี ้ จะเป็นดัง
รอยสําคัญที่มือของท่าน และดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์
ได้ทรงนําพวกเราออกจากอียป
ิ ต์ด้วยฤทธิพ
์ ระหัตถ์�
1

การเดินทางหลีกเลี่ยงชาวฟีลิสเตีย

17 ต่อ มาเมื่อ ฟาโรห์ปล่อยพลไพร่ไปแล้ว

พระเจ้ามิได้ ทรงนําเขาไปทางแผ่นดินของชาว
ฟีลิสเตีย แม้ว่าจะเป็นทางใกล้ เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เกรงว่าเมื่อพลไพร่ไปเผชิญสงคราม
เข้า เขาจะเปลี่ยนใจและกลับ ไปยั งอ ียป
ิ ต์ เสีย � 18 พระเจ้า จึง ทรงนํา เขาอ้อมไปทางถิน
่ ทุ
รก ัน ดารยัง ทะเลแดง ชนชาติ อิสราเอลก็ ออกไปจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ มี อาว ุธ พร้อมที่ จะทํา
19
สงคราม โมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วย เพราะโยเซฟให้ชนชาติ อิสราเอลปฏิญาณ
ไว้ว่า “พระเจ้าจะเสด็จมาเยีย
่ มท่านทัง้ หลายเป็นแน่ แล้วท่านจงเอากระดูกของเราไปจาก
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ที่นี่ ด้วย� 20 คนอิสราเอลยกออกจากเมืองสุ คคท ไปตัง้ ค่ายที่ตําบลเอธามบริเวณชายถิน
่ ทุ
รกันดาร
เสาเมฆกับเสาเพลิงนําและป้องกันพวกอิสราเอล

21 พระเยโฮวาห์เสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วย

เสาเพลิง ให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะได้เดินทางได้ทัง้ กลางวันและกลางคืน 22 เสาเมฆในเวลา
กลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน พระองค์มิได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร่เลย

14
ฟาโรห์ตามพวกอิสราเอลไปแล้วถูกทําลาย

พระเยโฮวาห์ รบ
ั สัง่ แก่ โมเสสว่า 2 “จงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ ยอ
้ นกลับ ไปยัง ค่ายหน้า
ตําบลปี หะหิโรท ระหว่างมิ กดลและทะเล หน ้า ตําบลบาอัล เซโฟน แล ้ว ตัง้ ค่ายตรงนั ้น ใกล้
ทะเล 3 ฟาโรห์จะกล่าวถึง ชนชาติ อส
ิ ราเอลว่า ‘พวกเขาติ ดอย ู่ บนบก ถิน
ั้
่ ทุ รก ัน ดารนั ้ นก น
4
เขาไว้แล้ว � เราจะบันดาลให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างไป ฟาโรห์จะไล่ ตามมา แล้วเราจะได้
รับเกียรติยศเพราะฟาโรห์และบรรดาพลโยธาของเขา แล้วชาวอียป
ิ ต์ จะรู ว้ า่ เราคือพระเย
โฮวาห์� เขาทัง้ หลายก็กระทําตามรับสัง่ นั ้น 5 เมื่อกษั ตริย์อียป
ิ ต์ทราบความว่าบ่าวไพร่เหล่
านั ้นหนี ไปแล้ว พระดําริของฟาโรห์และความคิดของข้าราชการก็เปลี่ยนไปจากที่มีต่อบ่าว
ไพร่นั ้น เขาจึงว่า “ทําไมเราจึงทําเช่นนี้ ไฉนเราจึงได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้พ้นจากการ
รับใช้เราเล่า� 6 ฝ่ายฟาโรห์ก็ จัดราชรถ และนําพลโยธาไปด้วย 7 ท่านเอารถรบอย่างดี หก
ร้อยคัน กับ รถรบทัง้ หมดในอียป
ิ ต์ มี ทหารประจํา อยู่ ทุ กค ัน 8 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ พระทัย
ของฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ แข ็ งกระด้างไป ท่านจึง ไล่ ตามชนชาติ อิสราเอล ซึ่ง เดิน ทาง
ไปโดยมีพระหัตถ์ของพระเจ้าคุ้มครอง 9 ชาวอียป
ิ ต์ไล่ตามไปมีทังม
้ ้าและรถรบทัง้ หมดของ
ฟาโรห์และทหารม้า กองทัพของท่านมาทันชนชาติอส
ิ ราเอลที่ตัง้ ค่ายอยูริ
่ มทะเล ใกล้ตําบล
ปีหะหิโรท หน้าตําบลบาอัลเซโฟน 10 เมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดู
และดู เถิด ชาวอียป
ิ ต์ ยกติดตามมา เขาก็ มี ความกลัว ยิง่ นั ก คนอิสราเอลจึง ร้องทูล พระเย
11
โฮวาห์ เขาบอกโมเสสว่า “หลุมฝังศพในอียป
ิ ต์ ไม่มีหรือ ท่านจึงพาเราออกมาให้ตายใน
ถิน
ิ ต์ 12 พวกเราบอกท่านใน
่ ทุรกันดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเช่นนี้ คือพาเราออกมาจากอียป
อียป
ิ ต์แล้วมิใช่หรือว่า ‘ปล่อยพวกเราแต่ลําพัง ให้พวกเรารับใช้ชาวอียป
ิ ต์เถิด� เพราะการ
13
รับ ใช้ ชาวอียป
ิ ต์ นั ้น ก็ ยั งด ี กว่า ที่ จะมาตายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร� โมเสสจึง เตือนพลไพร่ว่า
“อย่ากลัวเลย มัน
่ คงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์จะประทานให้
แก่ท่านทัง้ หลายในวันนี้ ด้วยคนอียป
ิ ต์ซ่ึงท่านทัง้ หลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ ไปจะไม่ได้เห็นอีก
14
เลย พระเยโฮวาห์จะทรงรบแทนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจงสงบอยูเถิ
่ ด�
1

ทะเลแดงก็แยกออก
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “เหตุ ไฉน เจ้า จึง มา ร้อง ทุกข์ ต่อ เรา จง สัง่ ชนชาติ
อิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิด 16 ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือของเจ้าออก
ไปเหนื อทะเล ทําให้ทะเลนั ้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้ว
ข้ามไปได้ 17 ดูเถิด ส่วนเราก็จะบันดาลให้ใจชาวอียป
ิ ต์แข็งกระด้างไล่ตามมา แล้วเราจะได้
รับ เกียรติ เพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ และพลม้า ทัง้ หมดของเขา 18 เมื่อ เราได้ รบ
ั เกียรติ
เพราะฟาโรห์ รถรบและพลม้าของเขาแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ก็จะรู ว้ า่ เรานี่ แหละคือพระเยโฮวาห์�
19 ฝ่ายทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งนําพลโยธาอิสราเอลนั ้นกลับไปอยูข้
่ างหลัง และเสาเมฆซึ่ง
20
อยู่ข้างหน้า ก็กลับมาตัง้ อยู่ข้างหลังเขา คือเสานั ้นมาอยู่ระหว่างค่ายของชาติอียป
ิ ต์และ
ค่ายของชนชาติ อิสราเอล และเป็น เมฆมืด แก่ ชาวอียป
ิ ต์ แต่ มี แสงส่องสว่างในเวลากลาง
คืนแก่ชนชาติอิสราเอล ทัง้ สองฝ่ายมิได้เข้าใกล้กันตลอดคืน 21 โมเสสยื่นมือของท่านออก
ไปเหนื อทะเล และพระเยโฮวาห์ก็ ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ําทะเลตลอด
15
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คืน ทําให้ ทะเลกลายเป็น ดิน แห้ง นํ้า แยกออกจากกัน 22 ชนชาติ อิสราเอลก็ พากัน เดิน บน
ดินแห้งกลางทะเล ส่วนนํ้านั ้นตัง้ เป็นเหมือนกําแพงสําหรับเขา ทัง้ ทางขวาและทางซ้าย
ทหารอียป
ิ ต์ถูกทําลาย
23 คนอียป
ิ ต์ ก็ ไล่ ตามเขาเข้าไปกลางทะเล ทัง้ กองม้า และราชรถ และพลม้า ทัง้ ปวงของ
24
ฟาโรห์ ครัน
้ ในเวลายํ่ารุ ง่ พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็น
พลโยธาอียป
ิ ต์ ก็ ทรงบันดาลให้กองทั พอียป
ิ ต์ เกิดโกลาหล 25 พระองค์ ทรงกระทําให้ล้อรถ
ฝืดจนแล่นไปแทบไม่ไหว คนอียป
ิ ต์จึงพูดกันว่า “ให้เราหนี ไปจากหน้าคนอิสราเอลเถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ทรงต่อสู้ กับ คนอียป
ิ ต์ แทนเขา� 26 ขณะนั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
ว่า “จงยื่นมือออกไปเหนื อทะเล เพื่อให้นํ้าทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียป
ิ ต์ ทัง้ รถรบและ
พลม้า ของเขา� 27 โมเสสจึง ยื่ นม ื อออกไปเหนื อ ทะเล ครันร
้ ุ่ง เช้า ทะเลก็ กล ับ ไหลดัง เก่า
คนอียป
ิ ต์พากันหนี กระแสนํ้า แต่พระเยโฮวาห์ทรงสลัดคนอียป
ิ ต์ลงกลางทะเล 28 นํ้าก็กลั
บท่วมพลรถและพลม้า คือพลโยธาทัง้ หมดของฟาโรห์ซ่ึงไล่ตามเขาเข้าไปในทะเล ไม่เหลือ
สัก คนเดียว 29 ฝ่ายชนชาติ อส
ิ ราเอลเดิน ไปตามดิน แห้ง กลางท้องทะเล นํ้า ตัง้ ขึ้น เหมือน
กําแพงสําหรับเขาทัง้ ทางขวาและทางซ้าย 30 ดังนี้ ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงโปรดช่วยให้
คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอียป
ิ ต์ อิสราเอลเห็นศพคนอียป
ิ ต์อยู่ที่ ชายทะเล 31 อิสรา
เอลเห็นกิจการใหญ่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่คนอียป
ิ ต์ พลไพร่นั้นก็เกรงกลัวพระ
เยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายเชื่อถือพระเยโฮวาห์และเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย

15
การร้องเพลงแห่งชัยชนะของโมเสส
ขณะ นั ้น โมเสส กับ ชนชาติ อิสราเอล ร้อง เพลง บท นี้ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ว่า “ข้าพเจ้า
จะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ชัยชนะอย่างใหญ่ หลวง พระองค์
ทรงกวาดม้า และพลม้า ลงในทะเล 2 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น กําลัง และเป็น บทเพลงแห่ง
ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชว
่ ยให้ ข้าพเจ้า รอด พระองค์ นี่ แหละเป็น พระเจ้า ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า จะ สรรเสริญ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ของ บรรพบุรุษ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ
ยกย่องสรรเสริญ พระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็น นั กรบ พระนามของพระองค์ คือ พระเย
โฮวาห์ 4 พระองค์ ทรงเหวีย
่ งรถรบ และโยนพลโยธาของฟาโรห์ ลงในทะเล นายทหารรถ
รบชัน
้ ยอดของฟาโรห์ ก็ จมในทะเลแดง 5 นํ้า ท่วมเขา เขาจมลงในทะเลที่ ลึก ประดุจ ก้อน
หิน 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุภาพยิง่ โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ฟาดศั ตรู แหลกเป็น ชิน
้ ๆ 7 ด้วยเดชานุภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์ พระองค์ทรงควํา่ ปฏิปักษ์ ของพระองค์เสีย พระองค์ทรงใช้พระพิโรธของพระองค์
เผาผลาญเขาเสียอย่างตอฟาง 8 โดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกนํ้าก็ท่วมสูงขึ้นไป นํ้าก็
ท่วมท้นสูงขึ้น นํ้าก็แข็งขึ้นในท้องทะเล 9 พวกข้าศึกกล่าวว่า ‘เราจะติดตาม เราจะจับให้ทัน
เราจะริบ สิง่ ของมาแบ่ง ปั นก ัน เราจึง จะพอใจที่ ได้ กระทํา กับ พวกนั ้น ดัง ประสงค์ เราจะชัก
ดาบออก มือเราจะทําลายเขาเสีย� 10 พระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมา นํ้าทะเลก็ท่วมเขา
มิด เขาจมลงในกระแสนํ้าอันไหลแรงนั ้นเหมือนตะกัว่ 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในบรรดา
พระทัง้ ปวงองค์ ไหนจะเป็น เหมือนพระองค์ เล่า องค์ ไหนจะเหมือนพระองค์ ผู้ ทรงประกอบ
ด้วยความบริสุทธิ์อันร ุ่ง เรือง และน่า เกรงขามเนื่ องด้วยการสรรเสริญ และการมหัศจรรย์
ที่พระองค์ทรงกระทํา 12 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาออก แผ่นดินก็กลืนพวกเขาเสีย
13 พระองค์ ทรงนํา ชนชาติ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ ไว้ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ ทรง
พาเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิข
์ องพระองค์ ด้วยพระเดชานุภาพ 14 ชนชาติทัง้ หลายจะได้ยิน
แล้วจะพากันหวาดกลัว ชาวประเทศฟีลิสเตียจะรู ส
้ ึกเสียวสยอง 15 ครัง้ นั ้นพวกเจ้านายใน
เมืองเอโดมก็จะพากันหวาดกลัว และพวกหัวหน้าในเมืองโมอับกจ
็ ะสะทกสะท้าน ชาวเมือง
คานาอันทัง้ ปวงก็จะระสํ่าระสายไป 16 ความรูสึ
้ กเสียวสยอง และความตกใจกลัวจะอุบติ
ั ขึ้น
1
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ในใจของเขา เนื่ องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์ เขาจะหยุดนิ่ งอยู่เหมือนก้อน
หิน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จนพลไพร่ของพระองค์ผ่านพ้นไป จนชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่
ไว้แล้วผ่านไป 17 พระองค์ จะทรงนําเขาเข้ามา และทรงตัง้ เขาไว้บนภูเขาซึ่งเป็นมรดกของ
พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เป็น สถานที่ ซ่ึง พระองค์ ทรงสร้างไว้ เพื่อ เป็ นที ่ สถิต ของ
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สถานบริสุทธิ์ซ่ึงพระหัตถ์ ของพระองค์สถาปนาไว้ 18 พระ
เยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ 19 เพราะเมื่อกองม้าของฟาโรห์กับราชรถ
และพลม้า ของท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงให้ น้ํา ทะเลไหลกลับ มาท่วมเสีย แต่
ชนชาติ อิสราเอลเดิน ไปบนดิน แห้ง กลางทะเลนั ้น� 20 ฝ่ายมิ เรียมหญิง ผู้ พยากรณ์ พี่ สาว
ของอาโรนก็ ถือ รํามะนา และหญิง ทัง้ ปวงก็ ถือ รํามะนาเดิน ตาม พร ้ อมเต้นรํา ไปด้วย 21 มิ
เรียมจึงร้องนําว่า “จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์เถิด เพราะพระองค์ทรงได้ชย
ั ชนะอย่าง
ใหญ่หลวง พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าให้ตกลงไปในทะเล�
พวกอิสราเอลเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร เมื่อกระหายนํ้าพระเจ้าทรงประทานให้
22 ต่อ มาโมเสสนํา พวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยัง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารชูร ์ เดิน ไปในถิน
่
23
ทุ รก ัน ดารสามวัน ก็ มิได้ พบนํ้า เลย ครัน
้ มาถึง ตําบลมาราห์ เขาก็ กิน นํ้า ที่ ตําบลมาราห์
นั ้น ไม่ ได้ เพราะนํ้า ขม เหตุ ฉะนั ้น จึง ตัง้ ชื่อ ว่า มาราห์ 24 และพลไพร่นั้ นก ็ พากัน บ่น ต่อว่า
โมเสสว่า “พวกเราจะเอาอะไรดื่ม� 25 โมเสสก็รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงชี้
ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหน่งึ เมื่อโยนต้นไม้นั้นลงในนํ้า นํ้าก็จืด ณ ที่นั ้นพระองค์ทรงประทาน
กฎเกณฑ์ และกฎไว้ และทรงลองใจเขาที่ นั ่น 26 พระองค์ ตรัสว ่า “ถ้า เจ้า ทัง้ หลายฟัง พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขะมักเขม้น และกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสาย
พระเนตรของพระองค์ เงีย
่ หูฟังพระบัญญัติของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
ทุกประการ แล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียป
ิ ต์นั ้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวก
เจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผูร้ ก
ั ษาเจ้าให้หาย� 27 พวกเขามาถึงตําบลเอลิม ที่มี
บ่อนํ้าพุสิบสองบ่อ มีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาจึงตัง้ ค่ายใกล้บ่อน้าํ นั ้น

16
ได้รับอาหารโดยการอัศจรรย์

1 พวกเขายกไปจากเอลิม และในวันทีสิ
่ บห้าเดือนที่สอง นั บตัง้ แต่เวลายกออกจากแผ่นดิ

นอ ียป
ิ ต์ ชุ มนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมดก็ มาถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารสีน ซึ่ง อยู่ ระหว่างตําบลเอลิ
2
มกับ ภูเขาซี นาย ชุ มนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงก็ พากัน บ่น ต่อ โมเสสและอาโรนในถิน
่ ทุ
รก ัน ดาร 3 คนอิสราเอลกล่าวแก่ ท่านทัง้ สองว่า “พวกข้าพเจ้า ตายเสีย ด้วยพระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์ตัง้ แต่อยูในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์ ขณะเมื่อนั ่งอยูใกล้
่
หม้อเนื้ อและรับประทานอาหาร
อิม
่ หนํา จะดี กว่า นี่ ท่านกลับ นํา พวกข้าพเจ้า ออกมาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารอย่างนี้ เพื่อ จะให้ ชุ
มนุมชนทัง้ หมดหิว ตายเท่านั ้น� 4 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด เราจะให้
อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนสําหรับพวกเจ้า ให้พลไพร่ออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะ
วัน หนึ่ งๆ เพื่อ เราจะได้ ลองใจว่า เขาจะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ของเราหรือ ไม่ 5 ต่อ มาในวั
นที ่ หก เมื่อ เขาเตรียมของที่ เก ็บมา อาหารนั ้ นก ็ จะเพิม
่ เป็น สองเท่า ของที่ เขาเก็ บท ุก วัน�
6 โมเสสกับ อาโรนจึง บอกชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า “ในเวลาเย็น ท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า
พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนําพวกท่านออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 7 ในเวลาเช้าพวกท่านจะได้ เห
็นสง่าราศีแห่งพระเยโฮวาห์ เพราะคําบ่นต่อว่าของพวกท่านต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรง
สดับ แล้ว เราทัง้ สองเป็น ผู้ ใดเล่า พวกท่านจึง มาบ่น ต่อว่า เรา� 8 โมเสสกล่าวว่า “ในเวลา
เย็นพระเยโฮวาห์จะประทานเนื้ อให้ท่านรับประทานและในเวลาเช้าพวกท่านจะมีอาหารรับ
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ประทานจนอิม
่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับคําบ่นของท่านต่อพระองค์ เราทัง้ สองนี้ เป็นผู้
ใดเล่า พวกท่านมิ ได้ บ่น ต่อว่า เรา แต่ ได้ บ่น ต่อ ว่า พระเยโฮวาห์� 9 โมเสสจึง กล่าวแก่ อาโร
นว่า “จงบอกชุ มนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า ‘เข้ามาใกล้ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ ทรงสดับ คํา บ่น ของท่านแล้ว� ” 10 ต่อ มาขณะที่ อาโรนกล่า วแก่ บรรดาชุ มนุมชน
อิสราเอลอยูนั
่ ้น เขาทัง้ หลายมองไปทางถิน
่ ทุรกันดาร แล้วดูเถิด สง่าราศีของพระเยโฮวาห์
11
ปรากฏอยูใ่ นเมฆ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 12 “เราได้ยน
ิ คําบ่นของชนชาติอส
ิ ราเอล
แล้ว จงกล่าวแก่ เขาว่า ‘ในเวลาเย็น พวกเจ้า จะได้ กิน เนื้ อ ทัง้ ในเวลาเช้า เจ้ าจะได้ อาหาร
กิน จนอิม
้ า เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกเจ้า� ” 13 ครัน
้ ถึง เวลาเย็น
่ แล้ว เจ้า จะรู ว่
ฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้าํ ค้างตกรอบค่ายที่พัก
มานาเปรียบเทียบกับพระเยซู ซึ่งเป็นอาหารทิพย์มาจากสวรรค์

14 เมื่อนํ้าค้างระเหยไปแล้ว

ดูเถิด สิ ่งหนึ่ งเหมือนเกล็ดเล็กๆเท่าเม็ดนํ้าค้างแข็งอยู่ที่ พื้น
ดิน ในถิน
ิ ราเอลเห็น จึง พู ดก ั นว ่า “นี่ คือ มานา� เพราะเขา
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น เมื่อ ชนชาติ อส
ไม่ ทราบว่า เป็น สิง่ ใด โมเสสจึง บอกเขาว่า “นี่ แหละเป็น อาหารที่ พระเยโฮวาห์ ประทานให้
พวกท่านรับ ประทาน 16 นี่ เป็น สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ ว่า ‘ให้ ทุ กคนเก็บ เท่า ที่ พอ
รับประทานอิม
่ ให้เก็บคนละโอเมอร์ ตามจํานวนคนมากน้ อย ซึ่งพักอยู่ในเต็นท์ของตน� ”
17 ชนชาติอิสราเอลก็กระทําตาม บางคนเก็บมาก บางคนเก็บน้อย 18 แต่เมื่อเขาใช้โอเมอร์
ตวงคนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่ ทุกคนเก็บได้เท่าที่คนหนึ่ ง
รับประทานพอดี 19 โมเสสจึงสัง่ ว่า “อย่าให้ผูใดเก็
้
บเหลือไว้จนรุ ง่ เช้า� 20 แต่เขามิได้เชื่อฟัง
โมเสส บางคนเก็บส่วนหนึ่ งไว้จนรุ ง่ เช้า อาหารนั ้ นก็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็น โมเสสจึง
โกรธคนเหล่านั ้น 21 เขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่คนหนึ่ งรับประทานพอดี แต่พอแดดออกร้อน
จัดแล้วอาหารนั ้นก็ละลายไป 22 อยู่มาเมื่อถึงวันที่หก เขาเก็บอาหารสองเท่า คือคนละสอง
โอเมอร์ บรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนจึงมารายงานต่อโมเสส
15

อธิบายเรือ
่ งวันสะบาโต
“พระเยโฮวาห์ทรงพระบัญชาว่า ‘พรุ ง่ นี้ เป็ นวันหยุดงาน เป็นสะบา
โต วันบริสุทธิข
์ องพระเยโฮวาห์ วันนี้ จะปิ้ งอะไรก็ให้ปิ้ ง จะต้มอะไรก็ต้มเสีย และส่วนที่เหลือ
ทัง้ หมดจงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น� ” 24 เมื่อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นตามโมเสสสัง่ อาหารนั ้
นก็มิได้บูดเหม็นเป็นหนอนเลย 25 โมเสสจึงบอกว่า “วันนี้ จงกินอาหารนั ้น เพราะว่าวันนี้ เป็
นวันสะบาโตของพระเยโฮวาห์ วันนี้ ท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั ้นในทุ่งเลย 26 จงเก็บหกวัน
แต่ในวันที่เจ็ดซึ่งเป็นสะบาโตจะไม่มีเลย� 27 อยูมาเมื
่
่ อวันที่เจ็ดมีบางคนออกไปเก็บ แต่ไม่
28
ได้พบ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและราชบัญญัติของเรา
นานสักเท่าไร 29 ดูซิ พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดวันสะบาโตให้เจ้า คือในวันที ่หก พระองค์จึง
ประทานอาหารให้พอรับประทานสองวัน ให้ทุกคนพักอยู่ในที่ของตน อย่าให้ผู้ใดออกจากที่
พัก ในวันที ่ เจ ็ด นั ้น เลย� 30 เหตุ ฉะนั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงจึง ได้ พัก งานในวันที ่ เจ็ด 31 เหล่ าวงศ์
วานของอิสราเอลเรียกชื่อ อาหารนั ้ นว ่า มานา เป็น เม็ด ขาวเหมือนเมล็ด ผักชี มี รสเหมือน
ขนมแผ่น ประสมนํ้า ผึ้ง 32 โมเสสกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ มี รับสัง่ ว่า ‘จงตวงมานาโอเมอร์
หนึ่ ง เก ็บ ไว้ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ เห ็ นอาหารซึ่ง เราเลี้ยงเจ้า ในถิน
่ ทุ
33
รกันดารนี้ เมื่อเรานําพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์� ” โมเสสบอกอาโรนว่า “เอาหม้อ
ลูกหนึ่ ง ตวงมานาให้เต็มโอเมอร์หนึ่ ง เก็บไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่ อายุของ
ท่าน� 34 อาโรนก็วางมานานั ้นลงหน้าหีบพระโอวาท เพื่อรักษาไว้ตามพระดํารัสที่พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 35 ชนชาติอิสราเอลได้กินมานาสี่สิบปีจนเขามาถึงเมืองที่จะอาศัย
23 โมเสสบอกเขาว่า
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อยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแผ่นดินคานาอัน 36 หน่งึ โอเมอร์เท่ ากับหนึ่ งในสิบ
ของเอฟาห์

17

นํ้าไหลออกมาจากศิลา
ชุ มนุ มชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมด ยกออกจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารสีน ไปเป็น ระยะๆตามพระ
บัญชาของพระเยโฮวาห์ และมาตัง้ ค่ายที่ เรฟี ดิ ม ที่ นั ่น ไม่ มีน ้าํ ให้ พลไพร่ดื่ม 2 เหตุ ฉะนั ้น
พลไพร่จึง กล่าวหาโมเสสว่า “ให้ นํ้า พวกข้า ดื่ม ซิ� โมเสสจึง บอกเขาว่า “พวกเจ้า หาเรือ
่ ง
เราทําไม เหตุ ไฉนพวกเจ้า จึ งบ ัง อาจลองดี กับ พระเยโฮวาห์� 3 พลไพร่กระหายนํ้า ที่ ตําบล
นั ้น จึ งบ ่น ต่อ โมเสสว่า “ทําไมท่านจึง พาพวกข้า ทั ้ งบ ุตรและฝูง สัตว์ ของข้า ออกมาจาก
ประเทศอียป
ิ ต์ให้อดนํ้าตาย� 4 โมเสสจึงร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์จะทําอย่างไร
กับ ชนชาติ นี้ ดี เขาเกือบจะเอาหิน ขว้างข้า พระองค์ ให้ตายอยู่แล้ว � 5 พระเยโฮวาห์จึง ตรัส
กับโมเสสว่า “จงเดินล่วงหน้าพลไพร่ไปและนําพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วย ให้
ถือ ไม้ เท ้า ที่ เจ้ าใช้ ตี แม่น ้าํ นั ้น ไปด้วย 6 ดู เถิด เราจะยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า ที่ นั่น บนศิลาที่ ภู เขา
โฮเรบ เจ้ าจงตีศิ ลาน น
ั ้ แล ้ วน ้าํ จะไหลออกมาจากศิลาให้ พลไพร่ดื่ม � โมเสสก็ ทํา ดัง นั ้น
ท่ามกลางสายตาพวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล 7 โมเสสเรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า มัส สาห์ และเม
รบาห์ ด้วยเหตุว่า คนอิสราเอลกล่าวหาตน ณ ที่นั ้น และลองดีกับพระเยโฮวาห์ว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงสถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือ�
1

การสู้รบกับคนอามาเลข
8 ครัง
้ นั ้น คนอามาเลขยกมารบกับคนอิสราเอลที่ตําบลเรฟีดิม 9 โมเสสสัง่ โยชูวาว่า “จง
เลือกชายฉกรรจ์ฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลข พรุ ง่ นี้ เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้า
อยู่ บนยอดภู เขา � 10 โยชู วาก ็ ทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสส ออกสู้ รบกับ พวกอามาเลข ส่วน
โมเสส อาโรน และเฮอร์ ก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั ้น 11 ต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอล
ก็ได้เปรียบเมื่อนั ้น ท่านลดมือลงเมื่อไร พวกอามาเลขก็เป็นต่อเมื่อนั ้น 12 แต่มือของโมเสส
เมื่อยล้า เขาทัง้ สองก็นําก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสส ท่านนั ่ง อาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือท่าน
ขึ้น คนละข้าง มือ ของท่านก็ ชู อยู่ จนตะวัน ตกดิน 13 ฝ่ายโยชู วาปราบอามาเลขกับ พลไพร่
ของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ 14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเขียนข้อความต่อไปนี้
ลงไว้ในหนั งสือเพื่อเป็ นที ่ระลึก ทัง้ เล่าให้โยชู วาฟังคือว่าเราจะลบล้างชื่อชนชาติ อามาเลข
ไม่ ให้ ปรากฏในความทรงจํา ของพลไพร่ภายใต้ ฟ้า นี้ เลย � 15 โมเสสจึง สร้างแท่น เรียกชื่อ
ว่า เยโฮวาห์นิสสี 16 กล่าวว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงปฏิญาณว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชัว่ อายุ�

18
พ่อตาของโมเสสมาเยีย
่ มชนชาติอิสราเอล
ปุโรหิตแห่งมีเดียน พ่อตาของโมเสส ได้ยินถึงกิจการทัง้ หลายที่พระเจ้าทรง
กระทําเพื่อโมเสส และอิสราเอลพลไพร่ของพระองค์ว่า พระเยโฮวาห์ทรงนําอิสราเอลออก
จากอียป
ิ ต์ 2 เยโธรพ่อ ตาของโมเสสจึง พาศิป โปราห์ภรรยาของโมเสสซึ่ง โมเสสได้ ส่ง กลับ
ไปแต่ คราวก่อนนั ้น 3 พร ้ อมกับ บุตรชายทัง้ สองคนของนาง คนหนึ่ ง ชื่อ เกอร์โชม เพราะ
โมเสสกล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวอาศัย อยู่ ต่างประเทศ � 4 อี กคนหนึ่ ง ชื่อ เอลี เย
เซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า “พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า และทรงให้
ข้าพเจ้า รอดจากพระแสงดาบของฟาโรห์� 5 เยโธรพ่อ ตาของโมเสส พาภรรยาและบุตร
ชายทัง้ สองคนนั ้นมาหาโมเสสที่ในถิน
่ ทุรกันดารที่เขาตัง้ ค่ายอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้า 6 ท่าน
1 เมื่อเยโธร
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บอกโมเสสว่า “เราคือ เยโธรพ่อ ตาของท่านพาภรรยากับ บุตรชายทัง้ สองของนางมาหา
ท่าน� 7 โมเสสออกไปต้อนรับ พ่อตากราบลงและจุ บท ่าน ท่านทัง้ สองไต่ถามถึง ทุกข์ สุข ซึ่
งกันและกันแล้วพากันเข้าไปในเต็นท์ 8 โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุการณ์ ทุกประการซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา กับ ฟาโรห์ และแก่ ชาวอียป
ิ ต์ เพราะทรงเห็น แก่ พวกอิสราเอล ทัง้
ความทุกข์ ยากลําบากทัง้ ปวงซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ คนอิสราเอลในระหว่างทาง และพระเยโฮวาห์
ได้ ทรงช่วยเขาให้ พ้น ภัย อย่างไร 9 เยโธรก็ มี ความยินดี ที่ ได้ ทราบพระกรุ ณาทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ ได้ ทรงสําแดงแก่ คนอิสราเอล เมื่อ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ รอดพ้น จากเงื้อมมือ
ชาวอียป
ิ ต์ 10 เยโธรจึง กล่าวว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงช่วยท่านทัง้ หลายให้ รอด
จากเงื้อมมือชาวอียป
ิ ต์ และจากหัตถ์ของฟาโรห์ และทรงช่วยพลไพร่ให้พ้นจากมือของชาว
อียป
ิ ต์ 11 บัดนี้ เราทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นใหญ่กว่าพระทัง้ ปวง ใหญ่กว่าพระเหล่านั ้
นที ่ ได้ กระทํา ต่อ ชนชาติ อส
ิ ราเอลอย่างทะนง� 12 เยโธรพ่อ ตาของโมเสสก็ นํา เครือ
่ งเผาบู
ชา และเครือ
่ งสัตวบูชาถวายแด่ พระเจ้า ฝ่ายอาโรนกับ บรรดาผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอลมารับ
ประทานเลี้ยงกับ พ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 13 ต่อ มาวันรุ่งขึ้น โมเสสออก
นั ่งพิจารณาพิพากษาความให้พลไพร่ พลไพร่ก็ยืนห้อมล้อมโมเสสตัง้ แต่เช้าจนเย็น 14 เมื่อ
พ่อตาของโมเสสเห็น งานทัง้ ปวงที่ โมเสสกระทํา เพื่อ พลไพร่เช่น นั ้น จึง กล่าวว่า “นี่ ท่านใช้
วิธอะไรปฏิ
ี
บัติกับพลไพร่เล่า เหตุไรท่านจึงนั ่งทํางานอยู่แต่ผู้เดียว และพลไพร่ทัง้ ปวงก็ยน
ื
ล้อมท่านตัง้ แต่ เช้า จนเย็น� 15 โมเสสจึง ตอบพ่อตาว่า “เพราะพลไพร่มาหาข้าพเจ้า เพื่อ
ขอให้ ทูล ถามพระเจ้า 16 เมื่อ เขามี การโต ้ เถียงกั นก ็ มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ตัดสิน ความ
ระหว่างเขากับ เพื่อนบ้าน สอนเขาให้ รู ้จัก กฎเกณฑ์ ของพระเจ้า และพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์� 17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทําอย่างนี้ ไม่ดี 18 ทัง้ ท่านและ
พลไพร่ที่ มาหาท่านนั ้น จะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอัน หนั ก นี้ เหลือ กําลัง ของท่าน ท่านไม่
สามารถที่ จะทํา แต่ ผู้ เดียวได้ 19 ฟัง เสียงของเราบ้าง เราจะให้ คํา แนะนํา แก่ ท่าน และขอ
ให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของพลไพร่ต่อพระเจ้า นําความกราบทูล
พระเจ้า 20 ท่านจงสัง่ สอนเขาให้ รู กฎและพระราชบั
้
ญญั ติ ต่างๆ และแสดงให้ เขารู จ
้ ัก ทาง
21
ที่ เขาต้องดําเนิ น ชีวต
ิ และสิง่ ที่ ต้องปฏิ บั ติ
ยิง่ กว่า นั ้น ท่านจงเลือกคนที่ สามารถจาก
พวกพลไพร่ คือ คนที่ ยาํ เกรงพระเจ้า ไว้ใจได้ และเกลียดสินบน แต่ งตัง้ คนอย่างนี้ ไว้เป็น ผู้
ปกครองคน พันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบคนบ้าง 22 ให้เขาพิพากษาความของ
พลไพร่อยูเสมอ
่
ส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้เขานํามาแจ้งต่อท่าน แต่คดีเล็กๆน้ อยๆให้เขาตัดสินเอง
การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่าน 23 ถ้าทําดังนี้ และพระเจ้า
ทรงบัญชาแล้ว ท่านก็จะสามารถทนได้ พลไพร่ทัง้ ปวงนี้ ก็จะไปยังที่อาศัยของเขาด้วยความ
สงบสุข� 24 โมเสสก็ฟังเสียงของพ่อตา และทําตามที่เขาแนะนําทุกประการ 25 โมเสสจึงได้
เลือกคนที่ สามารถจากคนอิสราเอลทัง้ ปวงตัง้ ให้เป็นหัวหน้าพลไพร่ เป็นผู้ปกครองคนพัน
คนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบคนบ้าง 26 คนเหล่านั ้นพิพากษาความของพลไพร่อยู่
เสมอ แต่คดียากๆเขานําไปแจ้งโมเสส ส่วนคดีเล็กๆน้ อยๆเขาตัดสินเอง 27 โมเสสส่งพ่อตา
ของตนกลับไป พ่อตาก็กลับไปยังเมืองของเขา

19
คนอิสราเอลมาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย

1 ในเดือนที่สามนั บตัง
้ แต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

ในวันนั ้นเขามาถึงถิน
่

ทุรกันดารซีนาย 2 เมื่อยกออกจากตําบลเรฟีดิม มาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย พวกเขาก็ตัง้ ค่าย

อยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร ชาวอิสราเอลตัง้ ค่ายอยู่ที่ หน้าภูเขานั ้น 3 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า พระ
เยโฮวาห์ตรัสจากภูเขานั ้นว่า “บอกวงศ์วานยาโคบและชนชาติอส
ิ ราเอลดังนี้ ว่า 4 ‘พวกเจ้า
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ได้เหนก
็ จ
ิ การซึ่งเรากระทํากับชาวอียป
ิ ต์แล้ว และที่เราเทิดชูเจ้าขึ้น ดุจดงด
ั ้วยปีกนกอินทรี
เพื่อ นํา เจ้า มาถึง เรา 5 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ถ้า เจ้า เชื่อ ฟัง เสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของ
เราไว้ เจ้ าจะเป็น ทรัพย์ อน
ั ประเสริฐ ของเรา ยิง่ กว่า ชาติ ทัง้ ปวง เพราะแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ เป็น
6
ของเรา เจ้าทัง้ หลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธิสํ
์ าหรับเรา� นี่
เป็น ถ้อยคํา ที่ เจ้ าต้องบอกให้ ชนชาติ อิสราเอลฟัง� 7 โมเสสจึง มาเรียกประชุม พวกผู้ ใหญ่
ของพลไพร่ แล ้ว เล่า ข้อความเหล่า นี้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาท่านให้ เขาฟัง ทุก ประการ
8 บรรดาพลไพร่ก็ ตอบพร้อมกั นว ่า “สิ ่ง ทัง
้ ปวงที่ พระเยโฮวาห์ตรัสนัน
้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะ
กระทําตาม� โมเสสจึงนําถ้อยคําของพลไพร่ไปกราบทูลพระเยโฮวาห์
พลไพร่จงเตรียมตัวที่จะฟังคําสัง่ จากพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด เราจะมาหาเจ้า ในเมฆหนาทึบ เพื่อ พลไพร่จะ
ได้ยน
ิ ขณะที่เราพูดกับเจ้า แลว
้ จะได้เชื่อเจ้าตลอดไป� โมเสสนําคําของพลไพร่นั้นกราบทูล
10
พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จึง รับ สั ่งก ับ โมเสสว่า “ไปบอกให้ พลไพร่ชาํ ระตัว ให้ บริสุทธิ์
ในวัน นี้ และพรุ ง่ นี้ ให้ เขาซัก เสื้อผ้า เสีย ให้ สะอาด 11 เตรียมตัว ไว้ให้ พร ้ อมในวันที ่ สาม เพ
ราะในวันที ่สามนั ้นพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายท่ามกลางสายตาของพลไพร่
ทัง้ ปวง 12 จงกําหนดเขตให้พลไพร่อยู่รอบภู เขา แล้วกําชับเขาว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจงระวังตัว
ให้ ดี อย่า ล่วงลํ้า เขตขึ้น ไปหรือ ถูก ต้องเชิง ภูเขานั ้น ผู้ ใดถูก ภูเขาต้องมี โทษถึง ตายเป็น แน่
13 อย่าใช้มือ ฆ่า ผู้ นั้น เลย ให้เอาหินขว้างหรือ ยิงเสีย จะเป็ น สัตว์ก็ดี หรือ เป็ น มนุษย์ก็ดี อย่า
ไว้ชีวต
ิ � เมื่อได้ยน
ิ เสียงแตรเป่ายาว ให้เขาทัง้ หลายมายังภูเขานั ้น� 14 โมเสสลงจากภูเขา
มายังพลไพร่ แล้วพลไพร่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิและซั
กเสื้อผ้าให้สะอาด 15 แล้วท่านกล่าวแก่
์
พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัว ไว้ให้พร ้ อมในวันที ่ สาม อย่า เข้า ใกล้ ภรรยาของท่าน
เลย� 16 อยูมาพอถึ
่
งรุ ง่ เช้าวันทีสาม
่
ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขา
นั ้น ไว้กับ มี เสียงแตรดัง สนั ่น จนคนทัง้ ปวงที่ อยู่ค่ายต่างก็ พากัน กลัว จนตัว สัน
่ 17 โมเสสก็
นําประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า พวกเขามายืนอยู่ที่ เชิงภูเขา 18 ภูเขาซีนายมีควัน
กลุ้มหุม
้ อยูท
่ ัว่ ไปเพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขานั ้นโดยอาศัยเพลิง ควันไฟพลุ่งขึ้น
เหมือนควัน จากเตาใหญ่ ภู เขาก็ สะท้านหวัน
่ ไหวไปหมด 19 เมื่อ เสียงแตรยิ่งด ัง ขึ้น โมเสส
ก็กราบทูล พระเจ้าก็ตรัสตอบเป็นเสียงร้อง 20 พระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนาย
พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกโมเสสให้ ข้น
ึ ไปบนยอดเขา โมเสสก็ ขึ้น ไป 21 พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่
โมเสสว่า “เจ้ าจงลงไปกําชับ พลไพร่ เกรงว่า เขาจะล่วงลํ้า เข้า มาถึง พระเยโฮวาห์ เพราะ
อยากเห็น แล ้ว เขาจะพินาศเสีย เป็น จํานวนมาก 22 อี กประการหนึ่ ง พวกปุโรหิต ที่ เข ้า มา
เฝ้าพระเยโฮวาห์นั้นให้เขาชําระตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยเกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษเขา�
23 ฝ่ายโมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “พลไพร่ข้น
ึ มาบนภูเขาซี นายไม่ ได้ เพราะพระองค์
ทรงสัง่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายว่า ‘จงกัน
้ เขตรอบภูเขานั ้น ชํา ระให้ เป็ นที ่ บริสุทธิ์� ” 24 พระ
เยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “ลงไปเถิด แล ้ วกลับ ขึ้น มาอีก พาอาโรนขึ้ นมาด้วย แต่ อย่า
ให้ พวกปุโรหิต และพลไพร่ล่วงลํ้า ขึ้น มาถึง พระเยโฮวาห์ เกรงว่า พระองค์ จะลงโทษเขา�
25 โมเสสก็ลงไปบอกพลไพร่ตามนั ้น
9

20
พระเจ้าทรงตรัสพระบัญญัติสิบประการจากสวรรค์
1 พระเจ้า ตรัส พระวจนะทัง
้ สิน
้ ต่อไปนี้ ว่า 2 “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้ นํา
เจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์คือจากเรือนทาส 3 อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนื อจากเรา 4 อย่าทํา
รู ป เคารพสลัก สําหรับ ตนเป็ นร ูป สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด ซึ่ งม ี อยู่ ในฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ที่ แผ่ น
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ดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในนํ้าใต้แผ่นดิน 5 อย่ากราบไหว้หรือปรนนิ บัติรู ปเหล่านั ้น เพราะ
เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษเพราะความชัว่ ช้า ของ
บิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชัว่ สี่ชัว่ อายุคน 6 แต่แสดงความเมตตา
ต่อ คนที่รก
ั เรา และรักษาบัญญั ติ ของเรา จนถึง พัน ชัว่ อายุ คน 7 อย่า ออกพระนามพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ เพราะผู้ที่ ออกพระนามพระองค์ อย่างไร้ประโยชน์
นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงถือว่า ไม่ มี โทษก็ หามิได้ 8 จงระลึก ถึง วัน สะบาโต ถือ เป็ นว ัน บริ
สุทธิ์ 9 จงทําการงานทัง้ สิน
้ ของเจ้าหกวัน 10 แต่วันที่เจ็ดนั ้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า ในวันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ ไม่ ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุ ตรสาวของ
เจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยูใ่ นประตูเมืองของเจ้า
11 เพราะในหกวัน พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า และแผ่น ดิน ทะเล และสรรพสิง
่ ซึ่ งมีอยู่ในที่
เหล่านั ้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรวันสะบาโต และ
ทรงตัง้ วันนั ้นไว้เป็ นวันบริสุทธิ์ 12 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้
ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า 13 อย่าฆ่าคน 14 อย่า
ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา 15 อย่า ลัก ทรัพย์ 16 อย่า เป็น พยานเท็จ ใส่ รา้ ยเพื่อนบ้าน 17 อย่า
โลภครัว เรือนของเพื่อนบ้าน อย่า โลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือ ทาสทาสี ของเขา หรือ วัว
ลาของเขา หรือสิง่ ใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน� 18 คนทัง้ หลายเมื่อได้ ยิน ได้ เห็นฟ้าร้อง
ฟ้าแลบ เสียงแตร และควันที่พลุ่งขึ้นจากภูเขาเช่นนั ้น ต่างก็ยน
ื ตัวสัน
่ อยู่แต่ไกล 19 เขาจึง
กล่าวแก่ โมเสสว่า “ท่านจงนํา ความมาเล่า เถิด พวกข้าพเจ้า จะฟัง แต่ อย่า ให้พระเจ้า ตรัส
กับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงว่าข้าพเจ้าจะตาย� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร่ว่า “อย่ากลัวเลย
เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทัง้ หลาย เพื่อพวกท่านจะได้ยาํ เกรงพระองค์ และ
จะได้ ไม่ ทําบาป � 21 พลไพร่ยน
ื อยู่ แต่ ไกล แต่ โมเสสเข้าไปใกล้ ความมืด ทึ บท ี่ พระเจ้า ทรง
สถิต อยู่นั ้น 22 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “บอกชนชาติ อส
ิ ราเอลดังนี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลาย
ได้ เห ็น แล้ วว ่า เราพู ดก ับ พวกเจ้า จากท้องฟ้า 23 เจ้ าอย่า ทํา รู ป พระด้วยเงิน ไว้สําหรับ บูชา
เทียมเท่ากับ เรา หรือ ทํา รู ป พระด้วยทองคํา สําหรับ ตัว 24 จงใช้ ดิ นก ่อ แท่น บูชาสําหรับ เรา
และบนแท่นนั ้นจงใช้แกะและวัวของเจ้าเป็นเครือ
่ งเผาบูชา และเป็นสันติบูชาแก่เรา ในทุก
ตําบลที่เราให้ระลึกถึงนามของเรา เราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้า 25 ถ้าจะก่อแท่นบูชาด้ว
ยศิ ลาสําหรับ เรา อย่า ก่ อด ้ว ยศิ ลาที่ ตกแต่ง แล้ว เพราะถ้า เจ้า ใช้ เครือ
่ งมือ ตกแต่ง ศิ ลาน น
ั้
26
เจ้าก็จะทําให้ศิลานัน
้ เป็นมลทิน และเจ้าอย่าเดินตามขัน
้ บันไดขึ้นไปยังแท่นบูชาของเรา
เพื่อว่าการเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยเสียที่นั ่น� ”

21
ความยุติธรรมระหว่างนายกับทาส

1 “ต่อไปนี้ เป็ นคําตัดสินซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทัง
้ หลายทราบไว้ 2 ถ้าเจ้าจะซื้อคนฮีบรู

ไว้เป็นทาส เขาจะต้องปรนนิ บัติเจ้าหกปี แต่ปี ที่เจ็ดเขาจะได้เป็ นอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่
3 ถ้าทาสได้มาแต่ผู้เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียว ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขา
ไปด้วย 4 ถ้านายหาภรรยาให้เขา และภรรยานั ้นเกิดบุตรชายก็ดี บุตรสาวก็ดีด้วยกัน ภรรยา
กับบุตรนั ้นจะเป็นคนของนาย เขาจะเป็ นอิสระได้แต่ตัวผู้เดียว 5 ถ้าทาสนั ้นมากล่าวเป็ นที ่
เข้าใจชัดเจนว่า ‘ข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยากออกไปเป็นไทย�
6 ให้ นายพาทาสนั ้น ไปถึง พวกผู้ พิพากษา พาเขาไปที่ ประตู หรือ ไม้ วงกบประตู แล ้ว ให้ นาย
เจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาด เขาก็จะอยู่ปรนนิ บัตินายต่อไปจนชีวต
ิ หาไม่ 7 ถ้าคนใดขายบุตร
สาวเป็น ทาสี หญิง นั ้น จะมิ ได้ เป็ นอ ิ สระเหมือนทาส 8 ถ้า หญิง นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอใจของนายที่
รับเธอไว้เป็นภรรยา ต้องยอมให้คนอื่นไถ่ เธอไป แต่ไม่มีสิทธิจะขายหญิ
งนั ้นให้แก่ชาวต่าง
์
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ประเทศ เพราะมิได้สัตย์ซื่อต่อหญิงนั ้นแล้ว 9 ถ้านายยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยาบุตรชายของ
ตน ก็ ให้ เขาปฏิ บั ติ ต่อ หญิง นั ้น ดุจ เป็น บุตรสาวของตน 10 ถ้า เขาหาหญิ งอ่ื นมาเป็น ภรรยา
อย่าให้เขาลดอาหารการกิน เสื้อผ้าและประเพณี ผัวเมียกับคนเก่า 11 ถ้าเขามิได้กระทําตาม
ประการใดในสามประการนี้ แก่เธอ หญิงนั ้นจะไปเสียก็ได้โดยไม่ต้องมีค่าไถ่ ไม่ต้องเสียเงิน
ความยุติธรรมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการกระทําผิดต่อคนอื่น

ผู้ ใดทุบตี คนหนึ่ ง ให้ตาย ผู้ นั ้น จํา ต้องรับ โทษถึง ตายเป็น แน่ 13 ถ้า ผู้ ใดมิ ได้ เจตนาฆ่า
เขา แต่ เขาตายเพราะพระเจ้า ทรงปล่อยให้ตายด้วยมือ ของผู้ นั ้น เราจะตัง้ ตําบลหนึ่ ง ไว้ให้
เขาหนี ไปที่นั ่น 14 แต่ถ้าผู้ใดเจตนาหักหลังฆ่าเพื่อนบ้าน ก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของ
เราเพื่อ ลงโทษให้ ถึง ตาย 15 ผู้ ใดทุบตี บิ ดามารดาของตน ผู้ นั ้น จะต้องถูก ปรับ โทษถึง ตาย
เป็นแน่ 16 ผู้ใดลักคนไปขายก็ดี หรือมีผู้พบคนที่ถูกลักไปอยู่ในมือของผู้นั้นก็ดี ผู้ลักนั ้นจะ
ต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 17 ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตน ผู้นั ้นต้องถูกปรับโทษถึง
ตายเป็น แน่ 18 ถ้า มี ผู้ วิวาทก ัน และฝ่ายหนึ่ ง เอาหิน ขว้างหรือ ชก แต่ อี กฝ่ายหนึ่ ง ไม่ ถึงแก่
ความตาย เพียงแต่ เจ ็บ ป่วยต้องนอนพัก 19 ถ้า ผู้ ที่ ถู กเจ็ บน น
ั ้ ลุก ขึ้น ถือ ไม้ เท ้า เดิน ออกไป
ได้ อีก ผู้ ตีน ั ้นก ็ พ้น โทษ แต่ เขาจะต้องเสีย ค่า ป่วยการ และค่า รักษาบาดแผลจนหายเป็น
ปกติ 20 ถ้า ผู้ ใดทุบตี ทาสชายหญิง ของตนด้วยไม้ จนตายคามือ ผู้ นั ้น ต้องถูก ปรับ โทษเป็น
แน่ 21 หากว่า ทาสนั ้ นม ี ชี วิต ต่อ ไปได้ วัน หนึ่ ง หรือ สองวัน จึง ตาย นายก ็ ไม่ ต้องถูก ปรับ โทษ
เพราะทาสนั ้นเป็นดังเงินของนาย 22 ถ้ามีผู้ชายตีกัน แล้วบังเอิญไปถูกผู้หญิงมีครรภ์ทําให้
แท้ง ลูก แต่ หญิง นั ้น ไม่ เป็น อันตราย ต้องปรับ ผู้ นั้น ตามแต่ สามี ของหญิง นั ้น จะเรียกร้อง
เอาจากเขา และเขาจะต้องเสียตามที่พวกผู้พิพากษาจะตัดสิน 23 ถ้าหากว่าเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายประการใด ก็ให้วินิจฉั ยดังนี้ คือชีวต
ิ แทนชีวต
ิ 24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทน
25
มือ เท้าแทนเท้า รอยไหม้แทนรอยไหม้ แผลแทนแผล รอยชํ้าแทนรอยชํ้า
12

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์
26 ถ้าผู้ใดตี นั ยน์ ตาของทาสชายหญิงให้บอดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นให้เป็ นไทยเนื่ อง
ด้วยนั ยน์ ตาของเขา 27 ถ้า ผู้ ใดทําให้ฟัน ทาสชายหญิง หลุด ไป เขาต้องปล่อยทาสผู้ นั้น เป็น
ไทยเนื่ องด้วยฟัน ของเขา 28 ถ้า วัว ขวิด ชายหรือ หญิง ถึง ตายจงเอาหิน ขว้างวั วน ัน
้ ให้ ตาย
29
เป็นแน่ และอย่ากินเนื้ อของมันเลย แต่ เจ้ าของวัวตั วนน
ั ้ ไม่ มี โทษ แต่ ถ้าวัวนน
ั ้ เคยขวิด
คนมาก่อน และมีผู้มาเตือนให้เจ้าของทราบ แต่เจ้าของมิได้กักขังมันไว้ มันจึงได้ขวิดชาย
หรือหญิงถึงตาย ให้เอาหินขว้างวัวนัน
้ เสียให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของถึงตายด้วย 30 ถ้าจะ
เรียกร้องเอาค่าไถ่ จากผู้นั ้น เขาต้องเสียค่าไถ่ แทนชีวต
ิ ของเขาตามที่ ได้เรียกร้อง 31 หากวั
วนัน
้ ขวิดบุตรชายและบุตรสาว ก็จงปรับโทษตามคําตัดสินข้อนี้ ดุจกัน 32 ถ้าวัวนัน
้ ขวิดทาส
ชายหญิงของผู้ใด เจ้าของวัวต้องให้เงินแก่นายของทาสนั ้นสามสิ บเชเขล แล้วต้องเอาหิน
ขว้างวัวนน
ั ้ ให้ตายเสียด้วย 33 ถ้าผู้ใดเปิดบ่อหรือขุดบ่อแต่มิได้ปิดไว้ แล้วมีววั หรือลาตกลง
ไปตายในบ่อนั ้น 34 เจ้าของบ่อต้องให้ค่าชดใช้เขา ต้องเสียเงินค่าสัตว์นั้นให้แก่เจ้าของ ซาก
สัตว์ที่ ตายนั ้น จะตกเป็น ของเจ้าของบ่อ 35 ถ้า วัว ของผู้ ใดขวิด วัว ของผู้ อ่น
ื ให้ ตาย เขาต้อง
ขายวัวที่เป็นอยู่แล้วมาแบ่งเงินกัน และวัวที่ตายนั ้นให้แบ่งกันด้วย 36 หรือถ้ารู แล
้ ้วว่าวัวน
ัน
้ เคยขวิดมาก่อน แต่ เจ้ าของมิได้ กักขังไว้ เจ้ าของต้องใช้ววั แทนวัว และวัวที่ตายนั ้ นก็ตก
เป็นของตัว�

22
สิทธิอํานาจของเจ้าของสัตว์และสิง่ ของ
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“ถ้า ผู้ ใดลัก วัว หรือ แกะไปฆ่า หรือ ขาย ให้ ผู้ นั ้น ใช้ ววั ห้า ตัวแทนวัว หนึ่ ง ตัว และแกะสี่
ตัวแทนแกะตัวหนึ่ ง 2 ถ้าผู้ใดเห็นขโมยกําลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั ้นตาย ไม่ต้องทําให้
โลหิตตกเพราะการตีคนนั ้น 3 ถ้าดวงอาทิตย์ข้น
ึ แล้ว ต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตีคนนั ้น
แต่ ผู้ร้ายนั ้นต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเขาไม่ มีอะไรจะใช้ให้ ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของที่ ลักไปนั ้น
4 ถ้าจับของที่ลักไปนั ้นได้อยูในมื
่
อของเขาจะเป็นววก
ั ดี
็ หรือลาก็ดี หรือแกะก็ดี ซึ่งยังเป็นอยู่
5
ขโมยนั ้น ต้องให้ค่า ชดใช้ เป็น สองเท่า ถ้า ผู้ ใดปล่อยให้สัตว์กิน ของในนา หรือ ในสวนองุน
่
เสียไป หรือปล่อยสัตว์ของตน แล้วมันไปกินในนาของผู้อื่น เขาต้องให้ค่าชดใช้ โดยให้ของ
ที่ดีที่สุดในนาของตน และของที่ดีที่สุดในสวนองุน
่ ของตนเป็นค่าเสียหาย 6 ถ้าจุดไฟที่กอง
หนาม และไฟลามไปติดกองข้าว หรือติดต้นข้าวซึ่งมิได้เกี่ยว หรือติดทุ่งนาให้ไหม้เสีย ผู้ที่จุ
ดไฟนั ้นต้องใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน 7 ถ้าผู้ใดฝากเงินหรือสิง่ ของไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของ
นั ้นถูกขโมยลักไปจากเรือนผูนั
้ ้น ถ้าจับขโมยได้ ขโมยต้องใช้แทนเป็นสองเท่า 8 ถ้าจับขโมย
ไม่ ได้ จงนํา เจ้าของเรือนมาถึง พวกผู้ พิพากษาเพื่อ จะดู วา่ มือ ของตนเองได้ ลัก สิง่ ของของ
เพื่อนบ้านนั ้นหรือไม่ 9 ในคดีฟ้องร้องทุกอย่าง จะเป็นเรือ
่ งวัว ลา แกะ หรือเสื้อผ้า หรือเรือ
่ ง
สิง่ ของใดๆที่หายไป ถ้ามีคนมาอ้างว่าสิง่ นี้ สิ่งนั ้นเป็นของตน จงนําคดีของคู่ความนั ้นไปถึง
พวกผูพิ
้ พากษา พวกผู้พิพากษานั ้นจะตัดสินว่าผูใ้ ดผิด ผู้นั ้นจะต้องใช้ค่าชดใช้เป็นสองเท่า
10 ถ้าผูใ้ ดฝากลาหรือวัว หรือแกะ หรือสัตว์ใดๆไว้กับเพื่อนบ้าน และสัตว์นั้นเกิดตายลงหรือ
เป็นอันตราย หรือมผู
ี ไล่
้ ต้อนไปจากบ้านนั ้นโดยไม่มีใครเห็น 11 ต้องให้ผูรั
้ บฝากนั ้นปฏิญาณ
ตัว ต่อ เพื่อนบ้านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่ อด ู ว่า มือ ของเขาลัก ของของเพื่อนบ้านนั ้น
จริงหรือไม่ แล้วเจ้าของนั ้นจะต้องยินยอม ผู้รับฝากนั ้นไม่ต้องให้ค่าชดใช้ 12 แต่ถ้าสัตว์นั้น
ถูกลักไป ขณะเมื่อผู้รบ
ั ฝากอยู่ด้วย ผู้รับฝากต้องให้ค่าชดใช้แก่เจ้าของ 13 ถ้ามีสัตว์ร้ายมา
กัด ฉี ก สัตว์นั้น ตาย จงเอาซากมาให้ ตรวจดู เป็น หลัก ฐาน แล ้ว ผู้รบ
ั ฝากไม่ ต้องให้ ค่า ชดใช้
แทนสัตว์ถูกกัดฉี กนั ้น 14 ถ้าผูใ้ ดยืมสิ่งใดๆไปจากเพื่อนบ้านแล้วเกิดเป็นอันตราย หรือตาย
ระหว่างเวลาที่ เจ้ าของไม่อยู่ ผู้ยืมต้องให้ค่าชดใช้เต็มตามจํานวนเป็นแน่ 15 แต่ ถ้าเจ้าของ
อยูด้
่ วย ผู้ยืมไม่ต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเป็นของเช่า ให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั ้น
1

การล่วงประเวณี การไหว้รู ปเคารพ ความกรุ ณา
ถ้า ผู้ ใดล่อลวงหญิง พรหมจารีที่ ยัง ไม่ มี คู่ หมัน
้ และนอนร่วมกับ หญิง นั ้น ผู้ นั ้น จะต้อง
เสียเงินสินสอด และต้องรับหญิงนั ้นเป็นภรรยาของตน 17 ถ้าบิดาไม่ยอมอย่างเด็ดขาดที่จะ
ยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยา เขาก็ต้องเสียเงินเท่าสินสอดตามธรรมเนี ยมสู่ขอหญิงพรหมจารี
นั ้นดุจกัน 18 สําหรับหญิงแม่มด เจ้ าอย่าให้รอดชีวต
ิ อยู่เลย 19 ผู้ใดร่วมประเวณี กับสัตว์ ผู้
นั ้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 20 ผูใดถวายบู
้
ชาแด่พระต่างๆเว้นแต่พระเยโฮวาห์องค์
21
เดียว ผูนั
้ ้นต้องถูกทําลายเสียสิน
เจ้าอย่าบีบบังคับหรือข่มเหงคนต่างด้าวเลย เพราะเจ้า
้
ทัง้ หลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยูใ่ นประเทศอียป
ิ ต์ 22 อย่าข่มเหงหญิงม่ายหรือลูกกําพร้าพ่อ
เลย 23 ถ้า เจ้า ข่มเหงเขาโดยวิธีใดก็ ตาม และเขาร้องทุกข์ ถึง เรา เราจะฟัง คําร้องทุกข์ ของ
เขาแน่ ๆ 24 ความโกรธของเราจะพลุ่งขึ้น และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ ภรรยาของเจ้าจะ
ต้องเป็นม่าย และบุตรของเจ้าจะต้องเป็นกําพร้าพ่อ 25 ถ้าเจ้าให้พลไพร่ของเราคนใดที่เป็น
คนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไป อย่าถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้ และอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขา 26 ถ้า
เจ้า ได้ รบ
ั เสื้อ คลุม ของเพื่อนบ้านไว้เป็น ของประกัน จงคืน ของนั ้น ให้ เขาก่อนตะวัน ตกดิน
27 เพราะเขามี เสื้อ คลุม ตั วน น
ั ้ ตัวเดียวเป็น เครือ
่ งปกคลุมร่างกาย มิ ฉะนั ้น เวลานอนเขาจะ
เอาอะไรห่ม เล่า ต่อ มาเมื่อ เขาทูล ร้องทุกข์ ต่อ เรา เราจะสดับ ฟัง เพราะเราเป็น ผู้ มี เมตตา
16
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กรุ ณา 28 อย่าด่าผูเ้ ป็นพระ หรือสาปแช่งผูป
้ กครองชนชาติของเจ้าเลย 29 อย่าชักช้าที่จะนํา
พืชผลและนํ้าผลไม้อน
ั แรกของเจ้ามาถวายพระเจ้า จงถวายบุตรชายหัวปีของเจ้าให้แก่เรา
30 สําหรับวัวและแพะแกะของเจ้า จงทําดังนั ้นเหมือนกัน ให้ลูกมันอยูก
่ ับแม่เจ็ดวัน ถึงวันที่
31
แปดจงพามาถวายแก่เรา เจ้าทัง้ หลายเป็นคนบริสุทธิอุ
์ ทิศแก่เรา เหตุฉะนั ้นเนื้ อสัตว์ที่ถู
กกัดตายในทุ่งนา เจ้าอย่ากินเลย จงทิง้ ให้สุนัขกินเสีย�

23
กฎศีลธรรม

1 “อย่านําเรือ
่ งเท็จไปเล่าต่อๆกัน

อย่าร่วมมือเป็นพยานใส่รา้ ยกับคนชัว่ 2 อย่าทําชัว่ ตาม
อย่างคนจํานวนมากที่เขาทํากันนั ้นเลย อย่าอ้างพยานลําเอียงเข้าข้างหมู่มาก จะทําให้ขาด
ความยุ ติ ธรรมไป 3 ทัง้ อย่า ลําเอียงเข้า ข้างคนจนในคดี ของเขา 4 ถ้า เจ้า พบวัว หรือ ลาของ
ศั ตรู หลงมา จงพาไปส่ง คืนให้เจ้ าของจงได้ 5 ถ้า เห็น ลาของผู้ ที่ เกล ียดชัง เจ้า ล้ม ลงเพราะ
บรรทุกของหนั ก อย่าได้เมินเฉยเสีย จงช่วยเขายกมันขึ้น 6 เจ้าอย่าบิดเบือนคําพิพากษาให้
ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนจนควรได้รบ
ั ในคดีของเขา 7 เจ้าจงหลีกให้หา่ งไกลจากการใส่
ความคนอื่น อย่าประหารชีวต
ิ คนที่ปราศจากความผิดและคนชอบธรรม เพราะเราจะไม่ยก
โทษให้คนชัว่ 8 อย่ารับสินบนเลย เพราะว่าสินบนทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไป และ
พลิกคดี ของคนชอบธรรมเสียได้ 9 เจ้ าอย่าข่มเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้ารู จ
้ ักใจคนต่างด้าว
แล้ว เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์มาก่อน
ปีแห่งการหยุดพัก
10 จงหว่านพืชและเกี่ยวเก็บผลในนาของเจ้าตลอดหกปี 11 แต่ปีที่เจ็ดนั ้นจงงดเสีย ปล่อย
ให้นานันว
้ ่างอยู่ เพื่อให้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็บกิน ส่วนที่เหลือนอกนั ้ นก็ให้สัตว์ป่ากิน
ส่วนสวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศเจ้า จงกระทํา เช่น เดียวกัน 12 จงทําการงานของเจ้า หก
วัน แต่ ในวันที ่เจ็ดนั ้นจงหยุดงาน เพื่อวัว ลาของเจ้าจะได้ พัก และลูกชายทาสี ของเจ้า กับ
คนต่างด้าวจะได้ พักผ่อนให้สดชื่นด้วย 13 สิ ่งทัง้ ปวงที่ เราสัง่ เจ้าไว้นั้นจงระวังถือให้ดี และ
อย่าออกชื่อพระอื่นเลย อย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั ้นออกจากปากของเจ้า
เทศกาลประจําปี

14 จงถือเทศกาลถวายแก่เราปี ละสามครัง
้ 15 จงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อตามเวลาที่

กําหนดไว้ (ในเดือนอาบีบ อันเป็นเดือนซึ่งเราบัญชาไว้ เจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันตาม
ที่เราสัง่ เจ้าไว้แล้ว เพราะในเดือนนั ้นเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ อย่าให้ผูใดมาเฝ้
้
าเรามือเปล่าเลย�
16 จงถือ เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บ เกี่ยว ถวายพืช ผลแรกที่ เก ิด จากแรงงานของเจ้า ซึ่ง
เจ้าได้หว่านพืชลงในนา เจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปี เมื่อเจ้าเก็บพืช
ผลจากทุ่ง นาอัน เป็น ผลงานของเจ้า 17 ให้ ผู้ ชายทัง้ ปวงเข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ปี ละ
สามครัง้ 18 อย่า ถวายเลือดจากเครือ
่ งบูชาของเรา พร ้ อมกับ ขนมปั งม ี เชื้อ หรือ ปล่อยให้มี
ไขมันในเครือ
่ งบูชาของเราเหลืออยู่จนถึงรุ ง่ เช้า 19 พืชผลอันดีเลิศซึ่งได้เก็บครัง้ แรกจากไร่
นาของเจ้านั ้นจงนํามาถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อย่าต้มเนื้ อลูกแพะ
ด้วยนํ้านมของแม่มันเลย
ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอัน
ดู เถิด เราใช้ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ เดิน นํา หน้า พวกเจ้า เพื่อ คอยระวัง รักษาพวกเจ้า ตาม
ทาง นําไปถึงที่ ซ่ึงเราได้ เตรียมไว้ 21 จงเอาใจใส่ ทูตนน
ั ้ และเชื่อฟังเสียงของเขา อย่าฝ่าฝืน
เขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษการละเมิดให้เจ้าเลย ด้วยว่าเขากระทําในนามของเรา 22 แต่ถ้า
เจ้าทัง้ หลายเชื่อฟังเสียงของเขาจริงๆ และทําทุกสิง่ ตามที่ เราสัง่ ไว้ เราจะเป็นศั ตรู ต่อศั ตรู
ของพวกเจ้า และจะเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ ปฏิ ปักษ์ ของพวกเจ้า 23 ด้วยว่า ทูต สวรรค์ ของเราจะ
20
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ไปข้างหน้า พวกเจ้า และจะนํา พวกเจ้า ไปถึง คนอาโมไรต์ คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนคานา
อัน คนฮี ไวต์ และคนเยบุส แล ้ว เราจะตัด คนเหล่า นั ้น ออกเสีย 24 อย่า กราบไหว้พระของ
เขา หรือ ปรนนิ บั ติ หรือ ทํา ตามแบบอย่างที่ พวกเขากระทํา แต่ จงทําลายรู ป เคารพของเขา
และทุบเสาศักดิสิ
ยให้แหลกละเอียด 25 จงปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
์ ทธิของเขาเสี
์
เจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและนํ้าของเจ้า เราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไป
จากท่ามกลางพวกเจ้า 26 จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให้เจ้
ามีอายุยืนนาน 27 เราจะบันดาลให้เกิดความสยดสยองขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้า เราจะทําลาย
ชาวเมืองทัง้ ปวงที่ พวกเจ้า ไปเผชิญ หน้า นั ้น เราจะให้ พวกศั ตรู ทัง้ ปวงหัน หลัง หนี พวกเจ้า
28 เราจะใช้ให้ฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนพวกเจ้า จะขับไล่คนฮีไวต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ไปให้
พ้นหน้าพวกเจ้า 29 เราจะไม่ไล่ เขาไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าในระยะปี เดียว เกรงว่าแผ่นดินจะ
รกร้างไปและสัตว์ป่าจะทวีจํานวนขึ้นต่อสู้ กับพวกเจ้า 30 แต่เราจะไล่ เขาไปให้พ้นหน้าพวก
เจ้าทีละเล็กละน้ อยจนพวกเจ้าทวีจํานวนมากขึ้น แล้วได้รบ
ั มอบดินแดนนั ้นเป็นกรรมสิทธิ์
31 เราจะกําหนดเขตแดนของพวกเจ้าไว้ตัง
้ แต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของชาวฟีลิสเตีย ตัง้ แต่
ถิน
่ ทุรกันดารจนจดแม่นํ้า เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั ้นไว้ในมือของพวกเจ้าให้พวกเจ้าไล่
เขาไปเสียให้พ้นหน้า 32 พวกเจ้าอย่าทําพันธสัญญากับเขา หรือกับพระของเขาเลย 33 เขา
จะอาศัยในดินแดนของเจ้าไม่ ได้ เกรงว่าเขาจะชักจูงให้เจ้ ากระทําบาปต่อเรา เพราะว่าถ้า
พวกเจ้าปรนนิ บัติพระของเขา เรือ
่ งนี้ ก็จะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้าเป็นแน่ �

24

พระเจ้าทรงประทานคําสัง่ แก่โมเสส
พระองค์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เจ้ ากับ อาโรน นาดับ และอาบี ฮู กับ พวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ คน
ของอิสราเอลจงขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ แล้วนมัสการอยู่แต่ ไกล 2 ให้เฉพาะโมเสสผู้เดียว
เข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื่นๆอย่าให้เข้ามาใกล้และอย่าให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสส
เลย� 3 โมเสสจึง นํา พระวจนะของพระเยโฮวาห์และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ จงให้ประชาชน
้ มาชีแ
ทราบ ประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “พระวจนะทัง้ หมดซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัส
ไว้นั ้น พวกเราจะกระทําตาม� 4 โมเสสจึงจารึกพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไว้ทุกคํา แล้วตื่น
ขึ้นแต่เช้าจัดแจงสร้างแท่นบูชาขึ้นทีเ่ ชิงภูเขา ปักเสาหินขึ้นสิบสองก้อนตามจํานวนตระกูล
ทัง้ สิบสองของอิสราเอล 5 ท่านใช้ให้หนุ่มๆชนชาติ อส
ิ ราเอลถวายเครือ
่ งเผาบูชาและถวาย
วัวเป็นเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสเก็บเลือดวัวครึง่ หนึ่ งไว้ในชาม อีกครึง่ หนึ่ ง
ประพรมที่แท่นบูชานน
ั ้ 7 ท่านถือหนั งสือพันธสัญญาอ่านให้ประชาชนฟัง พวกเขากล่าวว่า
“บรรดาสิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส ไว้นั้น พวกเราจะกระทํา ตาม และเราจะเชื่อ ฟัง� 8 โมเสสก็
เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าวว่า “ดูเถิด นี่ เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเยโฮวาห์
กระทํากับเจ้าตามพระวจนะทัง้ หมดนี้ �
1

โมเสสอยูบ
่ นภูเขาซีนายสี่สิบวัน
ครัง้ นั ้น โมเสสกับ อาโรน นาดับ และอาบี ฮู และพวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ คนของอิสราเอลขึ้น
ไปอีก 10 เขาทัง้ หลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และพื้นที ่รองพระบาทเป็นดุจพลอยไพ
ทูรย์สุกใสเหมือนท้องฟ้าทีเดียว 11 พระองค์มิได้ลงโทษบรรดาหัวหน้าชนชาติอิสราเอล เขา
ทัง้ หลายได้ เห็นพระเจ้าและได้ กินและดื่ม 12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ขึ้นมาหาเรา
บนภูเขาแล้ว คอยอยู่ที่ นั่น เราจะให้แผ่ นศิลาอันม ี ราชบัญญั ติ และข้ อบ ัญญั ติ ซึ่ง เราจารึก
ไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา� 13 โมเสสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้ โมเสสขึ้นไปบนภูเขาของ
พระเจ้า 14 และกล่าวแก่พวกผูใหญ่
้
เหล่านั ้นว่า “คอยเราอยูที
่ ่นี่จนกว่าเราจะกลับมาหาพวก
ท่านอีก ดูเถิด อาโรนและเฮอร์อยู่กับพวกท่าน ใครมีเรือ
่ งราวอะไรก็จงมาหาท่านทัง้ สองนี้
9
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เถิด � 15 แล ้ว โมเสสขึ้น ไปบนภู เขา เมฆก็ คลุม ภูเขาไว้ 16 สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่
บนภูเขาซีนาย เมฆนั ้นปกคลุมภูเขาอยูห
่ กวัน ครันว
้ นที
ั เจ
่ ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจากหมู่
17
เมฆ สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ ตาชนชาติ อส
ิ ราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บน
18
ยอดภูเขา โมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั ้นและขึ้นไปบนภูเขา โมเสสอยูบ
่ นภูเขานั ้นสี่สิบวันสี่สิ
บคืน

25
อิสราเอลช่วยกันถวายเพื่อสร้างพลับพลา

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงสัง
่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้นําของมาถวายแก่ เรา

ของนั ้นให้รบ
ั มาจากทุกๆคนที่ เต็มใจถวาย 3 ของถวายซึ่งเจ้าจะต้องรับจากเขาคือ ทองคํา
เงิน ทองสัมฤทธิ์ 4 ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม ผ้าป่านเนื้ อละเอียดและขนแพะ 5 หนังแกะ
ตัวผู้ ย้อมสี แดง หน ัง ของตัว แบดเจอร์ และไม้ กระถิน เทศ 6 นํ้ามัน เติม ประทีป เครือ
่ งเทศ
ปรุ งนํ้ามันสําหรับเจิม และปรุ งเครือ
่ งหอม 7 พลอยสี น้ําข้าวและพลอยสําหรับฝังในเอโฟด
และทับทรวง 8 แล ้ว ให้เขาสร้างสถานบริสุทธิ์ ถวายแก่ เรา เพื่อ เราจะได้ อยู่ ท่ามกลางพวก
เขา 9 แบบอย่างพลับพลาและเครือ
่ งทัง้ ปวงของพลับพลานั ้น เจ้าจงทําตามที่เราแจ้งไว้แก่
เจ้านี้ ทุกประการ

หีบพันธสัญญา
10 ให้เขาทําหีบใบหนึ่ งด้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสู งศอกคืบ
11 หีบนัน
้ หุมด
้ ้วยทองคําบริสุทธิ์ทังด
้ ้านในและด้านนอก แล้วทํากระจังคาดรอบหีบนัน
้ ด้วย
ทองคํา 12 ให้หล่อห่วงทองคําสี่ หว
่ งสําหรับหีบนน
ั ้ ติ ดไว้ที่ มุ มทงั ้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้าน
นั ้น สองห่ วง 13 ให้ ทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้ มด ้วยทองคํา 14 แล ้ว สอดคานหามเข้า
ที่ หว
่ งข้างหีบสําหรับใช้ยกหามหีบนน
ั ้ 15 ไม้คานหามให้สอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดออก
เลย 16 พระโอวาทที่เราจะให้แก่เจ้าจงเก็บไว้ในหีบนน
ั ้ 17 แล้วจงทําพระที่นั่งกรุ ณาด้วยทอง
คําบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ 18 จงทําเครู บทองคําสองรู ป โดยใช้ฝีค้อนทําตัง้
ไว้ที่ ปลายพระที่นั่ง กรุ ณาทัง้ สองข้าง 19 ทํา เครู บ ไว้ที่ ปลายพระที่นั่ง กรุ ณาข้างละรู ป ทํา เค
รู บน น
ั ้ และให้ตอนปลายทัง้ สองข้างติด เป็น เนื้ อ เดียวกับ พระที่นั่ง กรุ ณา 20 ให้เครู บกางปีก
ออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่ง กรุ ณาไว้ด้วยปีก และให้หน
ั หน้า เข้าหากัน ให้เครู บ หัน หน้า มา
ตรงพระที่นั่งกรุ ณา 21 แล้วจงตัง้ พระที่นั่งกรุ ณานั ้นไว้บนหีบ จงบรรจุ พระโอวาทซึ่งเราจะ
ให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนัน
้ 22 ณ ที่นั ้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนื อ
พระที่นั่ง กรุ ณาระหว่างกลางเครู บท งั ้ สองซึ่ง ตัง้ อยู่บนหีบ พระโอวาท เราจะสนทนากับ เจ้า
ทุกเรือ
่ งซึ่งเราจะสัง่ เจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล
โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
แล ้ว จงเอาไม้ กระถิน เทศมาทํา โต๊ะ ตัว หนึ่ ง ยาวสองศอก กว้างหนึ่ ง ศอก และสูง ศอก
24
คืบ เจ้าจงหุม
้ โต๊ะนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะนั ้นด้วย 25 ประกับ
โต๊ะนั ้นทําให้กว้างหนึ่ งฝ่ามือโดยรอบ แล้วทํากระจังทองคําประกอบให้รอบประกับนัน
้ 26 จง
ทํา ห่วงทองคํา สี่ หว
่ งติด ไว้ที่ มุ มขาโต๊ะ ทัง้ สี่ 27 ห่วงนั ้น ให้ ติ ดชิ ดก ับ ประกับ เพื่อ เอาไว้สอด
คานหาม 28 เจ้าจงทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศ หุมด
้ ้วยทองคํา ให้หามโต๊ะด้วยไม้นี้ 29 เจ้
าจงทําจานและช้อน คนโท และอ่างนํ้าที่ใช้สําหรับรินเครือ
่ งดื่มบูชา สิ่งเหล่านี้ เจ้าจงทําด้วย
ทองคําบริสุทธิ์ 30 และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั ้นต่อหน้าเราเป็นนิ ตย์
23

คันประทีปทองคํา
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31 เจ้าจงทําคันประที ปอันหนึ่ งด้วยทองคําบริสุ ทธิ์

จงใช้ฝีค้อนทําคันประทีป ให้ทัง้ ลําตัว
กิง่ ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็นเนื้ อเดียวกันคันประทีปนน
ั ้ 32 ให้มีกิง่ หกกิง่ แยกออกจาก
ลําคันประที ปนัน
้ ข้างละสามกิง่ 33 กิง่ หนึ่ งมีดอกเหมือนดอกอัลมันด์สามดอก ทุกๆดอกให้
มีดอกตูมและกลีบ อีกกงิ่ หนึ่ งให้มีดอกสามดอกเหมือนดอกอัลมันด์ ทุกๆดอกให้มีดอกตูม
และกลีบ ให้เป็นดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่งยื่นออกจากลําคันประทีป 34 สําหรับลําคันประทีปนัน
้ ให้มี
35
ดอกสี่ ดอกเหมือนดอกอัลมันด์ ทัง้ ดอกตูมและกลีบ ใต้ กิง่ ทุกๆคู่ ทัง้ หกกิง่ ที่ ลําคันประที
ปนัน
้ ให้มีดอกตูมเป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป 36 ดอกตูมและกิง่ ทําให้เป็นเนื้ อเดียวกันก
ับ คัน ประทีป ให้ ทุ กส่วนเป็น เนื้ อ เดียวกัน ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ที่ ใช้ ค้อนทํา 37 จงทํา ตะเกียง
เจ็ด ดวงสําหรับ คัน ประที ปน น
ั ้ แล ้ว จุด ตะเกียงให้ส่องแสงตรงไปหน้า คัน ประทีป 38 ตะไกร
ตัด ไส้ ตะเกียง และถาดใส่ ตะไกรให้ ทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ 39 คัน ประที ปก ับ เครือ
่ งใช้ ทุ กอ
ย่างให้ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หน่งึ ตะลันต์ 40 จงระวังทําสิง่ เหล่านี้ ตามแบบอย่างที่ เราแจ้ง
แก่เจ้าบนภูเขา�

26
ม่านสําหรับพลับพลา
“นอกจากนั ้น เจ้ าจงทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ ผืน ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และผ้า
ทอด้วยด้ายย้อมสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม กับ ให้ มี ภาพเครู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 2 ม่านผืน
หนึ่ ง ให้ ยาวยี่ สิ บแปดศอก กว้างสี่ ศอก ม่านทุก ผืน ให้ เท่า กัน 3 ม่านห้า ผืน ให้ เก ี่ยวติ ดก ัน
และอีกห้าผืนนั ้ นก็ให้เกี่ยวติ ดกันด้วย 4 จงทําหูม่านด้วยด้ายสี ฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้าน
นอกสุด ชุด ที่ หนึ่ ง และตามขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ สอง จงติด หู ไว้เหมือนกัน 5 ม่านผืน
หนึ่ งให้ทําหูหา้ สิบหู และตามขอบม่านชุดที่สอง ให้ทําหูหา้ สิบหูให้ตรงกัน 6 จงทําขอทองคํา
ห้าสิบขอสําหรับใช้เกี่ยวม่าน เพื่อให้เป็นพลับพลาเดียวกัน 7 จงทําม่านด้วยขนแพะ สําหรับ
เป็นเต็นท์คลุมพลับพลาชัน
้ นอกอีกสิบเอ็ดผืน 8 ม่านผืนหนึ่ งให้ทํายาวสามสิบศอก กว้างสี่
ศอก ทัง้ สิบเอ็ดผืนให้เท่ากัน 9 ม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากและม่านอีกหกผืนให้เกี่ยว
ติดกันต่างหากเช่นกัน และม่านผืนที่หกนั ้นจงให้หอ
้ ยซ้อนลงมาข้างหน้าพลับพลา 10 ทําหู
ห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ ง และหูหา้ สิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุด
ที่สอง 11 แล้วทําขอทองสัมฤทธิห
์ า้ สิบขอ เกี่ยวขอเข้าที่หู เกี่ยวให้ติดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน
12 ม่านเต็นท์ ส่วนที่ เก ิ นอยู่ คือ ชายม่านครึง
่ หนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ นั ้น จงให้ หอ
้ ยลงมาด้านหลัง
พลับพลา 13 ส่วนม่านคลุม พลับพลา ซึ่ง ยาวเกิน ไปข้างละหนึ่ ง ศอกนั ้น ให้ห้อยลงมาข้างๆ
พลับพลาทัง้ ข้างนี้ และข้างโน้ น สําหรับ ใช้ กําบัง 14 เครือ
่ งดาดเต็นท์ ข้างบน เจ้ าจงทํา ด้วย
หนั งแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุมด้วยหนั งของตัวแบดเจอร์อีกชัน
้ หนึ่ ง
1

ไม้กรอบสําหรับพลับพลา
ไม้ กรอบสําหรับ ทํา ฝาพลับพลานั ้น ให้ ใช้ ไม้ กระถิน เทศตัง้ ตรงขึ้น 16 ไม้ กรอบนั ้น ให้
ยาวแผ่น ละสิบ ศอก กว้างศอกคืบ 17 ให้ มี เดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหนึ่ งม ี ไม้
ประกับ ติ ดก ับ เดือยอีก กรอบหนึ่ ง ไม้ กรอบพลับพลาทัง้ หมดให้ ทํา อย่างนี้ 18 เจ้ าจงทํา ไม้
กรอบพลับพลาดังนี้ ด้านใต้ ให้ ทํา ยี่ สิ บแผ่น 19 จงทํา ฐานรองรับด ้วยเงิน สี่ สิ บฐานสําหรับ
ไม้กรอบยี่สิ บแผ่น ใต้ ไม้กรอบแผ่นหนึ่ งให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐาน สําหรับสวมเดือย
สองอัน 20 ด้านที่สองของพลับพลาข้างทิศเหนื อนั ้น ให้ใช้ไม้กรอบยี่สิบแผ่น 21 และทําฐาน
เงิน รองรับ สี่ สิ บฐาน ใต้ กรอบให้ทํา ฐานแผ่น ละสองฐาน 22 ส่วนด้านหลัง ทิศ ตะวัน ตกของ
พลับพลา ให้ทําไม้กรอบหกแผ่น 23 และทําอีกสองแผ่นสําหรับมุมพลับพลาด้านหลัง 24 ไม้
กรอบนั ้นข้างล่างให้แยกกัน แต่ตอนบนยอดให้ติดกันที่หว
่ งแรกทัง้ สองแห่ง ให้กระทําดังนี้
15
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ก็ จะทําให้เก ิ ดม ุม สองมุม 25 คือ รวมเป็น ไม้ กรอบแปดแผ่น ด้วยกัน และฐานเงิน สิบ หกอัน
ใต้กรอบไม้ให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐาน
ไม้กรอบหุมด
้ ้วยทองคํา
26 เจ้าจงทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศห้าอัน สําหรับไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 27 และ
กลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอีกด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้าอันสําหรับขัด
ไม้ กรอบฝาพลับพลาด้านหลัง คื อด ้านตะวัน ตก 28 กลอนตัวกลางคือ อยู่ ตอนกลางของไม้
กรอบสําหรับขัดฝาร้อยให้ติดกัน 29 จงหุม
้ ไม้กรอบเหล่านั ้นด้วยทองคํา และทําห่วงไม้กรอบ
ด้วยทองคําสําหรับร้อยกลอน และกลอนนั ้นให้หมด
ุ้ ้วยทองคํา 30 พลับพลานั ้น เจ้าจงจัดตัง้
ไว้ตามแบบอย่างที่เราได้แจ้งแก่เจ้าแล้วที่บนภูเขา
ม่านที่อยูระหว่
่
างที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด
31 จงทําม่านผืนหนึ่ ง ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่ านเนื้ อละเอียด ให้
มีภาพเครู บฝีมือช่างออกแบบไว้ 32 ม่านนั ้นให้แขวนไว้ด้วยขอทองคําที่เสาไม้กระถินเทศสี่
เสาที่ หุ้มด้วยทองคํา และซึ่งตัง้ อยู่บนฐานเงินสี่ อัน 33 ม่านนั ้นให้เขาแขวนไว้กับขอสําหรับ
เกี่ยวม่าน แล ้ว เอาหีบ พระโอวาทเข้า มาไว้ ข้างในภายในม่าน และม่านนั ้น จะเป็ นที ่ แบ ่ง
พลับพลาระหว่างที่บริสุทธิกั
ี่ สุทธิที
์ บทบริ
์ ่สุด 34 พระที่นั่งกรุ ณานั ้นให้ตัง้ ไว้บนหีบพระโอวาท
ในที่ บริสุทธิ์ที่สุด 35 จงตัง้ โต๊ะ ไว้ข้างนอกม่าน และจงตัง้ คัน ประทีป ไว้ด้านใต้ ในพลับพลา
ตรงข้ามกับโต๊ะ เจ้าจงตัง้ โต๊ะไว้ทางด้านเหนื อ
ม่านสําหรับประตูพลับพลา
36 เจ้ าจงทํา บังตาที่ ประตู เต็นท์ นั ้น ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และด้วยผ้า ป่ านเนื้ อ
ละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างด้ายสี 37 จงทําเสาห้าต้นด้วยไม้กระถินเทศสําหรับติดบังตา
ที่ประตูแล้วหุม
้ เสานั ้นด้วยทองคํา ขอแขวนเสาจงทําด้วยทองคํา แล้วหล่อฐานทองสัมฤทธิ์
ห้าฐานสําหรับรองรับเสานั ้น�

27

แท่นบูชาหุมด
้ ้วยทองเหลือง
1 “เจ้ าจงทํา แท่ นบู ชาด ้วยไม้ กระถิน เทศให้ ยาวห้า ศอก กว้างห้า ศอก ให้ เป็ น แท่น สี่ เหลี่
ยมจั ตุ รัส สูง สามศอก 2 จงทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง้ สี่ มุ มของแท่น ให้ เป็น ชิน
้ เดีย วกั นก ับ แท่น
3
และจงหุม
้ แท่น ด้วยทองสัมฤทธิ์ เจ้ าจงทํา หม้อ สําหรับ ใส่ ขี้ เถ้า พล ว
ั ่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อ
และถาดรองไฟ คือเครือ
่ งใช้สําหรับแท่นทัง้ หมด เจ้าจงทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 แล้วเอาทอง
สัมฤทธิท
์ ําตาข่ายประดับแท่นนั ้น กับทําห่วงทองสัมฤทธิติ
์ ดที่มุมทัง้ สี่ของตาข่าย 5 ตาข่าย
นั ้นให้อยู่ใต้ กระจังของแท่น และให้หอ
้ ยอยู่ตัง้ แต่ กลางแท่นลงมา 6 ไม้คานหามแท่นให้ทํา
ด้วยไม้ กระถิน เทศและหุ้ มด ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 ไม้ คานนั ้น ให้ สอดไว้ ในห่ วง ในเวลาหามไม้
คานจะอยูข
่ ้างแท่นข้างละอัน 8 แท่นนั ้นทําด้วยไม้กระดาน แต่ข้างในแท่นกลวงตามแบบที่
แจ้งแก่เจ้าแล้วที่ภูเขา จงให้เขาทําอย่างนั ้น
ลานพลับพลา

9 เจ้ าจงสร้างลานพลับพลา

ให้รัว้ ด้านใต้ มีผ้าบังลานนั ้นทําด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียดยาว
หนึ่ งร้อยศอก 10 ให้มีเสายีสิ
่ บต้นกับฐานทองสัมฤทธิร์ องรับเสายีสิ
่ บฐาน ขอติดเสาและราว
ยึดเสานั ้น ให้ทําด้วยเงิน 11 ทํานองเดียวกัน ด้านทิศเหนื อให้มีผ้าบังยาวร้อยศอก เหมือนกั
นกับเสายีสิ
่ บต้น และฐานทองสัมฤทธิยี
่ บฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสานั ้น ให้ทําด้วยเงิน
์ สิ
12 ตามส่วนกว้างของลานด้านตะวัน ตก ให้ มี ผ้า บัง ยาวห้า สิบ ศอก กับ เสาสิบ ต้น และฐาน
รองรับเสาสิบฐาน 13 ส่วนกว้างของลานด้านตะวันออก ให้ยาวห้าสิบศอก 14 ผ้าบังด้านริม
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ประตู ข้างหนึ่ งให้ยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้น และฐานรองรับเสาสามฐาน 15 อีกข้างหนึ่ ง
ให้มีผ้าบังยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้น และฐานรองรับเสาสามฐาน 16 ให้มีผ้าบังตาที่ประตู
ลานยาวยีสิ
่ บศอก ผ้าสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด ประกอบด้วยฝีมือของ
ช่างด้ายสี กับเสาสี่ต้นและฐานรองรับเสาสี่ฐาน
เสาแห่งพลับพลา
เสาล้อมรอบลานทัง้ หมด ให้ มี ราวสําหรับ ยึด เสาให้ ติ ดต่ อก ัน ทํา ด้วยเงิน และให้ ทํา
ขอด้วยเงิน ฐานรองรับ เสานั ้น ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 18 ด้านยาวของลานนั ้น จะเป็ นร ้อ ยศ
อก ด้านกว้างห้า สิบ ศอก สูง ห้า ศอก กัน
้ ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และมี ฐานทองสัมฤทธิ์
19 เครือ
่ งใช้สอยทัง้ ปวงของพลับพลาพร้อมทัง้ หลักหมุดของพลับพลา กับหลักหมุดสําหรับ
รัวท
้ ี่กัน
้ ลานทัง้ หมด ให้ทําด้วยทองสัมฤทธิ์
17

นํ้ามันสําหรับประทีป
เจ้ าจงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ นํา นํ้ามัน มะกอกเทศบริสุทธิ ์ ที่ คัน
้ ไว้ นั้น มาสําหรับ เติม
21
ประทีป เพื่อจะให้ประที ปนน
ั ้ ส่องสว่างอยู่เสมอ ในพลับพลาแห่งชุ มนุมข้างนอกม่านซึ่ง
อยู่ หน ้า หีบ พระโอวาท ให้ อาโรนและบุตรชายของอาโรน ดู แลประที ปน ั ้ นอยู่ เฉพาะพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่ เวลาพลบคํ่า จนถึง รุ ง่ เช้า ให้ เป็น กฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ ที่ ชนชาติ
อิสราเอลต้องปฏิบัติตามชัว่ อายุของเขา�
20

28
พวกปุโรหิต

1 “จงนําอาโรนพี่ชายของเจ้ากับบุตรชายของเขาแยกออกมาจากหมู่ชนชาติอิสราเอลให้

มาอยูใกล้
่
เจ้า เพื่อจะให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต คือทัง้ อาโรนกับบุตรชายของอาโรน
คือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ กับอิธามาร์ 2 แล้วให้ทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนพี่ชาย
3
ของเจ้า ให้ สมเกียรติ และงดงาม ให้ กล ่าวแก่ คนทัง้ ปวงผู้ เฉลียวฉลาดซึ่ง เราได้ บันดาล
ให้ เขามี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปัญญานั ้น ให้ เขาทํา เครือ
่ งยศสําหรับ สถาปนาอาโรนให้
ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต
เครือ
่ งยศของพวกปุโรหิต
4 ให้เขาทําเครือ
่ งยศดังต่อไปนี้ คือทับทรวง เสื้อเอโฟด เสื้อคลุม เสื้อตาสมุก ผ้ามาลาและ
รัดประคด และให้เขาทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายของเขา
เพื่อ จะให้ ปรนนิ บัติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต 5 ให้ เขาเหล่านั ้ นร ับ เอาทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง
สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 6 ให้ เขาทํา เอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี
แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ตัด ด้วยฝีมือ ช่างออกแบบ 7 แถบที่ผู กบ ่า ของเอโฟดนั ้น
ให้ ติ ดก ับ ริม ตอนบนทัง้ สองชิน
้ เพื่อ จะติด เป็ นอ ัน เดียวกัน 8 รัด ประคดทออย่างประณี ต
สําหรับคาดทับเอโฟด ให้ทําด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน และใช้วัตถุอย่างเดียวกับเอโฟด คือทํา
ด้วยทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 9 แล้วให้ใช้พลอยสีน้ําข้าว
สองแผ่น สําหรับจารึกชื่อบุตรของอิสราเอลไว้ 10 ที่ พลอยแผ่นหนึ่ งให้จารึกชื่อหกชื่อ และ
แผ่นที ่สองก็ ให้จารึกชื่อไว้อีกหกชื่อที่ เหลืออยู่ตามกําเนิ ด 11 ให้ช่างแกะจารึกชื่อเหล่าบุตร
อิสราเอลไว้ที่ พลอยทัง้ สองแผ่น นั ้น เช่น อย่างแกะตราแล้ว ฝัง ไว้บนกระเปาะทองคํา ซึ่ งม ี
ลวดลายละเอียด 12 พลอยทัง้ สองแผ่นนั ้นให้ติดไว้กับเอโฟดบนบ่าทัง้ สองข้าง พลอยนั ้นจะ
เป็ นที่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล และอาโรนจะแบกชื่อเขาทัง้ หลายไว้บนบ่าทัง้ สอง
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็ นที ่ระลึก 13 เจ้าจงทํากระเปาะทองคํามีลวดลายละเอียด
14 กับทําสร้อยสองสายด้วยทองคําบริสุ ทธิ์ เป็ นสร้อยถักเกลียวแล้วติดไว้ที่กระเปาะนั ้น
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ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิต
15 จงทํา ทับทรวงแห่ง การพิพากษา ด้วยฝีมือ ช่างออกแบบฝีมือ เหมือนทํา เอโฟดคือ ทํา
ด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 16 ให้ ทํา ทับ ทรวงเป็ นร ูป
สี่ เหลี่ ยมจั ตุ รัส พับ ทบกลาง ยาวคืบ หนึ่ ง กว้างคืบ หนึ่ ง 17 จงฝัง พลอยสี่ แถวบนทับทรวง
นั ้น แถวที่ หน ่งึ ฝัง ทั บท ิม บุ ษราคั ม และพลอยสี แดงเข้ม 18 แถวที่ สองฝัง มรกต ไพทูร ย์
และเพชร 19 แถวที่สามฝังนิ ล โมรา และพลอยสีม่วง 20 แถวที่สี่ฝังพลอยเขียว พลอยสีน้ํา
ข้าวและหยก พลอยทัง้ หมดนี้ ให้ฝัง ในลวดลายอัน ละเอียดที่ ทํา ด้วยทองคํา 21 พลอยเหล่า
นั ้นให้มี ชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลสิบสองชื่อจารึกไว้เหมือนแกะตรา จะมีช่อ
ื ตระกูลทุกตระกูล
22
ตามลําดับ สิบ สองตระกูล และเจ้า จงทํา สร้อยถัก เกลี ยวด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ สํา หรับท ับ
ทรวง 23 และเจ้าจงทําห่วงทองคําสองห่วงติดไว้ที่มุมบนทัง้ สองของทับทรวง 24 ส่วนสร้อย
ที่ ทําด้วยทองคํานั ้น ให้เกี่ยวด้วยห่วงที่ มุ มทับทรวง 25 และปลายสร้อยอีกสองข้าง ให้ติดก
ับกระเปาะที่ มี ลวดลายละเอียดทัง้ สอง ให้ติ ดไว้ข้างหน้าที่ แถบยึดเอโฟดทัง้ สองข้างบนบ่า
26 จงทําห่วงทองคําสองอันติดไว้ที่มุมล่างทัง
้ สองข้างของทับทรวงข้างในที่ติดเอโฟด 27 จง
ทํา ห่วงสองอัน ด้วยทองคํา ใส่ ไว้ริม เอโฟดเบื้องหน้า ใต้ แถบที่ ตะเข็บ เหนื อ รัด ประคดซึ่ง ทอ
ด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด 28 ให้ผูกทับทรวงนั ้นติดกับเอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อยผูก
ที่ ห่วง ให้ทับทรวงทับรัดประคดที่ ทําด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด เพื่อมิให้ทับทรวงหลุดไป
จากเอโฟด 29 อาโรนจึงจะมีช่อ
ื เหล่าบุตรอิสราเอลจารึกไว้ที่ ทับทรวงแห่งการพิพากษาติด
ไว้ที่หัวใจของตน ให้เป็ นที่ระลึกต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ เมื่อเขาเข้าไปในที่บริสุทธิ์
นั ้น 30 จงใส่อูรม
ิ และทูมมิมไว้ในทับทรวงแห่งการพิพากษา และของสองสิง่ นี้ จะอยู่ที่หัวใจ
ของอาโรนเมื่อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ อาโรนจะรับภาระการพิพากษาเหล่าบุตรอิสราเอลไว้ที่
หัวใจของตนเสมอเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เสื้อคลุมสีฟ้า

เจ้ าจงทํา เสื้อ คลุม ให้ เข ้าชุ ดก ับ เอโฟดด้วยผ้า สี ฟ้า ล้ วน 32 ให้ ทํา ช่องคอกลางผืน เสื้อ
แล้วขลิบรอบคอด้วยผ้าทอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร เพื่อจะมิให้ขาด 33 ที่ชายล่างของเสื้อ
คลุมให้ปักรู ปทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มรอบชายเสื้อ และติดลูกพรวนทองคําสลั
บก ับ ผลทั บท ิม 34 ลูก พรวนทองคํา ลูก หนึ่ ง ผลทั บท ิม ผลหนึ่ ง ลูก พรวนทองคํา อี กล ูก หนึ่ ง
ผลทั บทิมอีกผลหนึ่ งรอบชายล่างของเสื้อคลุม 35 อาโรนจะสวมเสื้อตั วนัน
้ เมื่อทํางานปรน
นิ บัติ และจะได้ยน
ิ เสียงลูกพรวนเมื่อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในที่บริสุทธิ์ และเมื่อเดินออกมา
ด้วยเกรงว่าเขาจะต้องตาย
31

แผ่นทองคํากับมาลา
เจ้ าจงทํา แผ่น ทองคํา บริสุทธิ์ จาร ึก คํา ว่า ‘บริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์� ไว้เหมือนอย่าง
แกะตรา 37 และเจ้าจงเอาด้ายถักสีฟ้า ผูกแผ่นทองคํานั ้นไว้บนมาลาให้อยูที
่ ่ข้างมาลาด้าน
หน้า 38 แผ่ นทองคํา นั ้น จะอยู่ ที่ หน ้า ผากของอาโรน และอาโรนจะรับ ความชัว่ ช้า อัน เกิด
แก่ ชนชาติ อิสราเอลเนื่ องจากของถวายอัน บริสุทธิ ์ ซึ่ง นํา มาชําระให้ เป็น ของถวายอัน บริ
สุทธิ ์ และแผ่น ทองคํา นั ้น ให้ อยู่ ที่ หน ้า ผากของอาโรนเสมอ เพื่อ สิง่ ของเหล่า นั ้น จะเป็ นที ่
โปรดปรานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
36

รัดประคด มาลา และกางเกง
จงทอเสื้อ ให้ เป็น ลวดลาย ด้วยป่านเนื้ อ ละเอียด ส่วนผ้า มาลานั ้น จงทํา ด้วยผ้า ป่าน
เนื้ อละเอียด และทํารัดประคดด้วยฝีมือช่างด้ายสี 40 จงทําเสื้อ รัดประคดและมาลาสําหรับ
บุตรชายทัง้ หลายของอาโรนให้ สมเกียรติ และงดงาม 41 จงแต่ง อาโรนพี่ ชายของเจ้า และ
บุตรชายทัง้ หลายของเขาด้วยเครือ
่ งยศ แล้วเจิมและสถาปนาและชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อ
39
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จะให้ ปรนนิ บัติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต 42 จงเย็บ กางเกงให้ เขาเหล่า นั ้น ด้วยผ้า ป่านเพื่อ จะ
ปกปิดกายที่ เปลือยของเขา ให้ยาวตัง้ แต่เอวจนถึงต้นขา 43 ให้อาโรนกับบุตรชายทัง้ หลาย
ของ เขา สวม เมื่อ เข้าไป ใน พลับพลา แห่ง ชุ มนุ ม และ เมื่อ เข้า ใกล้ แท่น จะ ปรน นิ บั ติ ณ ที่
บริสุทธิ์ เกลือกว่าเขาจะก่อความชัว่ ช้าและถึงตาย เรือ
่ งนี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ที่ เขา
และเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาจะต้องปฏิบัติตาม�

29
การสถาปนาพวกปุโรหิต
1 “ต่อ ไปนี้ เป็ นการซึ่ง เจ้า ควรกระทํา เพื่อ ชําระตัว เขาทัง
้ หลายให้บริสุทธิ์ เพื่อ เขาจะปรน
นิ บั ติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต คือ จงเอาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง และแกะตัวผู้ สองตัว ซึ่ง ปราศจาก
ตําหนิ 2 ขนมปัง ไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อ คลุก นํ้ามัน และขนมแผ่น บางไร้เชื้อ ทานํ้ามัน ขนมเหล่า
นี้ จงทําด้วยยอดแป้งข้าวสาลี 3 แล้วจงใส่ ขนมปังต่างๆเหล่านั ้นไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนํา
มาในกระบุงพร้อมกับวัวตัวผู้ และลูกแกะตัวผู้สองตัว 4 จงนําอาโรนและบุตรชายทัง้ หลาย
ของเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม แล้วจงชําระตัวเขาทัง้ หลายด้วยนํ้า 5 จงสวมเครือ
่ ง
ยศให้อาโรน คือ เสื้อ ในกับ เสื้อ เอโฟด กับ เอโฟดและทับทรวง และเอารัด ประคดที่ ทอด ้วย
ฝีมือ ประณี ต สําหรับ ใช้ กับ เอโฟดนั ้น คาดเอวไว้ 6 จงสวมมาลาที่ ศีรษะของอาโรน และจง
สวมมงกุฎบริสุทธิท
์ ับมาลา 7 จงเอานํ้ามันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตัง้ เขาไว้ 8 จง
นําบุตรชายทัง้ หลายของเขามาและสวมเสื้อให้ 9 แล้วจงเอารัดประคดคาดเอวเขาไว้ ทัง้ ตัว
อาโรนเองและบุตรชายของเขา และคาดมาลาให้เขา แล ้ว เขาก็ จะรับ ตําแหน่ ง เป็น ปุโรหิต
ตามกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังนี้ แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาไว้
เครือ
่ งบูชาสําหรับพวกปุโรหิต
10 เจ้ าจงนํา วัว ตัวผู้ มาที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ให้ อาโรนกับ บุตรชายของเขาเอามือ
วางลงบนหัวว ัว ตัวผู้ 11 แล ้ว จงฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ประตู พล ับ พลา
แห่งชุมนุม 12 จงเอานิว
้ ้น ทาไว้ที่เชิงงอนริมแท่นบ้าง ส่วนเลือดที่เหลือ
้ มือจุ่มเลือดวัวตัวผูนั
ทัง้ หมดจงเทไว้ที่ เชิงแท่ นบู ชา 13 เจ้ าจงเอาไขมันทัง้ หมดที่ หม
ุ้ เครือ
่ งใน พังผืดที่ ติ ดอยู่กับ
ตับและไตทัง้ สองกับไขมันที่ติดไตนั ้นมาเผาบนแท่น 14 แต่เนื้ อกับหนั ง และมูลของวัวตัวผู้
นั ้นจงเผาไฟเสียข้างนอกค่าย ทัง้ นี้ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 15 เจ้าจงนําแกะผูต
้ ัวหนึ่ งมาให้อา
16
โรนกับ บุตรชายเขาเอามือ ของตนวางบนหัว แกะตัวผู้ นั ้น แล ้ว จงฆ่า แกะตั วน น
ั ้ เสีย เอา
เลือดพรมรอบๆแท่น 17 จงชําแหละแกะตัวนัน
้ ออกเป็นท่อนๆและเครือ
่ งในกับขาจงล้างนํ้า
วางไว้กับเนื้ อและหัว 18 แล้วจงเผาแกะตั วนัน
้ ทัง้ ตัวบนแท่ นบู ชา เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ เป็นกลิน
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 19 เจ้ า
่ พอพระทัย เป็นเครือ
จงนํา แกะตัวผู้ อี กตัว หนึ่ ง มา แล ้ว ให้อาโรนกับ บุตรชายเขาเอามือ ของตนวางบนหัว แกะผู้
ตั วนัน
้ 20 แล้วท่านจงฆ่าแกะตั วนัน
้ เสีย เอาเลือดส่วนหนึ่ งเจิ มที่ปลายใบหูข้างขวาของอา
โรน และที่ปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายของเขาทุกคน และที่หว
ั แม่มือข้างขวา และที่หว
ั
21
แม่เท้าข้างขวาของเขาบ้าง แล้วจงเอาเลือดที่เหลือพรมรอบๆแท่นบูชา จงเอาเลือดส่วน
หนึ่ ง ที่ อยู่บนแท่น และนํ้า มัน เจิ มน ั น
้ พรมอาโรนและเครือ
่ งยศของเขา จงพรมบุตรชายทัง้
หลายของเขา และเครือ
่ งยศของบุตรชายเหล่านั ้นด้วย อาโรนและเครือ
่ งยศของเขาจะบริ
22
สุทธิร์ วมทังบ
้ ุตรชายของเขาและเครือ
่ งยศของเขาด้วย เจ้าจงเอาไขมันแกะตัวผูแ
้ ละหาง
ที่ เป็น ไขมัน กับ ไขมั นที ่ ติ ดเครือ
่ งใน และพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ กับ ตับ กับ ไตทัง้ สองและไขมั นที ่ ติ
ดอยู่กับไต กับโคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็นแกะใช้สําหรับการสถาปนา 23 กับขนมปังก้อน
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หนึ่ ง และขนมปัง คลุก นํ้ามัน แผ่น หนึ่ ง และขนมปัง บางแผ่น หนึ่ ง จากกระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ
ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 แล้วจงวางสิง่ เหล่านั ้นไว้ในมือของอาโรน และในมือบ
ุตรชายของเขา ให้แกว ่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
25 แล้วจงรับสิง
่ งเผาบูชา เป็นกลิ่นที ่
่ เหล่านี้ จากมือของเขานําไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครือ
พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
อาหารสําหรับพวกปุโรหิต
26 จง เอา เนื้ อที่ อก แกะ ตัวผู้ ซึ่ง เป็ น แกะ สถาปนาอา โรน แล ้ว ให้ แกว ่ง ไป แกว่ง มา เป็ น
เครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนั ่นจะเป็นส่วนของเจ้า 27 และจงเอา
เนื้ อที่อกแกะตัวผูซ
้ ่ึงเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งนั ้นไว้ และเนื้ อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิต
ซึ่งแกว่งไปแกว่งมา และซึ่งเป็นของถวายจากแกะใช้สําหรับการสถาปนา ด้วยเป็นส่วนของ
อาโรนและบุตรชายเขา 28 นั ่นแหละเป็นส่วนซึ่งอาโรนและบุตรชายเขาจะได้รบ
ั จากชนชาติ
อิสราเอลเป็น กฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ เพราะเป็น ส่วนที่ ยกให้แก่ ปุ โรหิต และชนชาติ อส
ิ ราเอล
29
จะยกให้จากเครือ
่ งสันติบูชา เป็นเครือ
่ งบูชาของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เครือ
่ งยศบริ
สุทธิ์ ของอาโรนจะเป็น ของบุตรชายของเขาต่อๆไป ให้ เขาสวมเมื่อ เขารับ การเจิม และได้
รับการสถาปนาไว้ในตําแหน่ ง 30 จงให้บุตรชายซึ่งจะเป็นปุโรหิตแทนเขานั ้นสวมเครือ
่ งยศ
เหล่า นั ้น ครบเจ็ด วัน ขณะที่ เขามายัง พลับพลาแห่ง ชุ มนุมเพื่อ ปรนนิ บั ติ ในที่ บริสุทธิ์ 31 จง
ต้ม เนื้ อ แกะตัวผู้ สําหรับ การสถาปนาในที่ บริสุทธิ์ 32 แล ้ว ให้ อาโรนกับ บุตรชายของเขากิน
เนื้ อแกะตัวผู้นั ้น และขนมปังซึ่งอยู่ในกระบุงที่ ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม 33 ให้เขากินของ
ซึ่ง นํา มาบูชาลบมลทิน เพื่อ จะสถาปนาและชําระเขาเหล่า นั ้น ให้ บริสุทธิ์ แต่ คนภายนอก
อย่าให้รับประทาน เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 34 และถ้าแม้เนื้ อที่ใช้ในพิธสถาปนา
ี
และขนมปัง
นั ้น ยัง เหลือ อยู่ จนรุ ง่ เช้า บ้าง ก็ ให้ เผาส่วนที่ เหลือ นั ้น ด้วยไฟเสีย อย่า ให้ รบ
ั ประทานเพราะ
เป็นของบริสุทธิ์
เจ็ดวันแห่งพิธสถาปนา
ี
ดัง นั ้น แหละ เจ้ าจงกระทํา ให้แก่ อาโรน และบุตรชายเขาตามคํา ที่ เราได้ บัญชาเจ้า ไว้
จงทําพิธส
ี ถาปนาเขาให้ครบเจ็ดวัน 36 จงนําวัวผู้ตัวหนึ่ งมาถวายทุกๆวัน เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่
บาป เพื่อทําการลบมลทินและจงชําระแท่ นบู ชา ด้วยทําการลบมลทินของแท่นนั ้น จงเจิม
แท่น นั ้น เพื่อ จะชําระให้ บริสุทธิ์ 37 จงทําการลบมลทิน แท่น นั ้น ครบเจ็ด วัน และชําระแท่น
นั ้นให้บริสุทธิ์ แล้วแท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดที่ถูกต้องแท่นนั ้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย
35

เครือ
่ งบูชาประจําวัน
38 ต่อ ไปนี้ เป็ น สิง
่ ซึ่ง เจ้า ต้องถวายบนแท่น นั ้น ทุก วัน เสมอไป คือ ลูก แกะสองตัว อายุ หน
39
่งึ ขวบ จงนํา ลูก แกะตัว หนึ่ ง มาบูชาเวลาเช้า และนํา ลูก แกะอีก ตัว หนึ่ ง มาบูชาเวลาเย็น
40 พร ้ อมกั บลู กแกะตั วท ี่ หน ่ง
ึ นั ้น จงถวายยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ค ลุ กก ั บน ้าํ มั นที ่ คัน
้
ไว้นั้น หนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ และนํ้า องุน
่ หนึ่ ง ในสี่ ฮิ น คู่ กัน เป็น เครือ
่ งดื่ม บู ชา 41 จงถวายลูก แกะอีก
ตัว หนึ่ ง นั ้น ในเวลาเย็น ถวายธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน ด้วย เหมือนอย่างในเวลา
เช้า ให้เป็นกลิน
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 42 นี่ จะเป็นเครือ
่ ง
่ พอพระทัย เป็นเครือ
เผาบูชาเนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเจ้า ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมเฉพาะพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ ที่ ที่ เราจะพบเจ้า ทัง้ หลายและสนทนากับ เจ้า ที่ นั ่น 43 ที่ นั ่น เราจะพบกับ ชนชาติ
อิสราเอล และพลับพลานั ้น จะรับ การชําระให้ บริสุทธิ์ด้วยสง่า ราศี ของเรา 44 เราจะชําระ
พลับพลาแห่ง ชุ มนุ มและแท่น บูชาไว้ เป็ นที ่ บริสุทธิ์ และเราจะชําระอาโรนและบุตรชาย
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เขาให้ บริสุทธิ์ด้วย เพื่อ เขาจะปรนนิ บั ติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต 45 เราจะสถิต อยู่ ท่ามกลาง
ชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของเขา 46 เขาจะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขา ผูได้
้ นําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเราจะสถิตอยูท
่ ่ามกลางเขาทัง้ หลาย เราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขา�

30

แท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม

1 “เจ้าจงสร้างแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม

จงทําแท่นนั ้นด้วยไม้กระถินเทศ 2 ให้ยาวศอก
หนึ่ ง กว้างศอกหนึ่ ง เป็ นรูปสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รัส และสูงสองศอก เชิงงอนมุมแท่นนั ้นให้เป็นไม้
ท่อนเดียวกับ แท่น 3 และจงหุม
้ แท่น ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ทั ้งด ้า นบนและด้านข้างทุ กด ้าน
และเชิงงอนด้วย และจงทํากระจังทองคําล้อมรอบแท่น 4 จงทําห่วงทองคําสองห่วง ติดไว้
ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้าม ห่วงนั ้นสําหรับสอดใส่ไม้คานหาม 5 ไม้คานหามนั ้นจงทํา
ด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคํา 6 จงตัง้ แท่นนั ้นไว้ข้างนอกม่านซึ่งอยู่ใกล้ หีบพระโอวาท
ข้างหน้า พระที่นั่ง กรุ ณาซึ่ง อยู่ เหนื อ หีบ พระโอวาท ที่ ที่ เราจะพบกับ เจ้า 7 จงให้ อาโรนเผา
เครือ
่ งหอมบนแท่น นั ้น ทุก เวลาเช้า เมื่อ เขาแต่ง ประที ปก ็ จงเผาเครือ
่ งหอมด้วย 8 และใน
เวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีป ให้เผาเครือ
่ งหอมบนแท่น เป็นเครือ
่ งหอมเนื องนิ ตย์ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 9 แต่ เครือ
่ งหอมอย่างที่ ห้าม อย่า ได้ เผาบนแท่น
นั ้นเลย หรือเผาเครือ
่ งเผาบู ชา หรือเครือ
่ งธัญญบู ชา หรือเทเครือ
่ งดื่มบูชาบนนั ้น 10 ให้อา
โรนทํา การบูชาไถ่บาปที่ เชิง งอนปี ละหนด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปลบมลทิน ให้ เขา
ทําการลบมลทินแท่นนั ้นปี ละหนตลอดชัว่ อายุของเจ้า แท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮ
วาห์�
เงินคร่งึ เชเขลเป็นค่าไถ่ชีวต
ิ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 12 “เมื่อ เจ้า จะจดสํามะโนครัว ชนชาติ อส
ิ ราเอลจงให้
เขาต่างนํา ทรัพย์ สิ นมาถวายพระเยโฮวาห์ เป็น ค่า ไถ่ ชีวต
ิ เมื่อ เจ้า นั บ จํานวนเขา เพื่อ จะมิ
ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขาเมื่อเจ้านั บเขา 13 ทุกคนที่ข้น
ึ ทะเบียนสํามะโนครัว จะต้อง
ถวายของอย่างนี้ คือเงินคร่งึ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมยี
ี สิ
่ บเก-ราห์�
ครึ่งเชเขลเป็น เงิน ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 14 ทุ กๆคนที่ ข้น
ึ ทะเบียนสํามะโนครัว อายุ ตัง้ แต่
15
ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป ให้ นํา เงิน มาถวายพระเยโฮวาห์ เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายนํา เงิน มาถวายพระเยโฮ
วาห์ เพื่อจะได้ไถ่ชีวิตของเจ้าทัง้ หลายนั ้น สําหรับคนมังม
่ ีก็อย่าถวายเกินและสําหรับคนจน
16
ก็อย่าถวายน้ อยกว่าครึง่ เชเขล จงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอล และจงกําหนดเงิน
ไว้ใช้จ่ายในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม เพื่อ เป็ นที ่ ระลึก แก่ ชนชาติ อิสราเอลต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ สําหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทัง้ หลาย�
11

ขันทองเหลืองสําหรับล้างชําระมือและเท้าของพวกปุโรหิต
17 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 18 “เจ้ า จง ทํา ขันทอง สัมฤทธิ์ และ พานร อง ขันทอง
สัมฤทธิ์ ด้วย สําหรับ ล้างชําระ จงตัง้ ขัน นั ้น ไว้ ระหว่างพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มและแท่ นบู ชา
แล้วจงตักนํ้าใส่ ไว้ในขันนั ้น 19 ให้อาโรนและบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้า 20 เมื่อเขา
จะเข้าไปในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม เขาจะต้องชําระด้วยนํ้า เพื่อ จะไม่ ตาย หรือ เมื่อ เขาเข้า มา
ใกล้แท่นทําการปรนนิ บัติ เพื่อถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ 21 จงให้เขาล้างมือ
และเท้าเพื่อจะมิได้ตาย และให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ประจําตัวเขา คืออาโรนกับเชื้อสาย
ของเขาตลอดชัว่ อายุของเขา�
นํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์
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ยิง่ กว่า นั ้น พระเยโฮวาห์ ยงั ตรัส กับ โมเสสว่า 23 “จงเอาเครือ
่ งเทศพิเศษคือ มดยอบ
นํ้า ซึ่ง หนั กห ้า ร้อยเชเขล และอบเชยหอมครึง่ จํานวนคือ สองร้อยห้า สิบ เชเขล และตะไคร้
สองร้อยห้าสิบเชเขล 24 และการบูรห้าร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และนํ้ามัน
มะกอกเทศหนึ่ งฮิน 25 เจ้าจงเอาสิง่ เหล่านี้ มาทําเป็นนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ เป็นนํ้าหอมปรุ ง
ตามศิลปช่างปรุ งนํ้ามันนั ้น จะเป็นนํ้ามันเจิ มอันบริสุทธิ์ 26 แล้วจงเอานํ้ามันเจิมพลับพลา
แห่ง ชุ มนุมและหีบ พระโอวาทด้วย 27 โต ๊ะ และเครือ
่ งใช้ ประจํา โต๊ะ คัน ประที ปก ับ เครือ
่ งใช้
ประจําคันประทีป และแท่นเผาเครือ
่ งหอม 28 แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งใช้ประจําแท่น
ทัง้ ขันและพานรองขันนั ้น 29 จงชําระให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้บริสุทธิที
์ ่สุด และอะไรมาถูกสิง่ เห
30
ล่านั ้ นก็บริสุทธิด้
์ วย อนึ่ งจงเจิมอาโรนและบุตรชายเขา และสถาปนาเขาไว้ให้ปรนนิ บัติ
เราในตําแหน่ งปุโรหิต 31 ท่านจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘นี่ แหละ เป็นนํ้ามันเจิมอันบริ
สุทธิ์สําหรับเราตลอดชัว่ อายุของเจ้า 32 นํ้ามันนี่ อย่าให้เจิมคนสามัญเลย และอย่าผสมทํา
นํ้ามันอ่น
ื เหมือนอย่างนํ้ามันนี้ นํ้ามันนี้ เป็นนํ้ามันบริสุทธิ์ เจ้ าทัง้ หลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิ์
33 ผู้ใดจะผสมนํ้ามันอย่างนี้ หรือผู้ใดจะใช้ชโลมคนต่างด้าว ผู้นั ้นจะถูกตัดขาดจากชนชาติ
ของเขา� ”
22

เครือ
่ งหอมสําหรับแท่นเผาเครือ
่ งหอม
“จงเอาเครือ
่ งเทศคือยางไม้ ชะมด และมหาหิงค์ ผสม
กับกํายานบริสุทธิ์ ให้เท่าๆกันทุกอย่าง 35 จงผสมเครือ
่ งหอมปรุ งตามศิลปช่างปรุ งเจือด้วย
36
เกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศั กดิสิ
์ ทธิ์ จงเอาส่วนหนึ่ งมาตําให้ละเอียด และวางอีกส่วน
หนึ่ ง ไว้หน ้า หีบ พระโอวาทในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มท ี่ เราจะพบกับ เจ้า เครือ
่ งหอมนั ้น เจ้า จง
37
ถือว่าบริสุทธิ์ที่สุด เครือ
่ งหอมที่เจ้ากระทําตามส่วนที่ผสมนั ้น เจ้าอย่าทําใช้เอง ให้ถือว่า
นี่ เป็น เครือ
่ งหอมบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 38 ผู้ ใดทํา เครือ
่ งเช่น นี้ ไว้ใช้ สูด ดม ผู้ นั ้น ต้องถูก
ตัดขาดจากชนชาติของเขา�
34 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ดู ซี เราได้ ออกชื่อเบซาเลล ผู้เป็น บุตรชายอุ รี ผู้ เป็น
บุตรชายเฮอร์แห่งตระกูล ยู ดาห์ 3 และได้ ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือ
ให้ เขามี สติ ปัญญา ความเข้าใจและความรู ้ในวิชาการทุก อย่าง 4 จะได้ คิด ออกแบบอย่าง
ประณี ตในการทําเครือ
่ งทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์ 5 เจียระไนพลอยต่างๆสําหรับฝังใน
กระเปาะและแกะสลักไม้ได้ คือประกอบวิชาการทุกอย่าง 6 และดูเถิด เราได้ตัง้ ผูช
้ ว
่ ยอีกคน
หนึ่ ง ชื่อโอโฮลีอับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน และสําหรับคนทัง้ ปวงผูเ้ ฉลียวฉลาด
เราได้ บันดาลให้เขามีจิ ตใจอันประกอบด้วยสติ ปัญญา เพื่อเขาจะได้ ทําสิง่ สารพัดซึ่งเราได้
สัง่ เจ้าไว้นั ้น 7 คือพลับพลาแห่งชุมนุม หีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุ ณา ซึ่งอยู่บนหีบพระ
โอวาท และเครือ
่ งใช้ ทุ กอย่างสําหรับ พลับพลา 8 โต ๊ะ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ โต๊ะ คัน ประที ปบ
ริสุทธิ์ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ คัน ประทีป และแท่น เครือ
่ งหอม 9 แท่น เครือ
่ งเผาบูชากับ เครือ
่ ง
10
ใช้ประจําแท่น ขันกับพานรองขันนั ้น เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณี ต คือเสื้อยศอันบริสุทธิ์
ของอาโรนปุโรหิต และเสื้อยศของบุตรชายของเขา เพื่อจะได้สวมปฏิบัติในตําแหน่ งปุโรหิต
11 และนํ้ามัน เจิม กับ เครือ
่ งหอมสํา หรับท ี่ บริสุทธิ์ ที่ เราบัญชาเจ้า นั ้น ให้ เขากระทํา ตามทุก
ประการ�
1

วันสะบาโตเป็นหมายสําคัญระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล
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12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 13 “จงสัง
่ ชนชาติอส
ิ ราเอลว่า

‘เจ้าทัง้ หลายจงรักษาวัน
สะบาโตของเราไว้ เพราะนี่ จะเป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้า เพื่อ
เจ้าจะได้รูว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์ ผูได้
้ กระทําเจ้าให้บริสุทธิ์ 14 เหตุฉะนี้ เจ้าทัง้ หลายจงรักษา
วัน สะบาโตไว้ เพราะเป็ นว ัน บริสุทธิ์ สําหรับ เจ้า ทุ กคนที่ กระทํา ให้วน
ั นั ้น เป็น มลทิน จะต้อง
ถูก ประหารให้ ตายเป็น แน่ เพราะผู้ ใดก็ตามทําการงานในวัน นั ้น ผู้ นั ้น ต้องถูก ตัดขาดจาก
ท่ามกลางชนชาติ ของเขา 15 จงทํางานแต่ ในกําหนดหกวัน แต่ ในวันที ่ เจ ็ดเป็ นว ัน สะบาโต
เป็ นว ัน หยุด พัก สงบ เป็ นว ัน บริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดทํางานในวัน สะบาโตนั ้น ต้องถูก
ลงโทษถึงตายเป็นแน่ 16 เหตุฉะนี้ ชนชาติอิสราเอลจงรักษาวันสะบาโตไว้ คือถือวันสะบาโต
ตลอดชัว่ อายุของเขาเป็นพันธสัญญาเนื องนิ ตย์ 17 เป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับชนชาติ
อิสราเอลว่า ในหกวัน พระเยโฮวาห์ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก แต่ ในวันที ่ เจ ็ด
พระองค์ได้ทรงงดการงานไว้ และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั ้น� ” 18 เมื่อพระองค์ตรัสแก่
โมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลา
จารึกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ของพระเจ้า
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รู ปเคารพวัวทองคํา
1 เมื่อพลไพร่เห็นโมเสสล่าช้าอยู่ ไม่ลงมาจากภูเขาจึงได้พากันมาหาอาโรน เรียนว่า “ลุก
ขึ้น ขอท่านสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่ได้นํา
ข้าพเจ้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ เป็น อะไรไปเสีย แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 2 ฝ่ายอาโรนได้
กล่าวแก่เขาว่า “จงปลดตุ้มหูทองคําออกจากหูภรรยา และหูบุตรชายหญิงของเจ้าทัง้ หลาย
แล้วนํามาให้เราเถิด� 3 พลไพร่ทัง้ ปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคําจากหูของตนมามอบให้กับอา
โรน 4 เมื่ออาโรนได้รบ
ั ทองคําจากมือเขาแล้ว จึงใช้เครือ
่ งมือสลักหล่อรู ปเป็ นวัวหนุ่ม แล้ว
เขาทัง้ หลายประกาศว่า “โอ อิสราเอล สิ ่งเหล่านี้ แหละเป็นพระของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจาก
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� 5 เมื่อ อาโรนได้ยน
ิ ดัง นั ้น แล้ว จึง สร้างแท่น บูชาไว้ตรงหน้า รู ป วัว หนุ่ มน น
ั้
6
แล้วอาโรนประกาศว่า “พรุ ง่ นี้ จะเป็ นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์� ครันร
้ ุ่งขึ้นเขา
ตื่นขึ้นแต่เช้ามืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และนําเครือ
่ งสันติบูชามา พลไพร่ก็นั ่งลงกินและดื่ม
แล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกัน
โมเสสอ้อนวอนเพื่ออิสราเอล
ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “เจ้ าลงไปเถิด ด้วยว่า ชนชาติ ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ นํา
ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั ้น ได้ ทําความเสื่อมเสีย มากแล้ว 8 เขาได้ หน
ั เหออกจากทางซึ่ง
เราสัง่ เขาไว้ อย่างรวดเร็ว คือ หล่อ รู ป วัว ขึ้ นร ูป หนึ่ ง สําหรับ ตน และกราบไหว้ รู ปน น
ั ้ และ
ถวายสัตวบูชาแก่ รู ปน ัน
้ และกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล สิ ่ง เหล่า นี้ แหละเป็น พระของเจ้า ซึ่ง
นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� ” 9 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เราเห็น พลไพร่
นี้ แล้ว ดู เถิด เขาเป็น ชนชาติ คอแข็ง 10 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงปล่อยเราตามลําพัง เพื่อ ความ
พิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผลาญทําลายเขาเสีย ส่วนเจ้าเราจะให้
เป็นประชาชาติใหญ่� 11 ฝ่ายโมเสสก็วงิ วอนกราบทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า “ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ จึง ทรงพระพิโรธอย่างแรงกล้า ต่อ พลไพร่ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ ทรงนํา ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยฤทธานุภาพอัน ใหญ่ ยิง่ และด้วยพระหัตถ์
12
อัน ทรงฤทธิ์ของพระองค์ เล่า เหตุ ไฉนจะให้ ชนชาวอียป
ิ ต์ กล่าวว่า ‘พระองค์ ทรงนํา เขา
ออกมาเพื่อ จะทรงทําร้ายเขา เพื่อ จะประหารชีวต
ิ เขาที่ ภู เขาและทําลายเขาเสีย จากพื้น
แผ่น ดิน โลก� ขอพระองค์ ทรงหัน กลับ เสีย จากความพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ และ
ทรงกลับ พระทัย อย่า ทํา อันตรายแก่ พลไพร่ของพระองค์ เอง 13 ขอพระองค์ ได้ ทรงระลึก ถึ
งอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นผู้ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณด้วย
7
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พระองค์เองแก่เขาเหล่านั ้นไว้ว่า ‘เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีข้น
ึ ดุจดวงดาวในท้องฟ้า และ
แผ่นดินนี้ ทัง้ หมดซึ่งเราสัญญาไว้แล้ว เราจะยกให้แก่เชื้อสายของเจ้า และเขาจะรับไว้เป็น
มรดกตลอดไป� ” 14 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จึง ทรงกลับ พระทัย มิได้ ทรงทํา อันตรายอย่างที่
พระองค์ทรงดําริวา่ จะกระทําแก่พลไพร่ของพระองค์
อิสราเอลเปลือยกายและไหว้รู ปเคารพ โมเสสทําลายรู ปเคารพ
15 ฝ่ายโมเสสกลับ ลงมาจากภูเขาถือ แผ่น ศิลาพระโอวาทมาสองแผ่น ซึ่ง จารึก ทัง
้ สอง
16
ด้าน จารึกทั งด
้ ้านนี้ และด้านนั ้น แผ่นศิลาเหล่านั ้นเป็นงานจากฝีพระหัตถ์ ของพระเจ้า
และอักษรที่ จาร ึ กนั ้น เป็น ลายพระหัตถ์ ของพระเจ้า สลัก ไว้ บนแผ่น ศิ ลาน ัน
้ 17 เมื่อ โยชู
วาได้ยน
ิ เสียงพลไพร่อ้ื ออ ึ งอยู่ เขาจึง เรียนโมเสสว่า “ที่ ค่ายมี เสียงเหมือนเกิด สงคราม�
18 ฝ่ายโมเสสตอบว่า “ที่ เราได้ ยิ นม ิ ใช่ เสีย งอื้ ออ ึง ของคนที่ มี ชัยชนะ และมิ ใช่ เสียงคนที่
แพ้ แต่ เป็น เสียงคนร้องเพลงกัน� 19 ต่อ มาพอโมเสสเข้า มาใกล้ ค่าย ได้ เห ็ นร ูป วัว หนุ่ม
และคนเต้นรํา โทสะของโมเสสก็เดือดพลุ่งขึ้น ท่านโยนแผ่นศิลาทิง้ ตกแตกเสียที่เชิงภูเขา
นั ่นเอง 20 แลวท
้ ่านเอารู ปวัวหนุ่มทพ
ี่ ลไพร่ทําไว้นั้นเผาเสีย และบดเป็นผงโรยลงในนํ้า และ
บังคับ ให้ ชนชาติ อิส ราเอลดื่ มน ้าํ นั ้น 21 โมเสสจึง ถามอาโรนว่า “พลไพร่นี้ กระทํา อะไรแก่
ท่านเล่า ท่านจึงนําบาปอันใหญ่นี้ มาสู่พวกเขา� 22 ฝ่ายอาโรนตอบว่า “อย่าให้ความโกรธข
องเจ้า นายของข้าพเจ้า เดือดพลุ่ง ขึ้น เลย ท่านก็ รู จั
้ ก พลไพร่พวกนี้ แล ้ วว ่า เขาเอนเอียงไป
23
ในทางชัว่
เขามาร้องขอข้าพเจ้า ว่า ‘ขอจงทํา พระให้ พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวกข้าพเจ้า
ไป ด้วยว่า โมเสสคนนี้ ที่ ได้ นํา พวกข้าพเจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั้น เกิด อะไรขึ้ นก ับ เขา
ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 24 แล้วข้าพเจ้าตอบแก่ เขาว่า ‘ผู้ใดมีทองคําให้ปลดออกมา� เขาก็ มอบ
ทองคําให้แก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้ ววัวนี้ก็ ออกมา� 25 เมื่อโมเสสเห็น
ประชาชนแสดงออกถึงการเปลือยเปล่าเสียแล้ว (เพราะว่าอาโรนปล่อยให้เขาเปลือยเปล่า
จนน่าละอายท่ามกลางพวกศัตรู )
สามพันคนที่ไหว้รู ปเคารพถูกประหารชีวต
ิ
“ผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์ให้ผู้นั ้นมาหาเราเถิด�
ฝ่ายลูก หลานของเลวีได้ มาหาโมเสสพร้อมกัน 27 โมเสสจึง กล่าวแก่ เขาว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลตรัสสังด
่ ังนี้ ว่า ‘จงเอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูต่างๆ
ทัว่ ค่าย ทุ กๆคนจงฆ่า พี่ น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัว เอง� ” 28 ฝ่ายลูก หลาน
ของเลวีก็ทําตามโมเสสสัง่ และพลไพร่ประมาณสามพันคนตายลงในวันนั ้น 29 ด้วยโมเสส
กล่าวไว้แล ้ วว ่า “ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายจงสถาปนาตัว เองรับ ใช้ พระเยโฮวาห์ จงให้ทุ กคนสู้
รบกับบุตรชายและพี่น้องของตน เพื่อวันนี้ พระองค์ จะได้ อาํ นวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย�
30 ครันว
้ ั นร ุ่ง ขึ้น โมเสสจึง กล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายทําบาปอัน ใหญ่ ยิง่ แต่ บัดนี้
เราจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ ชะรอยเราจะทําการลบมลทินบาปของท่านได้� 31 โมเสสจึง
กลับไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ทูลว่า “โอ พระเจ้าข้า พลไพร่นี้ ทําบาปอันใหญ่ยิง่ เขาทําพระด้วย
ทองคําสําหรับตัวเอง 32 แต่บัดนี้ ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของเขา ถ้าหาไม่ ขอพระองค์
ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากทะเบียนที่ พระองค์ ทรงจดไว้� 33 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า “ผู้ ใดทําบาปต่อ เราแล้ว เราจะลบชื่อ ผู้ นั้น เสีย จากทะเบียนของเรา 34 ฉะนั ้น
บัดนี้ จงไปเถอะ นํา พลไพร่ไปยัง ที่ ซ่ึง เราบอกแก่ เจ้ าแล้ว ดู เถิด ทูต สวรรค์ ของเราจะนํา
หน้าเจ้า แต่ว่าในวันนั ้นเมื่อเราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษเขา� 35 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่พลไพร่ เพราะเหตุเขาทํารู ปวัวหนุ่มซึ่งอาโรนทํานั ้น
26 แล้วโมเสสยืนอยู่ที่ ประตูค่ายร้องว่า

33
พระเจ้าต้องการทําลายอิสราเอล โมเสสยกย้ายพลับพลา
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“ไปเถิด จงยกไปจากที่ นี่ เจ้ากับพลไพร่ซ่ึงเจ้านําขึ้นมา
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า ‘แผ่นดิน
นั ้นเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า� 2 เราจะใช้ทูตสวรรค์องค์หน่งึ นําหน้าเจ้าไป และจะไล่ คน
คานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกเสียจากที่ นั ่น 3 จงนํา
ไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ แต่เราจะไม่ข้น
ึ ไปกับพวกเจ้า เกรงว่าเราจะ
ทําลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติคอแข็ง� 4 เมื่อพลไพร่ได้ยินข่าว
ร้ายนั ้นเขามีความโศกเศร้า และไม่มีผูใดใส่
้
เครือ
่ งประดับเลย 5 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า “จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทัง้ หลายเป็นชนชาติคอแข็ง ถ้าเราจะขึ้นไป
กับเจ้าเพียงครู เดี
่ ยว เราก็จะทําลายล้างเจ้าเสีย ฉะนั ้นบัดนี้ จงถอดเครือ
่ งประดับออกเสีย
6
เพื่อเราจะรู ว่
้ า ควรจะกระทําอย่างไรกับเจ้า� ” ฝ่ายชนชาติอส
ิ ราเอลก็ถอดเครือ
่ งประดับ
ออกตอนที่ เขาอยู่ แถบภู เขาโฮเรบ 7 ฝ่ายโมเสสตัง้ พลับพลาหลัง หนึ่ ง ไว้ข้างนอกไกลจาก
ค่าย และเรียกว่า พลับพลาแห่ง ชุ มนุม ต่อ มาทุก คนซึ่ง ปรารถนาจะเข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ก็
ออกไปยังพลับพลาแห่งชุมนุม ซึ่งตัง้ อยูน
่ อกบริเวณค่าย 8 และต่อมาเมื่อไรที่โมเสสออกไป
ยังพลับพลานั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงก็ จะลุกขึ้นยืนอยู่ที่ ประตูเต็นท์ ของตน มองดู โมเสสจนท่าน
เข้าไปในพลับพลา 9 ครัน
้ โมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ ลอยลงมาตัง้ อยู่ ที่ ประตู
พลับพลา แล้วพระเยโฮวาห์ก็ตรัสสนทนากับโมเสส 10 เวลาพลไพร่ทัง้ ปวงเห็นเสาเมฆนั ้น
ตัง้ อยูที
่ ่ประตูพลับพลาเมื่อไร ทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนนมัสการอยูที
่ ่ประตูเต็นท์ของตน 11 ดังนี้
แหละพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสสองต่อ สอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล ้ว โมเสสก็
กลับไปยังค่าย แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ออกไปจากพลับพลา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

โมเสสอ้อนวอนพระเจ้าให้พระองค์อยูกั
่ บอิสราเอล

โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “ดู เถิด พระองค์ ได้ ตรัสส งั ่ ข้า พระองค์ ว่า ‘จงนํา พล
ไพร่นี้ ขึ้นไป� แต่พระองค์มิได้แจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่า จะใช้ผู้ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์ แม้
กระนั ้นพระองค์ก็ยังตรัสกับข้าพระองค์ว่า ‘เรารู จ
้ ักเจ้าตามชื่อของเจ้า และเจ้าก็ได้รับความ
กรุ ณาในสายตาของเราด้วย� 13 ฉะนั ้น บัดนี้ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ถ้า แม้ ข้า
พระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ขอทรงโปรดสําแดงพระมรรคา
ของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู จ
้ ักพระองค์ แล้วจะรับพระ
กรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือว่า ชนชาติ นี้ เป็น พลไพร่ของพระองค์�
14 ฝ่ายพระองค์ ตรัสว ่า “เราเองจะไปกับ เจ้า และให้ เจ้ าได้ พัก � 15 ฝ่ายโมเสสจึง กราบทูล
พระองค์ ว่า “ถ้าพระองค์ มิได้ เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ ขออย่านําพวกข้าพระองค์ ข้น
ึ ไปจาก
16
ที่ นี่ เลย ทํา อย่างไรจะทราบได้ ตรงนี้ ว่า ข้า พระองค์ และพลไพร่ของพระองค์ ได้ รับ พระ
กรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว ก็ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปกับ พวกข้า พระองค์ ด้วยมิ
ใช่หรือ ดังนี้ เราทัง้ หลายทัง้ ข้าพระองค์และพลไพร่ของพระองค์จึงจะแยกออกจากชนชาติ
ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน โลก� 17 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เราจะกระทํา สิง่
ที่ เจ้ ากล่าวถึง นี้ ด้วยเพราะว่า เจ้า ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของเราแล้ว และเรารู จ
้ ัก เจ้า
ตามชื่อของเจ้า� 18 โมเสสจึงกราบทูลว่า “ขอทรงโปรดสําแดงสง่าราศี ของพระองค์แก่ข้า
พระองค์ เถิด � 19 พระองค์ จึง ตรัส ตอบว่า “เราจะให้ คุณ ความดี ของเราประจั กษ ์ แจ ้ง ต่อ
หน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์ ให้ประจักษ์ ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์จะ
โปรดปรานผู้ใด เราก็จะโปรดปรานผู้นั ้น และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด เราก็จะเมตตา
ผู้นั ้น� 20 พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะ
มีชีวิตอยู่ไม่ได้� 21 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า “ดูเถิด มีที่ แห่งหน่ึงอยู่ใกล้ เรา เจ้าจงไปยืนอยู่
บนศิ ลานน
ั ้ 22 แล้วขณะเมื่อสง่าราศี ของเรากําลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและ
12

หนั งสืออพยพ 33:23

103

หนั งสืออพยพ 34:20

จะบัง เจ้า ไว้ด้วยมือ เราจนกว่า เราจะผ่านไป 23 เมื่อ เราเอามือ ของเราออกแล้ว เจ้ าจะเห็น
หลังของเรา แต่หน้าของเราเจ้าจะมิได้เห็น�

34

โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงสกัดศิลาอีกสองแผ่นเหมือนเดิมแล้วเราจะจารึกคํา
เหมือนในแผ่นเก่าที่เจ้าทําแตกนั ้นให้ 2 จงเตรียมให้พรอ
้ มเวลาเช้า แล้วจงขึ้นมาบนภูเขาซี
นายแต่เช้า จงคอยเฝ้าเราบนยอดภูเขานั ้น 3 อย่าให้ผูใดขึ
้
้นมาด้วย และอย่าให้ผูใดมาอยู
้
ต
่ ล
อดทั วท
่ ัง้ ภู เขา อย่าให้ฝูงแพะแกะ ฝูงวัวกินหญ้าอยู่หน้าภูเขานี้ เลย� 4 ฝ่ายโมเสสจึงสกัด
ศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก แลวท
้ ่านก็ต่ืนแต่เช้าขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามรับสัง่ ของ
5
พระเยโฮวาห์ถือ ศิลาไปสองแผ่น ฝ่ายพระเยโฮวาห์เสด็จ ลงมาในเมฆ และโมเสสยืน อยู่
กับพระองค์ที่นั่น และออกพระนามพระเยโฮวาห์ 6 พระเยโฮวาห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน
ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงพระกรุ ณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรง
กริว้ ช้า และบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและความจริง 7 ผู้ทรงสําแดงความเมตตาต่อมนุษย์
กระทัง่ พันชัว่ อายุ ผูทรงโปรดยกโทษความชั
้
ว่ ช้า การละเมิดและบาปของเขาเสีย แต่จะทรง
ถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ และให้โทษเพราะความชัว่ ช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชัว่
สี่ ชัว่ อายุ คน � 8 ฝ่ายโมเสสจึง รีบ กราบลงที่ พ้น
ื ดิน นมัสการ 9 แล ้ วท ูล ว่า “โอ ข้า แต่ องค์
พระผู้เป็นเจ้า ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์
ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้า
พระองค์ เพราะเป็น ชนชาติ คอแข็ งด ้ื อด ึง และขอทรงโปรดยกโทษความชัว่ ช้า และความ
บาปของพวกข้าพระองค์ และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วย�
ทรงห้ามไม่ให้อิสราเอลร่วมกับคนต่างชาติในคานาอัน
ฝ่ายพระองค์ ตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะทํา พันธสัญญาไว้ เราจะทําการมหัศจรรย์ ต่อ หน้า
ชนชาติของเจ้าทุกคน ซึ่งไม่มีผู้ใดกระทําในประชาชาติใดทัว่ พิภพ และประชาชนทัง้ ปวงซึ่ง
เจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั ้น จะเห็นกิจการของพระเยโฮวาห์ เพราะการซึ่งเราจะทําต่อเจ้านั ้น
จะเป็นสิง่ ที่ น่ากลัวยิง่ นั ก 11 จงถือตามคําซึ่งเราบัญชาเจ้าในวันนี้ ดู เถิด เราจะไล่ คนอาโม
ไรต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ไปให้พ้นหน้าเจ้า 12 จงระวัง
ตัว ให้ ดี อย่า กระทํา พันธสัญญากับ ชาวเมืองซึ่ง เจ้า จะไปถึง นั ้น เกรงว่า จะเป็น บ่วงแร้ว ดัก
พวกเจ้า 13 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจงทําลายแท่น บูชาและทุบ เสาอัน ศั กด ิ์ สิทธิ์ของเขาให้ แหลก
ละเอียด และโค่นเสารู ปเคารพของเขาเสีย 14 เจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลย เพราะพระเยโฮ
วาห์ผู้ทรงพระนามว่าหวงแหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน 15 เกรงว่าเจ้าจะทําพันธสัญญา
กับชาวเมืองนั ้น และเมื่อเขาเล่นชูก
้ ับพระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่บรรดาพระนั ้น เขา
จะเชิญ พวกเจ้า ไปร่วมด้วย และพวกเจ้า จะไปกิน ของที่ เขาถวายบู ชาน น
ั ้ 16 เกรงว่า เจ้า จะ
รับ บุตรสาวของเขามาเป็น ภรรยาบุตรชายของเจ้า และบุตรสาวของเขานั ้น จะไปเล่น ชู้ กับ
พระของเขา และชักชวนให้บุตรชายของเจ้าไปเล่นชู้กับพระนั ้นด้วย 17 เจ้าอย่าหล่อรู ปพระ
ไว้สําหรับตัวเองเลย
10

คําบัญชาซํ้าเรือ
่ งเครือ
่ งบูชา
18 เจ้ าทัง
้ หลายจงถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ จงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ให้ ครบเจ็ด วัน ตาม
กําหนดในเดือนอาบีบตามที่ เราบัญชาเจ้า เพราะเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ในเดือนอาบีบ 19 ทุกสิ่
งซึ่ง ออกจากครรภ์ ครัง้ แรกเป็น ของเรา คือ สัตว์ ตัวผู้ ทัง้ หมดของเจ้า ลูก หัวปี ของวัว และ
ของแกะ 20 ส่วนลูกลาหัวปี นั้นเจ้าจงนําลูกแกะมาไถ่ ไว้ ถ้าแม้เจ้ามิได้ไถ่ ก็จงหักคอมันเสีย
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บุ ตรชายหัวปี ทัง้ หลายของพวกเจ้า นั ้น จะต้องไถ่ ไว้ด้วย อย่า ให้ผู้ ใดมาเฝ้า เรามือ เปล่า เลย
21 เจ้าจงทําการงานในกําหนดหกวัน แต่วันที่ เจ็ดจงพัก แม้ว่าในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าว
ก็ จงพัก 22 จงถือ เทศกาลสัปดาห์ คือ เทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้น ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี และถือ
เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บ ผลิตผลในปลายปี 23 บรรดาผู้ชายทัง้ หลายของพวกเจ้า ต้อง
มาประชุม กัน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลปี ละสามครัง้
24 เพราะเราจะขับไล่ ชนชาติ ทัง
้ หลายออกไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าและจะขยายเขตแดนเมือง
ของเจ้าให้กว้างออกไป เมื่อพวกเจ้าจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าปี ละสามครัง้
นั ้น จะไม่ มี ใครอยากได้ แผ่ นดิน ของเจ้า เลย 25 อย่าถวายเลือดบูชาพร้อมกับ ขนมปั งม ี เชื้อ
และเครือ
่ งบูชาอันเกี่ยวกับเทศกาลเลี้ยงปัสกานั ้น อย่าให้เหลือไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น 26 จงคัด
พืช ผลแรกจากผลรุ น
่ แรกในไร่นามาถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า อย่า
ต้มเนื้ อลูกแพะด้วยนํ้านมแม่ของมันเลย� 27 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “คําเหล่านี้ จง
เขียนไว้ เพราะเราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้าและพวกอิสราเอลตามข้อความเหล่านี้ แล้ว�
โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
28 ฝ่ายโมเสสเฝ้า พระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ นั ่น สี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน มิได้ รับ ประทานอาหารหรือ นํ้า
เลย และท่านจารึก คํา พันธสัญญาไว้ ที่ แผ่ นศิ ลา คือ พระบัญญั ติ สิ บประการ 29 อยู่ ต่อ มา
โมเสสได้ ลงมาจากภูเขาซี นาย ถือแผ่นพระโอวาทสองแผ่นมาด้วย เวลาที่ ลงมาจากภูเขา
นั ้นโมเสสก็ไม่ทราบว่า ผิวหน้าของตนทอแสงเนื่ องด้วยพระเจ้าทรงสนทนากับท่าน 30 เมื่อ
อาโรนและคนอิสราเอลทัง้ ปวงมองดู โมเสส ดู เถิด ผิว หน้า ของท่านทอแสง และเขาก็ กล
ัว ไม่ กล ้า เข้า มาใกล้ ท่าน 31 ฝ่ายโมเสสเรียกเขามา แล ้ วอาโรนกับ บรรดาประมุข ของชุ มนุ
มก็ กล ับ มาหาโมเสสและท่านสนทนากับ เขา 32 แล ้ว ภายหลัง คนอิสราเอลทัง้ หลายเข้า มา
ใกล้ โมเสสจึงให้บัญญัติแก่เขาตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ท่านทุกข้อบนภูเขาซีนาย 33 เมื่อ
ท่านพูด จบแล้ วก ็ ใช้ ผ้า คลุม หน้า ไว้ 34 แต่ เมื่อไรที่ โมเสสเข้า เฝ้า ทูล ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ ท่านก็ปลดผ้านั ้นออกเสีย จนกว่าจะกลับออกมา แล้วท่านออกมาเล่าให้คนอิสราเอล
ฟังตามที่ท่านรับพระบัญชามาแล้วนัน
้ 35 และคนอิสราเอลดูหน้าของโมเสสคือเห็นผิวหน้า
ของโมเสสทอแสง ฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าไว้อีกทุกครัง้ จนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์

35
ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต
ฝ่ายโมเสสให้ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดประชุมกันกล่าวแก่ เขาว่า “ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์บัญชาให้ท่านทัง้ หลายกระทํา 2 จงทํางานในกําหนดหกวัน แต่วันที่เจ็ดให้ท่าน
ถือเป็ นวันบริสุทธิ์ เป็ นวันสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ สําหรับใช้พัก ผู้ใดทํางานในวันนั ้นต้อง
ถูกลงโทษถึงตาย 3 ในวันสะบาโตนั ้นอย่าก่อไฟเลย ทัว่ ตลอดที่อาศัยของท่าน�
1

ขอให้พลไพร่ถวายแด่พระเจ้า
โมเสสได้ กล ่าวแก่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดว่า “ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาว่า 5 ท่านทัง้ หลายจงนํา ของจากของที่ มี อยู่ มาถวายพระเยโฮวาห์ ผู้ ใดมี น้ําใจกว้าง
ขวางให้ ผู้ นั ้น นํา ของมาถวายพระเยโฮวาห์ คือ ทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์ 6 ผ้า สี ฟ้า สี
ม่วง สี แดงเข้ม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และขนแพะ 7 หน ัง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง หน ัง ของตัว
แบดเจอร์และไม้กระถินเทศ 8 นํ้ามันเติมตะเกียง เครือ
่ งเทศสําหรับเจือนํ้ามันเจิม และปรุ ง
9
เครือ
่ งหอมสําหรับการเผาถวาย พลอยสี น้ําข้าวและพลอยต่างๆสําหรับฝังทําเอโฟดและ
ทับทรวง 10 จงให้ ทุ กคนที่ เฉลียวฉลาดในหมู่ พวกท่าน พากัน มาทํา สิง่ ทัง้ ปวงซึ่ง พระเย
4
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โฮวาห์ ทรงบัญชาให้ ทํา แล้ว 11 คือ พลับพลา เต็นท์ และผ้า คลุม พลับพลา ขอเกี่ยวและไม้
กรอบ กลอน เสา และฐานรองรับเสาของพลับพลานั ้น 12 หีบและไม้คานหามหีบ พระที่นั่ง
กรุ ณากับ ม่านบังตา 13 โต ๊ะ กับ ไม้ คานหามโต๊ะ เครือ
่ งใช้ ทัง้ ปวงสําหรับ โต๊ะ และขนมปัง
14
หน้าพระพักตร์ คันประทีปที่ ให้แสงสว่างกับเครือ
่ งอุปกรณ์ และตะเกียง และนํ้ามันเติม
ตะเกียง 15 แท่น เผาเครือ
่ งหอมกับ ไม้ คานหามแท่น นั ้น นํ้ามัน เจิม และเครือ
่ งหอมสําหรับ
16
เผาถวาย และม่านบังตาสําหรับ ประตู ที่ ประตู พลับพลา แท่น เครือ
่ งเผาบูชากับ ตาข่าย
ทองสัมฤทธิ์ ไม้ คานหามและเครือ
่ งใช้ ทัง้ ปวงของแท่น ขั นก ับ พานรองขัน นั ้น 17 ผ้า ม่าน
สําหรับกัน
้ ลานพลับพลากับเสา และฐานรองรับเสา และผ้าม่านสําหรับประตูลาน 18 หลัก
หมุดสําหรับพลับพลา และหลักหมุดสําหรับลานพลับพลาพร้อมกับเชือก 19 เสื้อยศเย็บด้วย
ฝีมือประณี ตสําหรับแต่งเวลาปรนนิ บัติในที่บริสุทธิ์ คือเสื้อยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนปุโรหิต
และเสื้อ ยศสําหรับ บุตรชายของท่าน เพื่อ ใช้ ปฏิบัติ ในตําแหน่ ง ปุโรหิต� 20 แล ้วชุ มนุ มชน
อิสราเอลทัง้ หมดก็แยกย้ายกันจากโมเสสไป 21 ทุกคนที่มีใจปรารถนา และที่มีใจสมัครกน
็ ํา
สิง่ ของมาถวายพระเยโฮวาห์สําหรับ พลับพลาแห่ง ชุ มนุมและการปรนนิ บั ติ ทัง้ หลาย และ
สําหรับเครือ
่ งยศบริสุทธิ์ 22 เขาจึงพากันมาทัง้ ชายและหญิง บรรดาผูมี
้ น้าํ ใจสมัครนํามาซึ่ง
เข็มกลัด ตุ้มหู แหวนตราและกําไล เป็นทองรู ปพรรณทัง้ นั ้น คือทุกคนนําทองคํามาแกว่ง
ไปแกว่งมาถวายพระเยโฮวาห์ 23 ส่วนทุกคนที่มีด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม หรือที่มีผ้าป่าน
เนื้ อละเอียด ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนั งของตัวแบดเจอร์ก็เอาของเหล่านั ้น
มาถวาย 24 ทุกคนที่มีเงินหรือทองสัมฤทธิจ
์ ะถวายก็นํามาถวายพระเยโฮวาห์ และทุกคนที่
มี ไม้ กระถิน เทศใช้ การได้ ก็ นํา ไม้ นั้น มาถวาย 25 ส่วนผู้ หญิง ทัง้ ปวงที่ ชาํ นาญก็ ปั่นด้ายด้วย
มือของตน แล้วนําด้ายซึ่งปั่ นนั ้นมาถวายทัง้ สีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และเส้นป่านปั่ นอย่างดี
26 ฝ่ายบรรดาผู้ หญิง ที่ มี ใจปรารถนาก็ ปั่นขนแพะด้วยความชํานาญ 27 บรรดาประมุข ก็ นํา
พลอยสี น้ําข้าวและพลอยต่างๆมาสําหรับฝังทําเอโฟด และทับทรวง 28 กับเครือ
่ งเทศและ
นํ้ามันเติมตะเกียง นํ้ามันเจิม และนํ้ามันปรุ งเครือ
่ งหอมสําหรับเผาบูชา 29 คนอิสราเอลทัง้
ชายหญิง ทุก คนที่ มี ใจสมัครนํา ของถวายสําหรับการงานต่างๆ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
โมเสสไว้ให้กระทําก็นําของมาตามอําเภอใจถวายแด่พระเยโฮวาห์
เบซาเลลและโอโฮลีอบ
ั เป็นช่างและผู้สอน
30 โมเสสจึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “ดู ก่อนท่าน พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงออกชื่อเบซาเล
ลบุตรชายอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ตระกูลยูดาห์ 31 และพระองค์ได้ทรงให้ผู้นั ้นประกอบ
ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ให้มี สติ ปัญญาและความเข้าใจ และความรู ใ้ นการช่างฝีมือ
ทัง้ ปวง 32 เพื่อจะคิดประดิษฐ์ลวดลายอย่างฉลาด ทําด้วยทองคําและเงินและทองสัมฤทธิ์
33 และเจียระไนพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ในกระเปาะ และการแกะสลัก ไม้ คือ ให้ มี ฝีมือ ดี เลิศ
ทุก อย่าง 34 อนึ่ ง พระองค์ ทรงดลใจให้ผู้ นั ้ นม ี น้ําใจที่ จะสอนคนอื่น ได้ ด้วย พร ้ อมด้วยโอโฮ
ลี อบ
ั บุตรชายอาหิสะมัคตระกูลดาน 35 คนทัง้ สองนี้ พระองค์ ทรงประทานสติ ปัญญาแก่ จิ ต
ใจของเขาให้มี ความสามารถในการที่ จะกระทํา งานได้ ทุก อย่าง เช่น การช่างฝี มือ การช่าง
ออกแบบ และการช่างด้ายสี คือสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและเส้นป่านปั่ นอย่างดี และช่างทอ
คือทําการช่างฝีมือได้ทุกอย่าง และเป็นช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วย�

36
พลไพร่ถวายมากมาย การสร้างพลับพลาก้าวหน้า
และโอโฮลีอับ กับคนทัง้ ปวงที่เฉลียวฉลาด ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทาน
สติ ปัญญาและความเข้าใจให้พอที่ จะทําการทุกอย่างในการสร้างสถานบริสุทธิ์ ตามที่ พระ
1 ฝ่ายเบซาเลล
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เยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้แล ้ วท ุก ประการ 2 โมเสสจึง เรียกเบซาเลลและโอโฮลี อับ กับ คนทัง้
ปวงที่ เฉลียวฉลาดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทานสติ ปัญญาให้แก่ จิ ตใจของเขา และใจของ
เขาปรารถนาให้มาทํางาน 3 คนเหล่านี้ ได้รับของถวายทัง้ หมดนั ้นจากโมเสสที่คนอิสราเอล
นํามาถวายเพื่อนําไปทําสถานบริสุทธิ์ พลไพร่ยงั นําของที่สมัครใจจะถวายมาถวายอีกทุกๆ
เวลาเช้า 4 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ เฉลียวฉลาดซึ่งทํางานต่างๆที่ สถานบริสุทธิ์นั้นมาถึงแล้ว ต่าง
ก็ หยุด ทํางานในหน้าที่ ของตน 5 พากัน มาเรียนโมเสสว่า “พลไพร่นําของมาถวายมากเกิน
ความต้องการที่ จะใช้ ในงานนั ้นๆซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ กระทํา � 6 โมเสสจึง สัง่ ให้
ประกาศไปทัว่ ค่ายว่า “อย่า ให้ ชายหญิง นํา ของสําหรับ ทํา สถานบริสุทธิ ์ มาถวายอีก เลย�
เหตุ ฉะนั ้น พลไพร่จึง ยับยัง้ ไม่ นํา ของมาถวายอีก 7 เพราะของที่ เขามี อยู่ แล้ว ก็ พอสําหรับ
งานทัง้ ปวงนั ้น และยั งม ี เหลื ออ ีก 8 บรรดาช่างผู้ เฉลียวฉลาดได้ ทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ
ผืน ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม มีรู ปเครู บฝีมือช่างออกแบบไว้
9 ม่านผืน หนึ่ ง ยาวยี่สิ บแปดศอก กว้างสี่ ศอก ม่านทุก ผืน เท่า กัน 10 ม่านห้าผืน เขาทําให้เก
ี่ยวติ ดก ัน และอี กห ้า ผืน นั ้น เกี่ยวติ ดก ัน ด้วย 11 เขาทํา หู ด้วยด้ายสี ฟ้า ติ ดไว้ตามขอบม่าน
ด้านนอกสุดชุด ที่ หนึ่ ง และตามขอบม่านด้านนอกสุดชุด ที่ สองก็ ทํา หูไว้เหมือนกัน 12 ม่าน
ผืน หนึ่ ง เขาทํา หู หา้ สิบ หู และตามขอบม่านชุด ที่ สองเขาก็ ทํา หู หา้ สิบ หู ให้ ตรงกัน 13 และ
เขาทํา ขอทองคํา ห้า สิบ ขอ สําหรับ ใช้ เก ี่ยวม่านเพื่อ ให้ พล ับ พลาเป็น ชิน
้ เดียวกัน 14 เขาทํา
15
ม่านด้วยขนแพะสําหรับเป็นเต็นท์ คลุมพลับพลาอีกสิบเอ็ดผืน ม่านผืนหนึ่ งยาวสามสิบ
ศอก กว้างสี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน เท่า กัน 16 เขาเกี่ยวม่านห้า ผืน ให้ติ ดก ัน ต่างหาก และม่าน
อีก หกผื นก ็ เก ี่ยวติ ดก ั นอ ีก ต่างหาก 17 และเขาทํา หู หา้ สิบ หู ติ ดก ับ ม่านด้านนอกสุด ชุด ที่
หนึ่ ง และเขาทําหูหา้ สิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง 18 เขาทําขอทองสัมฤทธิห
์ า้
19
สิบ ขอเกี่ยวขอเข้า ที่ หู ให้ติ ดต่อ เป็น เต็นท์ หลัง เดียวกัน เขาทํา เครือ
่ งดาดเต็นท์ ด้วยหนั ง
แกะตัวผู้ย้อมสีแดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุมทับด้วยหนั งของตัวแบดเจอร์อีกชัน
้ หนึ่ ง 20 เขาทําไม้
กรอบสําหรับพลับพลาด้วยไม้กระถินเทศยกตัง้ ขึ้นตรงๆ 21 ไม้กรอบนั ้นยาวแผ่นละสิบศอก
กว้างศอกคืบ 22 มีเดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหนึ่ งมไม้
ี ประกับติดกับเดือยอีกกรอบ
หนึ่ ง เขาได้ทําไมก
้ รอบพลับพลาทัง้ หมดอย่างนี้ 23 เขาทําไม้กรอบพลับพลาดังนี้ ด้านใต้เขา
ใช้ยี่สิ บแผ่น 24 เขาทําฐานด้วยเงินสี่ สิ บฐานสําหรับไม้กรอบยี่สิ บแผ่น ใต้ ไม้กรอบแผ่นหนึ่
งมีฐานรองรับแผ่นละสองฐานสําหรับสวมเดือยสองอัน 25 ด้านที่สองของพลับพลาข้างทิศ
เหนื อนั ้นเขาทําไม้กรอบยี่สิบแผ่น 26 เขาทําฐานเงินรองรับสี่สิบฐาน ใต้ไม้กรอบมีฐานแผ่น
ละสองฐาน 27 ส่วนด้านหลังทิศตะวันตกของพลับพลาเขาทําไม้กรอบหกแผ่น 28 เขาทําไม้
กรอบอีกสองแผ่นสําหรับมุมพลับพลาด้านหลัง 29 ไม้กรอบนั ้นข้างล่างให้แยกกัน แต่ตอน
บนยอดติดต่อกนที
ั ห
่ ว
่ งแรก เขาทําอย่างนี้ ทําให้เกดม
ิ ุมสองมุม 30 คือรวมเป็นไม้กรอบแปด
แผ่นด้วยกันและฐานเงินสิบหกอัน ใต้ไม้กรอบมีฐานแผ่นละสองฐาน 31 เขาทํากลอนด้วย
ไม้กระถินเทศห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 32 และกลอนอีกห้าอันสําหรับ
ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลาอี กด ้านหนึ่ ง และกลอนอี กห ้า อัน สําหรับ ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลา
ด้านตะวันตก 33 เขาทํากลอนตัวกลางให้รอ
้ ยตอนกลางของไม้กรอบสําหรับขัดฝาตัง้ แต่มุม
34
หนึ่ งไปจดอีกมุมหนึ่ ง เขาหุม
้ ไม้กรอบเหล่านั ้นด้วยทองคํา และทําห่วงกรอบด้วยทองคํา
สําหรับร้อยกลอน และกลอนนั ้นเขาหุ้มด้วยทองคําเช่นกัน 35 เขาทําม่านนั ้นด้วยด้ายสี ฟ้า
สี ม่วง สี แดงเข้ม และด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด มี ภาพเครู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 36 เขาทํา
เสาไม้ กระถิน เทศสี่ เสาหุ้ มด ้วยทองคํา ขอติด เสานั ้ นก ็ เป็น ทองคํา เขาหล่อ ฐานเงิน สี่ อน
ั
สําหรับ รองรับ เสานั ้น 37 และเขาทํา บังตาที่ ประตู พล ับ พลานั ้น ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดง
เข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างปัก 38 และทําเสาห้าต้นสําหรับม่านนั ้น
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พร้อมด้วยขอเกี่ยว บัวควํา่ และราวยึดเสานั ้นหุ้มด้วยทองคํา แต่ฐานห้าฐานสําหรับรองรับ
เสานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์

37
หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุ ณา

1 เบซาเลลทําหีบด้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสู งศอกคืบ 2 หีบน

ัน
้ เขาหุมด
้ ้วยทองคําบริสุทธิ์ ทัง้ ข้างในและข้างนอก และได้ทํากระจังรอบหีบนัน
้ ด้วยทองคํา
3 เขาหล่อ ห่วงทองคํา สี่ หว
่ งติด ไว้ที่ มุ มท งั ้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้านนั ้น สองห่ วง 4 เขาทํา
คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้ มด ้วยทองคํา 5 เขาสอดคานหามเข้า ที่ หว
่ งข้างหีบ สําหรับ ใช้
6
ยกหีบน ัน
้
แล ้ว เขาทํา พระที่นั่ง กรุ ณาด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ
7 เขาทํา เครู บทองคํา สองรู ป โดยใช้ ค้อนทํา ตัง
้ ไว้ที่ ปลายพระที่นั่ง กรุ ณาทัง้ สองข้าง 8 เขา
ทําเครู บไว้ที่ ปลายพระที่นั่งกรุ ณาข้างละรู ป เขาทําเครู บนัน
้ ตอนปลายทัง้ สองข้างเป็นเนื้ อ
9
เดียวกับพระที่นั่งกรุ ณา ให้เครู บกางปีกออกเบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุ ณาไว้ด้วยปีก และให้
หันหน้าเข้าหากัน คือให้เครู บหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุ ณา
โต๊ะสําหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีป
เขาเอาไม้ กระถิน เทศทํา โต๊ะ ตัว หนึ่ ง ยาวสองศอก กว้างหนึ่ ง ศอก และสูง ศอกคืบ
11 เขาหุม
้ โต๊ะนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะนั ้นด้วย 12 เขาทําประกับ
ขอบโต๊ะ นั ้น กว้างหนึ่ ง ฝ่ามือ โดยรอบ แล ้ว ทํา กระจัง ทองคํา ประกอบรอบประกั บน ัน
้ 13 เขา
14
หล่อห่วงทองคําสี่อน
ั ติดไว้ที่มุมโต๊ะทัง้ สี่ตรงขาโต๊ะ ห่วงนั ้นติดชิดกับกระจัง สําหรับสอด
คานหามโต๊ะ นั ้น 15 เขาทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้ มด ้วยทองคํา สําหรับ หามโต๊ะ นั ้น
16 และเขาทํา เครือ
่ งใช้ สําหรับ โต๊ะ นั ้ นม ี จาน ช้อน กับ อ่างนํ้า และคนโทที่ ใช้ ริน เครือ
่ งดื่ม บู
17
ชา ซึ่งทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ทัง้ สิน
เขาทําคันประที ปอันหนึ่ งด้วยทองคําบริสุทธิ์ เขาใช้
้
ฝี ค้อนทํา คัน ประทีป ให้ ทัง้ ลํา ตัว กิง่ ดอก ดอกตูม และกลีบ ติด เป็น เนื้ อ เดียวกัน คัน ประที
ปน ัน
้ 18 มี กิง่ หกกิง่ แยกออกจากลํา คัน ประที ปน ั ้นข้างละสามกิง่ 19 แต่ ละกิ่ งม ี ดอกเหมือ
นดอกอัลม ันด์ สามดอก ทุ กๆดอกมีด อกตูม และกลีบ เป็น ดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่ง ยื่น ออกจากลํา
คัน ประทีป 20 สําหรับ ลํา คัน ประที ปน ั ้นม ี ดอกสี่ ดอกเหมือ นดอกอั ลม ันด์ ทัง้ ดอกตูม และ
กลีบ 21 ใต้กิง่ ทุกๆคู่ทัง้ หกกิง่ ที่ลําคันประทีปนน
ั ้ ให้มีดอกตูมเป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป
22 ดอกตูม และกิง
่ เป็น เนื้ อ เดีย วกั นก ับ คัน ประทีป ทํา ทุก ส่วนเป็น เนื้ อ เดียวกัน ด้วยทองคํา
บริสุทธิ์และใช้ค้อนทํา 23 เขาทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรับคันประทีปนัน
้ ตะไกรตัดไส้ตะเกียง
24
และถาดใส่ ตะไกรด้วยทองคํา บริสุทธิ์ คัน ประทีป และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดสําหรับ คัน ประที
ปนัน
้ เขาทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่ งตะลันต์
10

แท่นบูชาสําหรับเผาเครือ
่ งหอมและนํ้ามันเจิม

เขาสร้างแท่น บูชาสําหรับ เผาเครือ
่ งหอมด้วยไม้ กระถิน เทศ ยาวศอกหนึ่ ง กว้างศอก
หนึ่ ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนที่มุมแท่นนั ้นกเ็ ป็นไม้ท่อนเดียวกันกับ
แท่น 26 เขาหุม
้ แท่นนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์ ทั งด
้ ้านบนและด้านข้างทัง้ สี่ ด้าน และเชิงงอน
27
ด้วย และเขาทํา กระจัง ทองคํา รอบแท่น นั ้น เขาทํา ห่วงทองคํา สองห่วงติด ไว้ ใต้ กระจัง
ทัง้ สองด้าน ตรงข้ามกัน เป็ นที ่ สําหรับ สอดใส่ ไม้ คานหาม 28 เขาทํา ไม้ คานหามนั ้น ด้วยไม้
กระถินเทศหุมด
้ ้วยทองคํา 29 เขาปรุ งนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ และปรุ งเครือ
่ งหอมบริสุทธิด
์ ้วย
เครือ
่ งเทศตามศิลปของช่างปรุ ง
25
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38
แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและขันทองเหลือง
เขาทํา แท่น เครือ
่ งเผาบู ชาด ้วยไม้ กระถิน เทศ ยาวห้า ศอก กว้างห้า ศอก เป็น แท่น สี่ เห
ลี่ ยมจั ตุ รัส สูง สามศอก 2 เขาทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง้ สี่ มุ มของแท่น นั ้น เชิง งอนนั ้น เป็น ไม้ ชิ ้น
เดีย วกั นก ับ แท่ นบู ชา เขาหุม
้ แท่น ด้วยทองสัมฤทธิ์ 3 เขาทํา เครือ
่ งใช้บนแท่น นั ้น ทุก อย่าง
คือ หม้อ พล ัว่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อ และถาดรองไฟ เครือ
่ งใช้ สําหรับ แท่น ทัง้ หมดนั ้น เขาทํา
ด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 และเขาเอาทองสัมฤทธิ์ทํา เป็น ตาข่ายประดับ แท่น นั ้น ให้ อยู่ ใต้ กระจัง
ของแท่น และห้อยอยู่ตัง้ แต่ กลางแท่นลงมา 5 เขาหล่อห่วงสี่ หว
่ งติด ที่ มุ มทัง้ สี่ ของตาข่าย
6
ทองสัมฤทธิ์ สําหรับ สอดไม้ คานหาม เขาทํา ไม้ คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศและหุ้ มด ้วย
ทองสัมฤทธิ์ 7 เขาสอดไม้ คานนั ้น ไว้ ในห่วงที่ ข้างแท่น สําหรับ หาม เขาทํา แท่น นั ้น ด้วยไม้
กระดานให้ข้างในกลวง 8 เขาทําขันทองสัมฤทธิแ
์ ละพานรองขันทองสัมฤทธิจ
์ ากกระจกเงา
ของบรรดาผู้หญิงที่ปรนนิ บัติณประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
1

ลานและประตู
และเขาทํา ลานไว้ด้วย ให้ รัว้ ด้านใต้ มี ผ้า บัง ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ยาวร้อยศอก
10 มี เสายี่ สิ บต้ นก ับ ฐานทองสัมฤทธิ์รองรับ เสายี่ สิ บฐาน ขอติด เสาและราวยึด เสานั ้น ทํา
ด้วยเงิน 11 ด้านเหนื อม ี ผ้า บัง ยาวร้อยศอก กับ เสายี่ สิ บต้น และฐานทองสัมฤทธิยี
์ ่ สิ บฐาน
12
ขอติด เสาและราวยึด เสานั ้น ทํา ด้วยเงิน ส่วนด้านตะวัน ตกมี ผ้า บัง ยาวห้า สิบ ศอก กับ
เสาสิบ ต้น และฐานรองรับ เสาสิบ ฐาน ขอติด เสาและราวยึด เสาทํา ด้วยเงิน 13 ด้านตะวัน
ออกใช้ ผ้า ยาวห้า สิบ ศอก 14 ผ้า บั งด ้า นริม ประตู ข้างหนึ่ ง ยาวสิบ ห้า ศอก มี เสาสามต้น และ
ฐานรองรับเสาสามฐาน 15 และอีกข้างหนึ่ ง ริมประตู ข้างนี้ และข้างโน้ น มีผ้าบังยาวสิบห้า
ศอก มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน 16 ผ้าบังลานโดยรอบนั ้นทําด้วยผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียด 17 ฐานรองรับเสานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาและราวยึดเสาเป็นเงิน และบัว
ควํา่ ของเสานั ้นหุ้มด้วยเงิน และเสาทุกต้นของลานมีราวยึดเสาทําด้วยเงิน 18 ม่านบังตาที่
ประตู ลานนั ้น ปั กด ้วยฝีมือ ของช่างปัก เป็น สี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
ยาวยีสิ
่ บศอก สูงห้าศอก เสมอกับผ้าบังลาน 19 มีเสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐานเป็นทอง
สัมฤทธิ์ ขอติดเสาทําด้วยเงิน และส่วนที่ หุม
้ บัวควํา่ กับราวยึดเสาเป็นเงิน 20 หลักหมุดทุก
หลัก ของพลับพลาและของลานรอบพลับพลานั ้น ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 21 นี่ แหละเป็น บัญชี
สิ ่ง ของที่ ใช้ ในพลับพลา คือ พลับพลาพระโอวาท ซึ่ง เขาทัง้ หลายนั บ ตามคํา สัง่ ของโมเสส
มี คนเลว ี จัด ทํา ตามบัญชาของอิธามาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต 22 ส่วนเบซาเลลบุตรชาย
อี รีผู้ เป็น บุตรชายของเฮอร์แห่ งตระกูล ยู ดาห์ ทํา สิง่ สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชา
โมเสสแล้ว 23 ผู้ร่วมงานกับเขาคือ โอโฮลี อับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน เป็นช่าง
ฝี มือ ช่างออกแบบและช่างด้ายสี ใช้ ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
24 ทองคําทัง
้ หมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างที่บริสุทธินั
์ ้น คือทองคําที่เขานํามาถวาย มีน้าํ หนั กยี่
สิบเก้าตะลันต์เจ็ดร้อยสามสิบเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์ 25 เงินตามจํานวนชุมนุ
มชนได้นับไว้ รวมเป็นหนึ่ งร้อยตะลันต์กับหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขล ตามเชเขลแห่ง
สถานบริสุทธิ์ 26 คนละเบคา คือครึง่ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ อันเก็บมาจากทุก
คนที่ ไปจดทะเบียนสํามะโนครัว คือ นั บ ตัง้ แต่ อายุ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปรวมหกแสนสามพัน ห้า ร้อย
ห้า สิบ คน 27 เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ นั ้น เขาใช้ หล่อ ทํา ฐานรองรับ เสาของสถานบริสุทธิ์ และ
ฐานของม่าน ฐานร้อยฐานเป็นเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ คือฐานละหนึ่ งตะลันต์ 28 แต่เงินหนึ่ ง
พัน เจ็ด ร้อยเจ็ด สิบ ห้า เชเขลนั ้น เขาใช้ ทํา ขอสําหรับ เสาและหุม
้ บัว ควํา่ ของเสานั ้น และทํา
ราวยึดเสาด้วย 29 ทองสัมฤทธิเขานํ
ามาถวายหนั กเจ็ดสิบตะลันต์ กับสองพันสี่ รอ
้ ยเชเขล
์
9
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ทองสัมฤทธิ์นั ้น เขาใช้ ทํา ฐานประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มและทํา แท่น ทองสัมฤทธิ์ และ
ตาข่ายทองสัมฤทธิ์ประดับ แท่น และทํา เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของแท่น นั ้น 31 ทํา ฐานล้อมรอบ
ลานและฐานที่ประตูลาน หลักหมุดทัง้ หมดของพลับพลาและหลักหมุดรอบลานนั ้น
30

39
เครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรน

ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ มน น
ั ้ เขาใช้ ทํา เสื้อ ยศเย็ บด ้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ ใส่ เวลา
ปรนนิ บั ติ ในที่ บริสุทธิ์ และได้ ทํา เครือ
่ งยศบริสุทธิ ์ สําหรับ อาโรน ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
2
บัญชาแก่ โมเสส เขาทํา เอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่าน
เนื้ อละเอียด 3 เขาตีทองใบแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อจะทอเข้ากั บด้ายสี
ฟ้า เข้ากับด้ายสีม่วง เข้ากับด้ายสีแดงเข้ม และเข้ากับเส้นป่านอย่างดีด้วยฝีมือช่างชํานาญ
4 เขาทําแถบติดไว้ที่ บ่าเพื่อโยงเอโฟด ให้ติ ดกับริมตอนบนทัง
้ สองชิน
้ 5 รัดประคดทออย่าง
ประณี ต สําหรับ คาดทับ เอโฟดนั ้น เขาทํา ด้วยวัตถุ อย่างเดียวกัน และฝีมือ อย่างเดียวกับ เอ
โฟด คือ ทํา ด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดตามที่ พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 6 เขาเอาพลอยสี น้ํา ข้าวฝัง ไว้ในกระเปาะทองคํา ซึ่ งม ี ลวดลาย
ละเอียด และแกะอย่างแกะตรา เป็นชื่อบุตรอิสราเอล 7 แล้วเขาติดไว้กับเอโฟดบนแถบบ่า
นั ้นเพื่อให้พลอยนั ้นเป็นที่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่ โมเสส 8 เขาทํา ทับทรวงด้วยฝีมือ ช่างออกแบบให้ฝี มือ เหมือนกับ ทํา เอโฟด คือ ทํา ด้วย
ทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 9 เขาทํา ทับ ทรวงเป็ นร ูป สี่ เห
ลี่ ยมจั ตุ รัส พับ ทบกลาง ยาวคืบ หนึ่ ง กว้างคืบ หนึ่ ง เป็น สองทบด้วยกัน 10 เขาฝัง พลอยสี่
แถวบนทับทรวงนั ้น แถวที่ หน่งึ ฝัง ทั บท ิม บุ ษราคั ม และพลอยสี แดงเข้ม 11 แถวที่ สองฝัง
มรกต ไพทูร ย์ และเพชร 12 แถวที่ สามฝัง นิ ล โมราและพลอยสี ม่วง 13 แถวที่ สี ่ ฝัง พลอย
เขียว พลอยสี นํ้า ข้าว และหยก พลอยทัง้ หมดนี้ เขาได้ ฝัง ในกระเปาะลวดลายละเอียดทํา
ด้วยทองคํา 14 พลอยเหล่านั ้ นม ี ช่อ
ื เหล่า บุตรอิสราเอลสิบ สองชื่อ จาร ึก ไว้เหมือนแกะตรา
มี ชื่อ ตระกูล ทุก ตระกูล ตามลําดับ สิบ สองตระกูล 15 เขาทํา สร้อยถัก เกลี ยวด ้วยทองคํา บริ
สุทธิ์ สํา หรับท ับ ทรวง 16 และเขาทัง้ หลายทํา กระเปาะลวดลายละเอียดด้วยทองคํา สองอัน
และห่วงทองคําสองห่วง ติ ดไว้ที่ ปลายทัง้ สองของทับทรวง 17 เขาทัง้ หลายสอดสร้อยที่ ทํา
ด้วยทองคํานั ้นในห่วงที่ปลายทับทรวง 18 และปลายสร้อยอีกสองข้างนั ้น เขาทัง้ หลายทําติ
ดก ับ กระเปาะลวดลายละเอียดทัง้ สอง ให้ติ ดไว้ข้างหน้าที่ แถบยึด เอโฟดทัง้ สองข้างบนบ่า
19 เขาทัง
้ หลายทําห่วงทองคําสองอันติดไว้ที่ ขอบด้านล่างทัง้ สองของทับทรวงข้างในติดเอ
โฟด 20 และเขาทัง้ หลายทําห่วงสองอันด้วยทองคํา ใส่ไว้ริมเอโฟดด้านหน้า ใต้แถบที่ตะเข็บ
เหนื อรัดประคดที่ ทอด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด 21 และเขาทัง้ หลายผูกทับทรวงนั ้นติ ดก
ับเอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วง ให้ทับทรวงทับรัดประคดซึ่งทอด้วยฝีมือประณี ต
ของเอโฟด เพื่ อม ิ ให้ ทับทรวงหลุด ไปจากเอโฟด ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
22 เขาทําเสื้อคลุมเข้าชุ ดกับเอโฟดด้วยด้ายสี ฟ้าล้วนเป็ นฝีมือทอ 23 และช่องกลางผืนเสื้อ
นั ้น เขาทําเป็นคอเสื้อเช่นเดียวกับคอเสื้อทหารและมีขลิบรอบคอเพื่อมให้
ิ ขาด 24 ที่ชายเสื้อ
คลุม เขาทัง้ หลายปักเป็นรป
ู ลูกทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด
25 เขาทัง
้ หลายทําลูกพรวนด้วยทองคําบริสุทธิ์แล้วติดลูกพรวนระหว่างผลทับทิมรอบชาย
เสื้อ คลุ มน น
ั ้ 26 คือ ลูก พรวนลูก หนึ่ ง ผลทั บท ิม ผลหนึ่ ง และลูก พรวนอี กล ูก หนึ่ ง ผลทั บท ิ
มอีกผลหนึ่ ง สลั บกันดังนี้ รอบชายเสื้อคลุ มนัน
้ สําหรับสวมเวลาปรนนิ บั ติ พระองค์ ตามที่
27
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส เขาทัง้ หลายทํา เสื้ อด ้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดของช่าง
ทอผ้าสําหรับอาโรนและสําหรับบุตรชายของท่าน 28 และทํามาลาด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด
1
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และมาลางามด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และทํากางเกงด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด 29 และทํา
รัดประคดด้วยผ้าป่านปั่ นเนื้ อละเอียด และปักด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ด้วยฝีมือช่าง
ปัก ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 30 เขาทัง้ หลายทําแผ่นมงกุฎบริสุทธิ์ด้วยทอง
คํา บริสุทธิ์ จาร ึก คํา ว่า “บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 31 แล ้ว เขาเอา
ด้ายถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคํานั ้นไว้บนมาลา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 32 ดังนี้
แหละเขาทํางานสําหรับ พลับพลาของเต็นท์ แห่งชุ มนุมให้สําเร็จ ทุก ประการ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่ โมเสสไว้ อย่างไร คนอิสราเอลก็ กระทํา อย่างนั ้น ทุก ประการ 33 เขาจึง ได้ นํา
พลับพลามามอบไว้กับโมเสส ทัง้ เต็นท์และเครือ
่ งใช้ทัง้ ปวงคือ ขอ ไม้กรอบ กลอน เสา และ
34
ฐานรองรับ เสา เครือ
่ งดาดพลับพลาข้างบนทํา ด้วยหนั ง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง และหนั ง
ของตัว แบดเจอร์ และม่านสําหรับ บังตา 35 หี บพระโอวาทกับ ไม้ คานหามของหี บน ัน
้ และ
36
พระที่นั่ง กรุ ณา โต ๊ะ กับ เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดบนโต๊ะ นั ้น และขนมปัง หน้า พระพักตร์ 37 คัน
ประที ปบริสุทธิ์ กับ ตะเกียง คือ ตะเกียงที่ เข้า ที่ และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของคัน ประที ปน ัน
้ และ
38
นํ้ามัน สําหรับ เติม ตะเกียง แท่น ทองคํา นํ้ามัน เจิม เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาบู ชา และผ้า
บังตาสําหรับ ประตู พลับพลา 39 แท่น บูชาทองสัมฤทธิ์ กับ ตาข่ายทองสัมฤทธิ์สําหรับ แท่น
นั ้น ไม้ คานหามและเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของแท่น ขั นก ับ พานรองขัน 40 ม่านบัง ลาน เสากับ
ฐานรองรับ ผ้า บังตาประตู ลาน เชือกและหลัก หมุด สําหรับ ลาน และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของ
การปรนนิ บั ติ ที่ พลับพลา สําหรับ เต็นท์ แห่งชุ มนุม 41 เสื้อ ยศเย็ บด ้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ
สวมในเวลาปรนนิ บัติในที่บริสุทธิ์ เครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนปุโรหิต เครือ
่ งยศสําหรับ
42
บุตรชายอาโรน สําหรับใช้สวมในเวลาปฏิ บัติ ตําแหน่ งปุโรหิต สิ ่งสารพัดที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว ชนชาติอิสราเอลกระทําให้สําเร็จทุกประการ 43 โมเสสจึงตรวจดู
งานทัง้ ปวง และดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้อย่างไร เขาก็ทําเสร็จสิน
้ ทุกอย่าง โมเสส
จึงอวยพรแก่เขา

40
การตัง้ พลับพลา

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ในวันที ่หน่ง
ึ ของเดือนแรก

จงตัง้ พลับพลาแห่งเต็นท์
ของชุ มนุ ม 3 จงตัง้ หีบ พระโอวาทไว้ในพลับ พลาและกั ้นม ่า นบัง หี บน ัน
้ ไว้ 4 จงยกโต๊ะ เข้า
มาตัง้ ไว้ และจัด เครือ
่ งบนโต๊ะ ไว้ตามที่ ของมัน แล ้ว จงนํา คัน ประที ปน น
ั ้ เข้า มาและจุด ไฟ
5
ที่ ตะเกียงนั ้น จงตัง้ แท่นบูชาทองคําสําหรับเผาเครือ
่ งหอมตรงหน้าหีบพระโอวาท แล้วติ
6
ดม ่า นบัง ตาของประตู พลับพลา จงตัง้ แท่น สําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาไว้ตรงหน้า ประตู พล ับ
พลาแห่ง เต็นท์ ของชุ มนุ ม 7 จงตัง้ ขัน ไว้ระหว่างเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มกับ แท่ นบู ชา แล ้ว จงตัก
นํ้า ใส่ ไว้ในขัน นั ้น 8 จงตัง้ ข้างฝาลานไว้รอบพลับพลา และติ ดม ่า นบัง ตาไว้ที่ ประตู ลานนั ้น
9 จงเอานํ้ามันเจิม เจิมพลับพลากับสิง
่ สารพัดซึ่งอยู่ในพลับพลานั ้น และชําระพลับพลากับ
เครือ
่ งใช้ทัง้ หมดให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั ้นจะบริสุทธิ์ 10 จงเจิมแท่นสําหรับเครือ
่ งเผาบู
ชาด ้วย และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดบนแท่น นั ้น และชําระแท่น นั ้น ให้บริสุทธิ์ แท่น นั ้น จะบริสุทธิ
11
์ ที่สุด จงเจิม ขัน ทัง้ พานรองขัน ด้วย และชําระให้ บริสุทธิ์ 12 แล ้ว จงนํา อาโรน และบุตร
ชายของท่านมาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม ใช้ นํ้า ล้างชําระตัว เขาเสีย 13 จงนํา เสื้อผ้า ยศ
บริสุทธิ์สวมให้อาโรน แล้วเจิมและชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะปรนนิ บัติ เราในตําแหน่ ง
ปุโรหิต 14 แล ้ว จงนํา บุตรชายอาโรนมาด้วยและสวมเสื้อ ยศให้ 15 จงเจิม เขาเช่น เจิม บิดา
ของเขา เพื่อเขาจะปรนนิ บติ
ั เราในตําแหน่ งปุโรหิต การเจิมนน
ั ้ จะเป็นการเจิมแต่งตัง้ เขาไว้
เป็นปุโรหิตเนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเขา� 16 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสให้กระทํา
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สิง่ ใด ท่านก็ กระทํา สิง่ นั ้น ทุก ประการ 17 ต่อ มาในวันที ่ หน ่งึ เดือนแรกของปี ที่ สองท่านติด
ตัง้ พลับพลา 18 โมเสสติด ตัง้ พลับพลาขึ้น คือ วางฐานและตัง้ ไม้ กรอบขึ้น ไว้ สอดไม้ กลอน
และตัง้ เสาขึ้น 19 ท่านกางผ้าเต็นท์ทับบนพลับพลา แล้วเอาเครือ
่ งดาดคลุมบนเต็นท์ ตาม
20
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส ท่านเก็บพระโอวาทไว้ในหีบนน
ั ้ และสอดไม้คานหาม
21
ไว้ในหี บน ัน
้ และตัง้ พระที่นั่ง กรุ ณาไว้บนหีบ แล ้ วท ่านนํา หีบ เข้าไปไว้ในพลับพลา และ
กั ้นม ่า นบัง ตาบัง หีบ พระโอวาทนั ้น ไว้ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 22 ท่านตัง้
โต๊ะไว้ในเต็นท์ แห่งชุ มนุมทางทิศเหนื อของพลับพลานอกม่านนั ้น 23 แล้วจัดขนมปังไว้บน
โต๊ะเป็นระเบียบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 24 และ
ท่านตัง้ คัน ประทีป ไว้ในเต็นท์ แห่งชุ มนุมทางทิศ ใต้ ของพลับพลาตรงหน้า โต๊ะ นั ้น 25 แล้ว ก็
จุดไฟตะเกียงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 26 ท่าน
ตัง้ แท่นทองคําไว้ในเต็นท์ แห่งชุมนุมตรงหน้าม่าน 27 และเผาเครือ
่ งหอมบนแท่นนั ้น ตาม
28
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส ท่านกันม
้ ่านบังตาที่ประตูพลับพลา 29 ท่านตัง้ แท่น
สําหรับเครือ
่ งเผาบูชาไว้ตรงประตูพลับพลาแห่งเต็นท์ของชุมนุม แล้วถวายเครือ
่ งเผาบูชา
และเครือ
่ งธัญ ญบูชาบนแท่น นั ้น ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 30 ท่านตัง้ ขัน
ไว้ระหว่างเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มกับ แท่ นบู ชา แล ้ว ใส่ นํ้าไว ้ ในขัน สําหรับ ชําระล้าง 31 โมเสสกับ
อาโรน และบุตรชายของท่าน ล้างมือ และเท้า ที่ ขัน นั ้น 32 เวลาเขาทัง้ หลายเข้าไปในเต็นท์
แห่งชุ มนุม หรือ เข้าไปใกล้ แท่น นั ้น เมื่อไร เขาก็ ชาํ ระล้างเสี ยก ่อน ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่โมเสส 33 ท่านกัน
้ บริเวณลานรอบพลับพลาและแท่นนั ้น แลวก
้ นม
ั ้ ่านบังตาที่ตรง
ประตูลาน โมเสสก็จัดการนั ้นให้เสร็จสิน
้ ไปทุกประการ
เมฆของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย
ใน ขณะ นั ้ นม ี เมฆ มาปก คลุม เต็นท์ แห่ งชุ มนุ มไว้ และ สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ ก็
ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั ้น 35 โมเสสเข้าไปในเต็นท์ แห่งชุ มนุมไม่ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่
และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็อยู่เต็มพลับพลานั ้น 36 ตลอดการเดินทางของเขา เมฆนั ้น
ถูก ยกขึ้น จากพลับพลาเมื่อ ใด ชนชาติ อิสราเอลก็ ยกเดิน ต่อ ไปทุก ครัง้ 37 แต่ หากว่า เมฆ
นั ้ นม ิ ได้ ถู กยกขึ้น ไป เขาก็ ไม่ ออกเดิน ทางเลย จนกว่า จะถึง วั นที ่ เมฆนั ้น จะถูก ยกขึ้น ไป
38 เพราะตลอดทางที่ เขายกเดิน ไปนั ้น ในกลางวัน เมฆของพระเยโฮวาห์ทรงสถิต อยู่ เหนื อ
พลับพลา และในตอนกลางคื นมีไฟสถิตอยู่เหนื อพลับพลานั ้นประจั กษ์แก่ ตาของวงศ์ วาน
อิสราเอลทัง้ ปวง
34
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือเลวีนิ ติ

คํา ว่า เวล ี นิ ติ หมายความว่า “สิ ่ง ที่ เก ี่ยวข้องกับ เลวี� เล่ มน ี้ เป็น เล่ มท ี่ สามในห้า เล่ มท ี่
โมเสสเขียนขึ้น โดยได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก เล่ มน
ี้ มี การอธิบายถึง หน้าที่ พิธี การรับ ใช้ และเทศกาลต่างๆของพวกฮีบรู สิ ่ง เหล่า นี้ เป็นการ
เปรียบเทียบถึง ความจริงซึ่ง ปรากฏชัดในพระคัมภีรใหม่
์
เวลาเราศึกษาเกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้
เราจะเข้าใจว่าสิง่ เหล่านี้ ได้เปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ มีแต่พระเจ้าองค์เดียวที่สามารถ
ตัง้ การเปรียบเทียบแบบนี้ ข้น
ึ มา ซึ่งเปรียบเทียบอย่างสวยงามถึงพระเยซูเจ้า
ในหนั งสือ อพยพ พระเจ้าตรัสกับโมเสส “จากภูเขา� พระเจ้าทรงปรากฏในลักษณะเป็น
เปลวไฟ พระสุรเสียงของพระเจ้า มี ลักษณะเป็น ฟ้าร้อง และประชาชนกลัว พระองค์ แต่ ใน
หนั งสือ เลวีนิ ติ นี้ พระเจ้า ปรากฏอยู่ ในที่ บริสุทธิ์ที่สุด และตรัส กับ ประชาชนจากพลับพลา
คือ จากพระที่นั่ง กรุ ณาซึ่ง อยู่ ในที่ บริสุทธิ์ที่ สุด แห่ง พลับพลานั ้น พระเจ้า ทรงเป็น พระเจ้า
แห่งพระคุณ

ทัง้ ใน สมัย นี้ และ ใน สมัย นั ้น คือ สมัย 2000 ปี ก่อน พระ เยซู ประสูติ ใน โลก นี้ พระเจ้า
ทรงเปิด เผยถึง พระเมตตากรุ ณาของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ และก่อนนั ้น ด้วยโดยใช้
เครือ
่ งหมายและแบบต่างๆซึ่งเปรียบเทียบถึงพระเยซูนั ้น
พวกเลวีมาจากตระกูลเลวี ซึ่งพวกนี้ ได้ ใช้ชีวิตเป็นปุโรหิตและนมัสการพระเจ้า หนังสือ
เลวีนิ ติ นี้ ได้ เปิด เผยถึง พระราชบัญญั ติ ต่างๆเกี่ยวกับ การรับ ใช้ นี้ ในเล่ มน ี้ คํา ที่ สําคัญ คือ
“ความบริสุทธิ�
ี ่ึงเปรียบเทียบกับการ
์ ซึ่งเราเจอ 87 ครัง้ คํานี้ เล็งถึงการแยกตัง้ ไว้ฝ่ายพิธซ
แยกตัง้ ไว้ฝ่ายจิตวิญญาณ
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟเป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

1 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสสตรัส กั บท ่านจากพลับพลาแห่ง ชุ มนุมว่า 2 “จงพู ดก ับ คน

อิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่า เมื่อคนใดในพวกท่านนําเครือ
่ งบูชามาถวายพระเยโฮวาห์ ให้
นํา สัตว์เลี้ยงอัน เป็น เครือ
่ งบูชาของท่านมาจากฝูง วัว หรือ ฝูง แพะแกะ 3 ถ้า เครือ
่ งบูชาของ
เขาเป็นเครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูงวัว ก็ให้เขานําสัตว์ตัวผู้ที่ ไม่มีตําหนิ ให้เขานําเครือ
่ งบูชาน
ัน
้ มาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุมด ้วยความเต็มใจต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4 ให้เขาเอา
มือวางบนหัวสัตว์ซ่ึงเป็นเครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ และเครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ จะเป็ นที่ทรงโปรดปราน
5
เพื่อ ทําการลบมลทิน ของผู้ นั ้น แล ้ว ให้ เขาฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล
้ว พวกปุโรหิต คื อบ ุตรชายของอาโรน จะถวายเลื อด และเอาเลือดมาประพรมที่ แท่น และ
รอบแท่ นบู ชา ซึ่งอยู่ตรงประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม 6 และให้เขาถลกหนั งเครือ
่ งเผาบู ชาน
ัน
้ ออกเสีย แล ้ว ตัด เป็น ท่อนๆ 7 และบุตรชายของอาโรนผู้ เป็น ปุโรหิต จะก่อ ไฟที่ แท่น และ
เรียงฟืนบนไฟ 8 และพวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะวางท่อนเนื้ อ หัว และไขมันสัตว์
ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา 9 แต่ให้เขาเอานํ้าล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์เสีย แล้วปุ
โรหิต จึง เผาของทัง้ หมดบนแท่น เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอ
10
พระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ ถ้า ของถวายที่ ผู้ ใดจะใช้เป็น เครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูง แกะหรือ
11
ฝูงแพะ ให้ผู้นั ้นเลือกเอาสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ ให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียที่แท่นบูชาข้างด้าน
เหนื อต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดสัตว์

หนั งสือเลวีนิ ติ 1:12

113

หนั งสือเลวีนิ ติ 2:16

นั ้น ประพรมที่ แท่น และรอบแท่ นบู ชา 12 ให้เขาฟัน สัตว์นั้น เป็น ท่อนๆทัง้ หัว และไขมัน ด้วย
และปุโรหิตจะวางเครือ
่ งเหล่านี้ ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่ แท่นบูชา 13 แต่เครือ
่ งในกับขา
นั ้น ผู้ ถวายบูชาจะล้างเสีย ด้วยนํ้า และให้ ปุ โรหิต เอาเครือ
่ งทัง้ หมดเหล่า นี้ เผาบู ชาด ้ว ยกัน
บนแท่น เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา คือ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮ
วาห์ 14 ถ้า ผู้ ใดจะนํา นกมาถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ผู้ นั ้น นํา ของบูชา
ที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มมาถวาย 15 จงให้ปุโรหิตนํานกนั ้นมาที่ แท่น บิดหัวเสียแล้ว
เผาบูชาบนแท่น ให้เลือดไหลออกมาข้างๆแท่น 16 และให้ฉีกกระเพาะข้าวและถอนขนนกอ
อกเสีย ทิง้ ลงริมแท่นด้านตะวันออกในที่ที่ทิงม
้ ูลเถ้า 17 และให้เขาฉี กปีกอย่าให้ขาดจากตัว
และปุโรหิตจะเผานกนั ้นบนแท่นทีก
่ องฟืนบนไฟ เป็นเครือ
่ งเผาบูชา คือเป็นเครือ
่ งบูชาด้วย
ไฟ เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์�

2
ธัญญบูชา

“เมื่อ ผู้ ใดนํา ธัญ ญบูชามาเป็น เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ผู้ นั ้น นํา ยอดแป้ง
มาถวาย ให้เขาเทนํ้ามันลงที่แป้งและใส่กํายานด้วย 2 แลว
้ นํามาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชาย
ของอาโรน ผู้ ถวายบูชาจะหยิบ ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน กํา มือ หนึ่ งก ับ กํายานทัง้ หมดออก และ
ปุโรหิต จะเผาเครือ
่ งบูชาส่วนนี้ เป็ นที ่ ระลึก บนแท่น คื อบ ู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย
แด่ พระเยโฮวาห์ 3 ส่วนธัญ ญบูชาที่ เหลือ อยู่ นั ้น จะเป็น ของอาโรนและบุตรชายของเขา
เป็น ส่วนบริสุทธิ์ อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 4 เมื่อ ท่านนํา ธัญญ
บูชาเป็น ขนมอบในเตาอบมาถวายเป็น เครือ
่ งบู ชา ให้เป็น ขนมไร้เชื้อ ทํา ด้วยยอดแป้ง คลุก
นํ้ามัน หรือ ขนมแผ่น ไร้เชื้อ ทานํ้ามัน 5 และถ้า ท่านนํา ธัญ ญบูชาเป็น ขนมปิ้ งบนกระทะ ก็
ให้ เป็น ขนมทํา ด้วยยอดแป้ง ไร้เชื้อ คลุก นํ้ามัน 6 ท่านจงหัก ขนมนั ้น เป็น ชิน
้ ๆเทนํ้ามัน ราด
7
เป็นธัญญบู ชา ถ้าเครือ
่ งบูชาของท่านเป็นธัญญบูชาทอดด้วยกระทะ ให้ทําด้วยยอดแป้ง
คลุก นํ้ามัน 8 ท่านจงนํา ธัญ ญบูชาซึ่ง ทํา ด้วยสิง่ เหล่า นี้ มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ นํา
มาให้ ปุ โรหิต แล้ว ปุโรหิต จะนํา มาถึง แท่ นบู ชา 9 และปุโรหิต จะนํา ส่วนที่ ระลึก ออกจากธัญ
ญบู ชา และเผาเสียบนแท่น เป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์
10 ส่วนธัญ ญบูชาที่ เหลือ อยู่ นั ้น ตกเป็ น ของอาโรนและของบุตรชายท่าน เป็ น ส่วนบริสุ ทธิ
์ อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 11 บรรดาธัญ ญบูชาซึ่ง นํา มาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์นั้นอย่าให้มีเชื้อ เจ้าอย่าเผาเชื้อหรือนํ้าผึ้งเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่
12
พระเยโฮวาห์ ถ้า เจ้า จะนํา สิง่ ทัง้ สองนี้ เป็น ผลรุ น
่ แรกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ก็ได้ แต่
อย่าเผาถวายบนแท่นให้เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย 13 เจ้ าจงปรุ งบรรดาธัญญบู ชาด้วยใส่ เกลือ
เจ้ าอย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากธัญญบูชาของเจ้า เจ้ าจง
ถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครือ
่ งบูชาของเจ้า 14 ถ้าเจ้าถวายธัญญบูชาเป็นผลรุ น
่ แรกแด่
พระเยโฮวาห์ ธัญญบูชาอันเป็นผลรุ น
่ แรกนั ้นเจ้าจงถวายรวงใหม่ๆย่างไฟให้แห้ง บดเมล็ด
ให้ ละเอียด 15 เจ้ าจงใส่ น้ํามัน และวางเครือ
่ งกํายานไว้บนนั ้น เป็น ธัญ ญบู ชา 16 ปุ โรหิต จะ
เอาส่วนหนึ่ งของเมล็ดที่บด นํ้ามันและเครือ
่ งกํายานเผาถวายเป็นส่วนที่ระลึก เป็นเครือ
่ งบู
ชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�
1

3
สันติบูชา
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1 “ถ้าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดถวายเครือ
่ งบูชาเป็นสันติบูชา

ถ้าเขาถวายวัวผู้หรือวัวเมียจากฝูง ให้เขา
ถวายสัตว์ตั วท ี่ ไม่มี ตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 2 ให้ เขาเอามือ วางบนหัว ของสัตว์ตั
วที่จะถวาย และจงฆ่าเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม พวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน
จะเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่ นบู ชา 3 จากเครือ
่ งบูชาที่ ถวายเป็น สันติ บูชา เป็น
เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ถวายจะนํา ไขมั นที ่ ติ ดก ับ เครือ
่ งในและไขมั นที ่
4
อยูในเครื
่
อ
่ งในทัง้ หมด และไตทัง้ สองลูกกับไขมันทีติ
่ ดอยต
ู่ รงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืด
5
ที่ติดอยเู่ หนื อตับนน
ั ้ ออกเสียพร้อมกับไต บุตรชายอาโรนจะเผาเสียบนแท่นบูชาบนเครือ
่ ง
เผาบูชาซึ่ง อยู่ บนฟืน บนไฟ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์
6 ถ้าผู้ใดนําเครือ
่ งบูชาที่ เป็นสันติบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที่
ได้มาจากฝูงแพะแกะ ก็อย่าให้สัตว์นั ้นมีตําหนิ 7 ถ้าเขาจะถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ งบูชาก็ให้
เขานํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 8 ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์ที่ จะถวายนั ้น
และให้ฆ่า เสีย ที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุม และบุตรชายอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่ แท่น
และรอบแท่น 9 จากเครือ
่ งบูชาที่ ถวายเป็นสันติ บูชา คื อบูชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ให้เขาถวายไขมัน หางที่เป็นไขมันทัง้ หมดตัดชิดกระดูกสันหลังและไขมันที่หม
ุ้ เครือ
่ งใน กับ
ไขมันที ่อยู่ในเครือ
่ งในทัง้ หมด 10 และไตทัง้ สองลู กกับไขมันที ่ติ ดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้
11
เอาพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ เหนื อ ตั บน ั น
้ ออกเสีย พร้อมกับ ไต และปุโรหิต จะเอาสิง่ เหล่า นี้ เผาบน
แท่น เป็น อาหารเผาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า เครือ
่ งบูชาของเขาเป็น แพะก็ ให้
เขานํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและฆ่ามันเสีย
ที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม และบุตรชายของอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบ
แท่นบูชา 14 แล้วให้เขาเอาสิง่ เหล่านี้ จากแพะตัวนัน
้ เป็นเครือ
่ งบูชา เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุม
้ เครือ
่ งใน และไขมันที่อยู่ในเครือ
่ งใน 15 และไตทัง้ สอง
ลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อมกับ
16
ไต และปุโรหิต จะเผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น เป็น อาหารเผาไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย ไขมัน
ทัง้ หมดเป็นของพระเยโฮวาห์ 17 ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่ที่เจ้า
อาศัยอยูท
่ ัว่ ๆไปว่า เจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด�

4
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดกระทํา
ผิด สิง่ ใดซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชามิ ให้ กระทํา โดยเขามิ ได้ เจตนากระทํา สิง่ เหล่า นั ้น
ประการหนึ่ ง ประการใด 3 ถ้า ปุโรหิตที่ ได้ รับการเจิม ไว้เป็น ผู้ กระทํา บาป เป็น เหตุ ให้พลไพร่
หลงทําบาปไปด้วย เหตุด้วยบาปที่เขาได้กระทําไป ก็ให้เขานําวัวหนุ่มซึ่งไม่มีตําหนิ มาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 4 ให้ เขานําวั วน ั ้นมาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้เขาเอามือ วางบนหัวว ัวตั วน น
ั ้ และให้ฆ่า มัน เสีย ต่อ พระ
5
พักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตผู้ได้รับการเจิมแล้วจะนําเลือดวัวนัน
้ มาที่พลับพลาแห่งชุ
6
มนุมบ้าง ปุ โรหิตจะเอานิว
้ จุ่มลงในเลื อด และประพรมเลือดนั ้ นที ่หน้าม่านสถานบริสุทธิ
์ เจ ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 7 และปุโรหิต จะเอาเลือดเล็ก น้ อยเจิ มท ี่ เชิง งอนของ
แท่น เผาเครือ
่ งหอมซึ่ง อยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดวั
วท ี่ เหลือ อยู่ นั ้น เขาจะเทลงที่ ฐานแท่น เผาเครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง อยู่ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ
ม 8 และเขาจะเอาไขมัน ทัง้ หมดออกเสีย จากวัว ตั วท ี่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนี้ คือ ไขมั นที ่
1

หนั งสือเลวีนิ ติ 4:9

115

หนั งสือเลวีนิ ติ 4:35

หุม
้ เครือ
่ งในและไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ กับ เครือ
่ งในทัง้ หมด 9 และไตทัง้ สองลู กก ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่
ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อมกับไต 10 ให้เอาออกเช่น
เดียวกับเอาออกจากวัวทถ
ี่ วายเป็นสันติบูชา และปุโรหิตจะเผาสิง่ เหล่านี้ บนแท่นเครือ
่ งเผา
11
12
บูชา แต่หนังของวัวพร้อมกับเนื้ อวัวทงั ้ หมด หัว ขา เครือ
่ งในและมูลของมัน คือวัวทัง้ ตั
วนี้ ให้เอาออกไปเสียจากค่ายถึงที่สะอาดที่ทิ้งมูลเถ้าและให้สุมไฟเผาเสีย ที่ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่
ไหนก็ให้เผาที่นั ่น 13 ถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดกระทําผิดโดยไม่รูตั
้ วและความผิดนั ้นยัง
ไม่ปรากฏแจ้งแก่ที่ประชุม และเขาได้กระทําสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮวาห์บัญชามิให้กระทํา
เขาก็ มี ความผิด 14 เมื่อ ความผิด ที่ เขาได้ กระทํา นั ้น เป็ นที ่ ประจักษ์ ขึ้น ให้ที่ ประชุม ถวายวัว
หนุ่มตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ให้นําวัวนัน
้ มาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม 15 และผู้ใหญ่
ของชุ มนุมชนจะเอามือ วางบนหัว ของวัวน น
ั ้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้ฆ่า วัว ตั วน
16
ัน
้ เสีย ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล ้ วปุ โรหิต ผู้รบ
ั การเจิม จะนํา เลือดของวัว มาที่ พล ับ
พลาแห่งชุมนุมบ้าง 17 และปุโรหิตจะเอานิว
้ จุ่มลงในเลือดและประพรมที่หน้าม่านเจ็ดครัง้
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 และปุโรหิตจะเอาเลือดสักหน่ อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชา
ซึ่ง อยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดที่ เหลือ อยู่ นั ้น เขาจะ
เทลงที่ ฐานแท่น เครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง อยู่ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม 19 และเขาจะเอาไขมัน
ออกจากวั วน ัน
้ หมด นํา ไปเผาเสียบนแท่น 20 เขาจะกระทํา ดังนี้ แก่ว ัวตั วน ี้ เขาได้ กระทํา
กับ วัว ตั วท ี่ ถวายเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ ให้ เขากระทํา แก่ ววั ตั วน ี้ อย่างนั ้น ดังนี้ ปุ
โรหิตจะทําการลบมลทินของชุ มนุมชนแล้วเขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั การอภัย 21 แล้วเขาจะนํา
วัวออกไปนอกค่าย และเผาเสียอย่างกับเผาวัวตัวก่อน เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของที่ประชุม
22 ถ้า ผู้ ครอบครองกระทํา ความบาป กระทํา สิง
่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาทรงบัญชา
23
มิ ให้กระทํา โดยไม่ รู ต
้ ัว เขาก็ มี ความผิด เมื่อ เขารู ต
้ ั วว ่า กระทํา ผิด ดัง นั ้น แล้ว ก็ ให้เขานํา
ลูก แพะตัวผู้ ที่ ไม่มี ตําหนิ ตัว หนึ่ ง มาเป็น เครือ
่ งบู ชา 24 ให้เขาเอามือ วางบนหัว แพะ และให้
ฆ่า แพะเสีย ในที่ ที่ เขาฆ่า สัตว์เป็น เครือ
่ งเผาบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ นี่ เป็น เครือ
่ ง
25
บูชาไถ่ บาป ปุ โรหิตจะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาปบ้าง นําไปเจิ มที่เชิงงอนบนแท่น
้ จุ่มเลือดเครือ
เครือ
่ งเผาบู ชา และเทเลือดที่ เหลืออยู่นั ้ นที ่ฐานของแท่นเครือ
่ งเผาบู ชา 26 และเขาจะเผา
ไขมัน ทัง้ หมดบนแท่น เช่น เดียวกับ เผาไขมัน เครือ
่ งสันติ บูชา ดังนี้ แหละปุโรหิต จะทําการ
ลบมลทินแทนผู้กระทําผิดนั ้น และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 27 ถ้าพลไพร่สามัญคนหนึ่ งคนใด
กระทํา ความผิด โดยมิ ได้ เจตนาคือ กระทํา สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิ ให้เขา
กระทํา เขาก็มีความผิด 28 เมื่อเขารูต
้ ัวว่ากระทําผิดดังนั ้นแล้ว ก็ให้เขานําลูกแพะตัวเมียตัว
หนึ่ งซึ่งไม่มีตําหนิ มาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปที่เขาได้กระทําไปนั ้น 29 และเขาจะเอามือวางบน
หัว ของเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และฆ่า เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น ในที่ ที่ เขาถวายเครือ
่ งเผาบู ชา 30 ปุ
โรหิตจะเอานิว
่ งเผาบูชา และเทเลือดส่วนที่
้ จุ่มเลือดแพะนั ้นไปเจิมทเี่ ชิงงอนของแท่นเครือ
เหลือลงที่ฐานของแท่นนั ้น 31 และเขาจะเอาไขมันออกเสียให้หมดอย่างที่เอาไขมันออกเสีย
จากเครือ
่ งสันติบูชา และปุโรหิตจะเผาไขมันนั ้นบนแท่น เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮ
วาห์ และปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาและเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 32 ถ้า เขานํา ลูก แกะ
มาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็ให้เขานําลูกแกะตัวเมียไม่มีตําหนิ มา 33 เขาจะเอามือวางบนหัว
ของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและฆ่าเสียเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่ที่เขาฆ่าเครือ
่ งเผาบูชา 34 และ
ปุโรหิตจะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาปนั ้นบ้าง นําไปเจิมทเี่ ชิงงอนของแท่นเครือ
่ งเผาบู
้ จุ่มเลือดเครือ
35
ชา และเทเลือดที่ เหลือนั ้นลงที่ ฐานของแท่น และเขาจะเอาไขมันทัง้ หมดออกเสียอย่าง
ที่ เอาไขมัน ของลูก แกะออกจากเครือ
่ งสันติ บูชา และปุโรหิต จะเผาไขมัน บนแท่น เหมือ น
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เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ และปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาซึ่ง เขาได้
กระทําผิด และเขาจะได้รบ
ั การอภัย�

5
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด
“ถ้า ผู้ ใดกระทํา ความผิด ในข้อ ที่ ได้ ยิน เสียงแห่ง การปฏิญาณตัว และเป็น พยาน และ
แม้วา่ เขาเป็นพยานโดยที่เขาเห็นหรือรู เ้ รือ
่ งก็ตาม แต่เขาไม่ยอมให้การเป็นพยาน เขาต้อง
รับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา 2 หรือ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดแตะต้องสิง่ ที่ เป็น มลทิน จะเป็น ซากสัตว์ ป่า
ที่ มลทิน หรือ ซากสัตว์เลี้ยงที่ มลทิน หรือ ซากสัตว์เลื้อยคลานที่ เป็น มลทิน โดยไม่ ทั นร ู้ ตัว
เขาจึง เป็น คนมี มลทิน เขาก็ มี ความผิด 3 หรือ ถ้า เขาแตะต้องมลทิน ของคน จะเป็น สิง่ ใดๆ
ซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิง่ ที่ กระทําให้คนนั ้นเป็นมลทิน โดยเขาไม่รู ต
้ ัว เมื่อเขารู แล้
้ ว เขาก็มี
ความผิด 4 หรือถ้าคนหนึ่ งคนใดเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณด้วยริมฝีปากว่าจะกระทําชัว่ หรื
อดี หรือเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณใดๆ และเขากระทําโดยไม่ทันรู้ตัว เมื่อเขารู ส
้ ึกตัวแล้วใน
5
ประการใดก็ตาม เขาก็มีความผิด เมื่อผู้หน่งึ ผู้ใดกระทําความผิดใดๆที่กล่าวมานี้ ก็ให้เขา
สารภาพความผิดที่เขาได้กระทํา 6 และให้เขานําเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดมาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ เพราะบาปซึ่งเขาได้ กระทํานั ้น เครือ
่ งบู ชานัน
้ จะเป็นสัตว์ตัวเมียจากฝูง คือลูกแกะ
หรือลูก แพะ ก็ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปได้ ดังนี้ ปุ โรหิต จะทําการลบมลทิน แทนผู้ ที่ กระทํา ผิด
7
นั ้น ถ้า เขาไม่ สามารถถวายลูก แกะตัว หนึ่ ง ก็ ให้ เขานํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม
สองตัว มาเป็น เครือ
่ งถวายพระเยโฮวาห์ ไถ่ การละเมิด นกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
และนกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา 8 ให้เขานํานกทัง้ สองนี้ มาให้ปุโรหิต ปุโรหิตกถ
็ วายนก
9
ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปก่อน ให้เขาบิดหัวนกหลุดจากคอแต่อย่าให้ขาด และปุโรหิต
จะเอาเลือดเครือ
่ งบูชาไถ่บาปประพรมที่ ข้างแท่นเสียบ้าง ส่วนเลือดที่ เหลืออยู่นั ้นจะรีดให้
ไหลออกที่ฐานแท่น นี่ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 10 แล้วเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครือ
่ งเผา
บูชาตามลักษณะ และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาซึ่งเขาได้กระทําไปและเขาจะได้รบ
ั
11
การอภัย แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะนํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมา ก็ให้เขา
นําเครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่งเขาได้กระทํานั ้นมา คือยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป อย่า ใส่ นํ้ามัน หรือ ใส่ เครือ
่ งกํายานในแป้ง เพราะเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 12 ให้
เขานํา แป้ง มาให้ ปุ โรหิต และปุโรหิต จะเอาแป้ง กํา มือ หนึ่ ง เป็น ส่วนที่ ระลึก และเผาเสียบน
แท่น เหมือนเครือ
่ งเผาบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 13 และ
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาเพราะบาปซึ่งเขาได้กระทําในเรือ
่ งหนึ่ งเรือ
่ งใดที่กล่าวมา
นี้ และเขาจะได้รบ
ั การอภัย และส่วนที่เหลือนั ้นจะเป็นของปุโรหิต เช่นเดียวกับธัญญบูชา�
14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 15 “ถ้าผูใ้ ดทําการละเมิดและทําบาปโดยไม่รู ตั
้ วในเรือ
่ งขอ
งบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําแกะตัวผู้ที่ ปราศจากตําหนิ จากฝูงเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่
การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าตีราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ
์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 16 และให้ ผู้ นั ้น ชดใช้ ของบริสุทธิ์ ที่ ขาดไป และเพิ่ มอ ีก หนึ่ ง
ในห้าของราคาสิง่ ที่ขาดไปนั ้น นํามอบให้แก่ปุโรหิต และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขา
ด้วยแกะผู้ที่ ถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 17 ถ้าผู้ใดกระทํา
ผิด คือ กระทํา สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิ ให้กระทํา ถึง แม้ ว่า เขากระทํา โดยไม่ รู เท่
้ าถึง
18
การณ์ เขาก็มีความผิดจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา ให้ผูนั
้ ้นนําแกะตัวผูที
้ ่ปราศจาก
ตําหนิ มาจากฝูง มาถึง ปุโรหิต ให้ เจ้ าตี ราคา เป็น ราคาเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และให้ ปุ
1
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โรหิตทําการลบมลทินของเขาตามความผิดซึ่งเขาได้ กระทําด้วยมิได้ เจตนานั ้น และเขาจะ
ได้ รบ
ั การอภัย 19 เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เพราะเขาได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮ
วาห์�

6
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดีกัน
1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ถ้า ผู้ หน่ง
ึ ผู้ใดทําบาปและทําการละเมิดต่อ พระเยโฮ
วาห์ ด้วยการมุสาต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิง่ ที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้หรือในเรือ
่ งมิตรภาพ
3
หรือในสิง่ ที่ใช้ความรุ นแรงไปแย่งชิงมา หรือได้หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา หรือพบสิง่ ที่
หายไปแล้วแต่ไม่ยอมรับ ปฏิญาณตนเป็นความเท็จ ในข้อเหล่านี้ ถ้าผู้ใดกระทําก็เป็นความ
ผิด 4 ก็ให้ผู้ที่ กระทําผิดมีโทษเพราะความผิดของเขา ให้ผู้นั ้นคืนของที่ ได้มาจากการชิงมา
นั ้น เสีย หรือ สิง่ ใดที่ เขาได้ มาด ้ว ยการหลอกลวง หรือ สิง่ ที่ ฝากเขาไว้ หรือ สิง่ สูญหายที่ เขา
ได้ พบเข้า 5 หรือ สิง่ ใดๆที่ ได้ ปฏิญาณเท็จ ไว้ เขาต้องคืนให้ เต็ม ตามจํานวน และจงเพิ่มอ ีก
หนึ่ งในห้าและมอบให้แก่เจ้าของในวันที่เขาถวายเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 6 ให้ผู้นั ้นนําแกะ
ตัวผู้ที่ ไม่มีตําหนิ มาจากฝูงเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดถวายแด่ พระเยโฮวาห์มามอบให้ปุ
โรหิต ให้เจ้าตีราคาเอง เป็นราคาเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 7 และให้ปุโรหิตทําการลบมลทิน
ของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาจะได้ รบ
ั การอภัยในทุกสิง่ ที่ เขาได้ กระทําไปซึ่ง
เป็นการละเมิด�
ปุโรหิตกับเครือ
่ งเผาบูชา
8 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 9 “จงบัญชาแก่ อาโรนและบุตรชายของเขาว่า ต่อ ไปนี้
เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ จะต้องเผาอยู่บนแท่นตลอดคืน
จนรุ ง่ เช้า จงให้ ไฟบนแท่น เผาเครือ
่ งบูชาลุก อยู่ เรือ
่ ยไป 10 ให้ ปุ โรหิต สวมเสื้อผ้า ป่านและ
สวมกางเกงผ้า ป่านและให้ ตัก มูล เถ้า ออกจากไฟที่ ไหม้ เครือ
่ งเผาบูชาอยู่ บนแท่น นํา ไปไว้
11
ข้างแท่น ให้ถอดเสื้อที่สวมอยู่ออกแล้วสวมเสื้ออีกตัวหนึ่ ง นํามูลเถ้าออกไปนอกค่ายยัง
ที่สะอาด 12 ให้รักษาไฟที่บนแท่นให้ลุกอยู่ อย่าให้ดับเลยทีเดียว ให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าและ
ให้ เรียงเครือ
่ งเผาบูชาให้ เป็น ระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมัน ของเครือ
่ งสันติ บูชาบนนั ้น
13 ต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรือ
่ ยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด
พระราชบัญญัติของการถวายธัญญบูชา
ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ ของการถวายธัญ ญบู ชา ให้ บุ ตรชายอาโรนถวายเครือ
่ ง
บู ชาน ี้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ หน ้า แท่ นบู ชา 15 ให้ ปุ โรหิต คนหนึ่ ง หยิบ ยอดแป้ง กํา
มือ หนึ่ ง มาจากธัญ ญบู ชา คลุก นํ้ามัน และเครือ
่ งกํายานทัง้ หมดซึ่ง อยู่ บนธัญ ญบู ชา และ
เผาส่วนนี้ บนแท่นเป็ นที ่ระลึก เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ 16 ส่วนที่ เหลืออยู่ให้
อาโรนและบุตรชายของเขารับ ประทาน ให้ รับ ประทานกับ ขนมปัง ไร้เชื้อ ในที่ บริสุทธิ์ ให้ รับ
ประทานในลานของพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 17 อย่า ใส่ เชื้อ ในขนมนั ้น แล้ว ปิ้ ง เราได้ ให้ ส่วนนี้
เป็นส่วนเครือ
่ งบูชาด้วยไฟของเราอันตกแก่เขาเป็นสิง่ บริสุทธิที
์ ่สุด เช่นเดียวกับเครือ
่ งบูชา
18
ไถ่บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด ให้บุตรชายทัง้ หลายของอาโรนรับประทานสิง่ นี้ เป็น
กฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าจากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟของพระเยโฮวาห์ ผู้ใดที่ถูกต้อง
สิง่ เหล่านี้ จะบริสุทธิ์�
14

ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด
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พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 20 “ต่อ ไปนี้ เป็น เครือ
่ งบูชาที่ อาโรนและบุตรชายทัง้
หลายของเขาจะต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวันที่เขารับการเจิม คือยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอ
ฟาห์เป็นธัญญบูชาประจํา ให้ถวายตอนเช้าครึง่ หนึ่ ง ตอนเย็นคร่งึ หนึ่ ง 21 ให้คลุกกับน้าํ มัน
ให้เข้ากันดีแล้วทอดบนเหล็ก ทําเป็นแผ่นเหมือนธัญญบูชาแล้วถวายเป็นกลินที
่ อพระทัย
่ พ
แด่พระเยโฮวาห์ 22 ให้ปุโรหิตจากบรรดาบุตรชายของอาโรนผู้รบ
ั การเจิมตัง้ แทนเขาถวาย
สิง่ นี้ เป็นกฎเกณฑ์สืบไปเนื องนิ ตย์แด่พระเยโฮวาห์ ให้เผาเครือ
่ งบูชาทัง้ หมดเสีย 23 ธัญญ
บูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด อย่าให้รับประทาน�
19

เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็บริสุทธิ์
24 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 25 “จงกล่าวแก่ อาโรนและบุตรชายของเขาว่า ต่อไปนี้
เป็น พระราชบัญญั ติ ของการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ให้ฆ่า สัตว์ที่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปใน
ที่ ที่ ฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็น ของบริสุทธิ ์ ที่สุด 26 ให้
ปุ โรหิตผู้ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปรับประทานสัตว์นั ้น ให้เขารับประทานในที่ บริสุทธิ์ ในลาน
พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 27 อะไรที่ แตะต้องเนื้ อ สัตว์ นั้น จะบริสุทธิ ์ และเมื่อ ประพรมมี เลือด
ติด เสื้อ ก็ ให้ ซัก เสื้อ ส่วนที่ ติ ดเลือดนั ้น ในที่ บริสุทธิ์ 28 จงทําลายภาชนะดิ นที ่ ใช้ ต้ม เนื้ อ นั ้น
เสีย ถ้า ต้ม ในภาชนะทองสัมฤทธิก็
์ ให้ขัด และล้างเสีย ด้วยนํ้า 29 ผู้ ชายทุก คนที่ เป็น ปุโรหิต
รับ ประทานได้ เป็น ของบริสุทธิ ์ ที่สุด 30 แต่ เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ซึ่ง ปุโรหิต นํา เลือดเข้าไปใน
พลับพลาแห่งชุ มนุม เพื่อทําการลบมลทินในที่ บริสุทธินั
์ ้น อย่ารับประทานเลย ต้องเผาไฟ
เสีย�

7

วิธถวายเครื
ี
อ
่ งบูชาไถ่การละเมิด
1 “เช่น เดียวกัน นี่ เป็ น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เป็น สิง่ บริสุทธิ์ ที่สุด
2 ให้ฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดในที่ ที่ฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบูชา และให้เอา
3
เลือดสัตว์ นั้น ประพรมที่ แท่น และรอบแท่น และให้ เอาไขมัน ของสัตว์ นั้น ถวายบูชาเสีย
ทัง้ หมดด้วย หางที่ เป็นไขมัน ไขมันที ่หม
ุ้ เครือ
่ งใน 4 และไตทัง้ สองลู กกับไขมันที ่ติดอยู่ตรง
บัน
้ เอวนั ้น และให้ เอาพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ เหนื อ ตั บน ั ้นออกเสีย พร้อมกับ ไต 5 ให้ ปุ โรหิต เผาสิง่
เหล่า นี้ บนแท่น เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด
6 ผู้ ชายทุก คนที่ เป็ น ปุโรหิต รับ ประทานได้ ให้ รับ ประทานในสถานบริสุ ทธิ์ เป็ น ของบริสุ ทธิ์
ที่สุด 7 เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดก็เหมือนเครือ
่ งบูชาไถ่บาป มีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกัน
ปุ โรหิตผู้ใช้เครือ
่ งบูชาทําการลบมลทินจะได้ เครือ
่ งบู ชานน
ั ้ 8 ปุ โรหิตคนใดถวายเครือ
่ งเผา
9
บูชาของผู้ใด ปุ โรหิตผู้นั้นย่อมได้ หนังของเครือ
่ งเผาบูชาที่ ตนถวาย เครือ
่ งธัญญบูชาทุก
อย่างที่ ปิ้งในเตาอบ และสิง่ ทัง้ หมดซึ่งเตรียมในกระทะหรือที่ เหล็ก ให้ตกเป็นของปุโรหิตผู้
ถวายของเหล่า นั ้น 10 ธัญ ญบูชาทุก อย่างที่ เคล้า นํ้ามัน หรือไม่ เคล้า จะตกเป็น ของบุตรชาย
อาโรนทัวก
่ ัน
วิธถวายเครื
ี
อ
่ งสันติบูชา

11 ต่อไปนี้ เป็ นพระราชบัญญัติเรือ
่ งเครือ
่ งสันติบูชาซึ่งผู้หน่งึ ผู้ใดนํามาถวายแด่พระเยโฮ

วาห์ 12 ถ้าเขาถวายเป็นเครือ
่ งโมทนาพระคุณ ก็ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกนํ้ามัน ขนมแผ่น
ไร้เชื้อทานํ้ามัน ขนมยอดแป้งคลุกนํ้ามันให้ดี พร้อมกับเครือ
่ งบูชาโมทนา 13 นอกจากขนม
เหล่านี้ ให้เขานําขนมปังใส่เชื้อมาถวายเป็นส่วนของเครือ
่ งบูชา พร้อมกับเครือ
่ งสันติบูชาที่
ถวายเป็นการโมทนาพระคุณ 14 ให้เขาถวายของบูชาเหล่านี้ ส่วนหนึ่ งจากทัง้ หมดแด่พระเย
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โฮวาห์ ซึ่งเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิตผูเ้ อาเลือดสันติบูชาประพรม 15 ส่วนเนื้ อสัตว์เครือ
่ งสันติ
บูชาเพื่อโมทนาพระคุณนั ้น เขาจะต้องรับประทานเสียในวันทําการถวายบู ชา อย่าเหลือไว้
จนวันรุ่งเช้าเลย 16 แต่ถ้าเครือ
่ งบูชานัน
้ เป็นเครือ
่ งบูชาปฏิญาณ หรือเป็นเครือ
่ งบูชาตามใจ
สมัคร ให้เขารับประทานเสียในวันทําการถวายบูชา และในวันรุ่งขึ้นเขายังรับประทานส่วน
ที่ เหลือ ได้ 17 ส่วนเนื้ อ ของเครือ
่ งบูชาที่ เหลือ ถึง วันที ่ สามให้ เผาเสีย ด้วยไฟ 18 ถ้า เอาเนื้ อ
สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งสันติ บูชามารับ ประทานในวันที ่ สาม ก็ จะไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย เลย และผู้
ที่ ถวายนั ้นจะไม่เป็ นที ่โปรดปรานด้วย แต่ จะเป็นการกระทําที่ น่าสะอิดสะเอียน และผู้ที่ รับ
ประทานนั ้นจะต้องได้รบ
ั โทษความชัว่ ช้าของเขา 19 เนื้ อที่ไปถูกของที่เป็นมลทินใดๆ อย่ารับ
ประทาน จงเผาเสียด้วยไฟ บุคคลที่สะอาดทุกคนรับประทานเนื้ อได้ 20 แต่ผู้ใดรับประทาน
เนื้ อสัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์โดยที่ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ ผู้นั ้นจะ
ต้องถูก ตัดขาดจากพลไพร่ของตน 21 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ถ้า ผู้ ใดแตะต้องสิง่ มลทิน ใดๆ ไม่ ว่า จะ
เป็นมลทินของคน หรือสัตว์มลทินใดๆ หรือสิง่ มลทินทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนใดๆ และผูน
้ ั ้นมารับ
ประทานเนื้ อ สัตวบูชาอัน เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจาก
22
พลไพร่ของตน� พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 23 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เจ้ าทัง้
หลายอย่ารับประทานไขมันของวัว ของแกะหรือของแพะ 24 ไขมันของสัตว์ที่ ตายเอง และ
ไขมัน ของสัตว์ที่ สัตว์กัด ตายจะนํา ไปใช้ อย่า งอื่ นก ็ ได้ แต่ อย่า รับ ประทานเลยเป็ นอ ัน ขาด
25 ด้วยผู้ ใดก็ตามรับ ประทานไขมัน สัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้
ที่ รับประทานนั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน 26 ยิง่ กว่านั ้ นอีกเจ้าอย่ารับประทาน
เลือดเลยทีเดียว ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปี กหรือเลือดสัตว์ในที่ใดๆที่เจ้าอาศัยอยู่ 27 ผู้ใดก็ตาม
ที่รับประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน�
ส่วนสําหรับพวกปุโรหิต
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 29 “กล ่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ ใดจะถวายเครือ
่ งบูชา
อัน เป็น สันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ ผู้ นั ้น นํา เครือ
่ งบูชาของเขามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
30
จากเครือ
่ งบูชาอัน เป็น สันติ บูชาของเขา ให้ เขานํา เครือ
่ งถวายบู ชาด ้วยไฟแด่ พระเยโฮ
วาห์มาด ้ว ยมือ ของตนเอง ให้เขานํา ไขมัน มาพร้อมกับ เนื้ อ อกนั ้น เพื่อ เอาเนื้ อ อกนั ้น แกว่ง
ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 31 ให้ ปุ โรหิต เผาไขมัน
เสียบนแท่นบูชา แต่เนื้ ออกนั ้นจะตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา 32 แต่โคนขาข้าง
ขวาของสัตว์นั้นเจ้าจงให้ปุโรหิตเป็นส่วนถวายจากเครือ
่ งบูชาแห่งสันติบูชา 33 บุตรชายอา
โรนผู้ถวายเลือดแห่งสันติบูชาและไขมันจะได้รบ
ั โคนขาข้างขวาเป็นส่วนของเขา 34 เพราะ
ว่า เนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวาย และเนื้ อ โคนขาที่ ถวายนั ้น เราได้ เอาจากคนอิสราเอลจากเครือ
่ ง
สันติบูชาของเขา และเราได้มอบให้แก่อาโรนปุโรหิตและบุตรชายของเขาเป็นกฎเกณฑ์อน
ั
ถาวรจากคนอิสราเอล 35 นี่ เป็น ส่วนจากการเจิม อาโรนและการเจิม บุตรชายของเขา ได้
จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มอบหมายให้ แก่ เขาทัง้ หลายในวันที ่ เขาทัง้
หลายถูก ถวายให้ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ในตําแหน่ ง ปุโรหิต 36 ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
คนอิสราเอลให้มอบสิง่ เหล่านี้ แก่เขาทัง้ หลาย ในวันที่เขาทัง้ หลายได้รบ
ั การเจิมเป็นปุโรหิต
เป็นกฎเกณฑ์ อน
ั ถาวรตลอดชัว่ อายุของเขา� 37 ทัง้ หมดนี้ เป็นพระราชบัญญัติ เรือ
่ งเครือ
่ ง
เผาบู ชา เครือ
่ งธัญญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เครือ
่ งสถาปนาบู ชา
38
และเครือ
่ งสันติ บูชา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสบนภูเขาซี นาย ในวันที ่ พระองค์
ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้นําเครือ
่ งบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในถิน
่ ทุรกันดารซีนาย
28
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8
การเจิมตัง้ พวกปุโรหิต

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงนําอาโรนและบุตรชายของเขามาพร้อมกับเสื้อยศ

นํ้ามันเจิม วัวอันเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป แกะผู้สองตัว กระบุงขนมปังไร้เชื้อ 3 และจงเรียกชุ
มนุมชนทัง้ หมดให้ประชุ มกั นที ่ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม� 4 และโมเสสก็ กระทําดังที่ พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน และชุมนุมชนก็ประชุมกันทีประตู
่
พลับพลาแห่งชุมนุม 5 โมเสส
กล่าวแก่ชุมนุมชนว่า “ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทํา� 6 โมเสสก็นําอา
โรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขามาชําระกายด้วยนํ้า 7 แล้วสวมเสื้อให้และคาดรัดประคด
ให้ แล ้ว สวมเสื้อ คลุม ยาวให้ และสวมเอโฟดให้เขา เอารัด ประคดทออย่างประณี ต สําหรับ
คาดทับเอโฟดคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
การสวมเครือ
่ งยศและการเจิมมหาปุโรหิต

และโมเสสสวมทับทรวงให้ อาโรน และใส่ อู ร ม
ิ กั บท ูม มิ ม ไว้ในทับทรวงนั ้น 9 และสวม
ผ้ามาลาไว้บนศีรษะ และติดแผ่นทองคําอันเป็นมงกุฎบริสุทธิ์ที่ผ้ามาลาด้านหน้า ดังที่พระ
เยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้นั ้น 10 แล ้ว โมเสสนํา นํ้ามัน เจิม มาเจิม พลับพลาและทุก สิง่ ที่
อยู่ ในนั ้น ชําระให้ เป็น ของบริสุทธิ์ 11 และท่านเอานํ้ามัน เจิม ประพรมบนแท่น เจ็ด ครัง้ เจ
ิมแท่นและเจิมภาชนะประจําแท่นทัง้ หมด เจิมขันและพานรองขันเพื่อชําระให้เป็นของบริ
สุทธิ์ 12 และท่านเทนํ้ามันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง แล้วเจิมเขาไว้เพื่อชําระให้บริสุทธิ์
13 และโมเสสก็ นํา บุตรชายอาโรนเข้า มาสวมเสื้อ แล้ว คาดรัด ประคดให้ และสวมมาลาให้
ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
8

เครือ
่ งถวายสําหรับการเจิมพวกปุโรหิต

แล ้ วท ่านจึง นํา วัว ตัวผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปเข้า มา อาโรนและบุตรชายทัง้ หลาย
ของเขาก็ เอามือ ของตนวางบนหัวว ั วอ ัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น 15 โมเสสก็ ฆ่า วัว ตั วน น
ั้
เสีย เอานิว
้ จุ่มเลือดไปเจิ มที่เชิงงอนรอบแท่น ชําระแท่นให้บริสุทธิแล
์ ้วเทเลือดที่ ฐานของ
แท่น ถวายแท่น ไว้เป็น สิง่ บริสุทธิ์ เพื่อ ทําการลบมลทิน ของแท่น นั ้น 16 และท่านนํา ไขมัน
ทัง้ หมดที่ อยู่ กับ เครือ
่ งในและพังผืด เหนื อ ตับ และไตสองลูก พร้อมกับ ไขมัน แล้ว โมเสสก็
เผาสิง่ เหล่านี้ เสียบนแท่น 17 แต่วัวและหนั งวัว กับเนื้ อและมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วยไฟ
ข้างนอกค่าย ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้ 18 แล ้ วท ่า นก็ นํา แกะผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ ง
เผาบูชาเข้า มา อาโรนกับ บุตรชายทัง้ หลายของเขาก็ เอามือ ของตนวางบนหัว ของแกะผู้
นั ้น 19 โมเสสก็ ฆ่า แกะนั ้น เสีย เอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 20 เมื่อ ท่านฟัน แกะ
ออกเป็นท่อนๆ โมเสสก็ เผาหัวและแกะท่อนๆกับไขมันเสีย 21 เมื่อเอานํ้าล้างเครือ
่ งในและ
ขาแกะแล้ว โมเสสก็ เผาแกะทัง้ ตัวบนแท่น เป็นเครือ
่ งเผาบู ชา เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เป็น
เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส 22 ท่านจึง
นําแกะผู้อีกตัวหนึ่ งนั ้นเข้ามาคือแกะตัวผู้ที่ เป็นเครือ
่ งสถาปนา และอาโรนกับบุตรชายทัง้
หลายของเขาก็ เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั ้น 23 โมเสสก็ ฆ่าแกะนั ้นเสีย เอาเลือด
เจิมทป
ี่ ลายหูข้างขวาของอาโรน และที่นิว
้ หัวแม่มือขวาของเขา และที่นิว
้ หัวแม่เท้าขวาของ
24
เขา แล ้ วนํา บุตรชายทัง้ หลายของอาโรนเข้า มา และโมเสสเอาเลือดเจิ มท ี่ ปลายหู ข้าง
ขวา ที่ นิว
้ หัว แม่ มือ ข้างขวา ที่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ข้างขวาของเขา และโมเสสเอาเลือดประพรม
25
ที่ แท่น และรอบแท่น
แล ้ วท ่านจึง นํา ไขมัน และหางที่ เป็น ไขมัน และไขมัน ทัง้ หมดที่
อยู่ กับ เครือ
่ งใน และพังผืด เหนื อ ตับ และไตสองลู กก ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ และโคนขาข้างขวา
14
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และท่านหยิบ ขนมไร้เชื้อ หนึ่ งก ้อนจากกระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ และหยิบขนมคลุกนํ้ามันก้อนหนึ่ ง และขนมแผ่นแผ่นหนึ่ ง วางของเหล่านี้ ไว้บนไข
มัน และบนโคนขาข้างขวา 27 ท่านเอาสิง่ เหล่า นี้ วางไว้ในมือ ของอาโรน และมือ ของบุตร
ชายทัง้ หลายของเขา และให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 28 แล ้ว โมเสสก็ รบ
ั ของเหล่า นั ้น มาจากมือ ของเขาทัง้ หลายและเผาเสียบนแท่น
บนเครือ
่ งเผาบู ชา เป็น เครือ
่ งสถาปนาบู ชา เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ
29
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และโมเสสเอาเนื้ ออกแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งแกว่งถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ นี่ เป็น แกะตัวผู้ สถาปนาส่วนของโมเสส ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาโมเสส 30 แล ้ว โมเสสนํา นํ้ามัน เจิม และเลือดซึ่ง อยู่ บนแท่น ประพรมบนอาโรนและ
เครือ
่ งยศของเขา และบนบุตรชายทัง้ หลาย กับบนเครือ
่ งยศของบุตรชายทัง้ หลายของเขา
ดังนี้ แหละท่านก็ ชาํ ระอาโรนกับ เครือ
่ งยศของเขาให้ บริสุทธิ์ บุ ตรชายทัง้ หลายของเขากับ
เครือ
่ งยศของบุตรชายนั ้นด้วย 31 โมเสสสัง่ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาว่า “จงต้ม
เนื้ อ เสีย ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และรับ ประทานเสีย ที่ นั่ นก ับ ขนมปัง ซึ่ง อยู่ ในกระบุง
เครือ
่ งสถาปนาบู ชา ดังที่ ข้าพเจ้าบัญชาท่านว่า อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาจะรับ
ประทาน 32 เนื้ อและขนมปังที่เหลือนั ้นท่านจงเผาเสียด้วยไฟ 33 และท่านทัง้ หลายอย่าออก
ไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุมนุมตลอดเจ็ดวัน จนกว่าวันกําหนดสถาปนาของท่านจะครบ
เพราะที่ จะสถาปนาท่านนั ้ นก ็ กิน เวลาเจ็ด วัน 34 สิ ่ง ที่ ได้ กระทํา ในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาให้กระทํา เพื่อลบมลทินของท่าน 35 ท่านจงอยู่ที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุมทัง้ กลาง
วันและกลางคืนตลอดเจ็ดวัน กระทํากิจที่ พระเยโฮวาห์ทรงกําชับไว้ เกลือกว่าท่านจะต้อง
ถึงตาย เพราะนี่ เป็นสิง่ ที่ข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชามา� 36 อาโรนกับบุตรชายทัง้ หลายของเขาได้
กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ
26

9
การเริม
่ ต้นแห่งการปรนนิ บัติของพวกปุโรหิต

1 ต่อมาวันที ่แปดโมเสสก็ เรียกอาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขา

และพวกผู้ใหญ่ของ
อิสราเอล
“จงนําลูกวัวตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และแกะ
ผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา ทัง้ สองอย่าให้มีตําหนิ จงถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
3 และกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ‘จงเอาลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และลูกวัว
ตัว หนึ่ งก ั บลู กแกะตัว หนึ่ ง ทัง้ สองให้ มีอายุ หน ่งึ ขวบ ปราศจากตําหนิ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา
4 และเอาวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งเป็ นสันติ บูชาบูชาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และเอาธัญ ญบูชาคลุก นํ้ามัน มาถวาย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงปรากฏแก่ ท่านในวัน
นี้ � ” 5 เขาทัง้ หลายก็นําสิง่ ที่โมเสสบัญชานั ้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม และชุมนุมชน
ทัง้ หมดก็เข้ามาใกล้ ยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสกล่าวว่า “นี่ เป็นสิง่ ซึ่งพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาให้ท่านทัง้ หลายกระทํา และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่ ท่าน
ทัง้ หลาย� 7 แล้วโมเสสจึงสัง่ อาโรนว่า “จงเข้าไปใกล้แท่นบูชา ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และ
เครือ
่ งเผาบูชาของท่านเสีย และทําการลบมลทินบาปของตัวท่านกับพลไพร่ทัง้ หลาย และ
จงนําเครือ
่ งถวายบูชาของพลไพร่มา และทําการลบมลทินบาปของเขา ดังที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชา� ” 8 อาโรนจึงเข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกวัวอันเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่งเป็น
ของเพื่อ ตน 9 และบุตรชายอาโรนก็ นํา เลือดมาให้ เขา เขาก็ เอานิว
้ จุ่ม เลือดไปเจิม เชิง งอน
10
ของแท่น และเทเลือดลงที่ฐานแท่น ส่วนไขมันและไต กับพังผืดเหนื อตับจากเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปนั ้น เขาเผาเสียบนแท่น ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส 11 เขาก็ เผาเนื้ อ และ
2 และท่านกล่าวแก่อาโรนว่า
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หนั งเสียด้วยไฟที่ภายนอกค่าย 12 เขาฆ่าสัตว์เครือ
่ งเผาบูชา แล้วบุตรชายอาโรนก็นําเลือด
มาให้เขา เขาจึงเอาเลือดนั ้นประพรมที่แท่นและรอบแท่น 13 และบุตรชายทัง้ หลายของอา
โรนก็ ส่ง เครือ
่ งเผาบูชาที ละท่อนกับ หัว มาให้ อาโรน อาโรนก็ เผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น 14 อา
โรนจึง ล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์และเผาเสียบนเครือ
่ งเผาบูชาที่ บนแท่ นบู ชา 15 แล ้ วอาโร
นก็ นํา เครือ
่ งบูชาของพลไพร่มาถวาย คือ นํา แพะซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่ง เป็น ของเพื่อ
พลไพร่มาฆ่าเสียบูชาไถ่บาป ดังเครือ
่ งบูชาไถ่บาปครังก
้ ่อนนั ้น 16 และเขาก็ถวายเครือ
่ งเผา
17
บูชาถวายตามลักษณะ และเขาก็ถวายธัญญบูชาโดยหยิบมากํามือหนึ่ งเผาเสียบนแท่น
นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาประจําเวลาเช้า 18 เขาฆ่าวัวผู้ด้วย และแกะผู้เป็นเครือ
่ งสันติบูชา
สําหรับพลไพร่ และบุตรชายอาโรนนําเลือดมาให้อาโรน อาโรนก็ เอาเลือดประพรมที่ แท่น
และรอบแท่น 19 และนําไขมันวัวและไขมันแกะ กับหางที่เป็นไขมัน และไขมันทีห
่ ม
ุ้ เครือ
่ งใน
20
และไตกับพังผืดเหนื อตับมาให้ และเขาทัง้ หลายวางไขมันไว้บนเนื้ ออก และอาโรนก็เผา
ไขมัน เสียบนแท่น 21 ส่วนเนื้ อ อกและเนื้ อ โคนขาข้างขวานั ้น อาโรนแกว่ง ไปแกว่ง มาเป็น
เครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่โมเสสบัญชาไว้ 22 แล้วอาโรนยกมือ
ขึ้น อวยพรพลไพร่ และอาโรนก็ ลงมาจากการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เครือ
่ งเผาบูชาและ
สันติ บูชา 23 โมเสสกับ อาโรนจึง เข้าไปในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม เมื่อ เขาทัง้ สองออกมา เขา
ก็ อวยพรพลไพร่ และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็ ปรากฏแก่ พลไพร่ทัง้ มวล 24 เปลวเพลิง
พลุ่งออกมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เผาเครือ
่ งเผาบูชาและไขมันซึ่งอยูบ
่ นแท่น เมื่อพล
ไพร่ทัง้ หลายเห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลง

10
นาดับกับอาบีฮูถูกฆ่าเสียเนื่ องด้วยไฟที่ต้องห้าม
1 ฝ่ายนาดั บก ับ อาบี ฮู บุ ตรชายของอาโรน ต่างนํา กระถางไฟของเขามาและเอาไฟใส่ ใน
นั ้นแล้วใส่เครือ
่ งหอมลง เอาไฟที่ผิดรู ปแบบมาเผาถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซึ่ง
พระองค์ มิได้ ทรงบัญชาให้เขากระทํา เช่น นั ้น 2 ไฟก็ พุ ่ง ขึ้น มาจากพระเยโฮวาห์ ไหม้ เขาทัง้
สองและเขาก็ ตายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 โมเสสจึง บอกอาโรนว่า “พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า ‘เราจะสําแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางผู้ที่ อยู่ใกล้ เรา เขาจะถวายสง่าราศี
แก่เราต่อหน้าพลไพร่ทัง้ ปวง� ” และอาโรนก็นิ่งอยู่ 4 โมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟาน
บุตรชายของอุสซีเอล อาของอาโรน บอกเขาว่า “จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่น้องของเจ้าออก
ไปเสีย นอกค่ายจากหน้า สถานบริสุทธิ ์� 5 เขาก็ เข ้า มาใกล้ หามศพทัง้ เสื้อ ออกไปไว้ นอก
ค่ายตามที่ โมเสสสัง่ 6 และโมเสสกล่าวแก่ อาโรนและเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุ ตรชาย
อาโรนว่า “ท่านทัง้ หลายอย่า ปล่อยผมห้อย หรือ ฉี ก เสื้อผ้า ของท่าน เกล ื อกว่า ท่านจะต้อง
ตายและเกลือกว่า พระพิโรธจะตกเหนื อ ชุ มนุ มชนทัง้ หมด แต่ พี่ น้ องของท่านคือ วงศ์ วาน
อิสราเอลทัง้ มวล จะไว้ทุกข์ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงให้ บังเกิด การเผาไหม้ ก็ได้ 7 และอย่า
ออกไปจากประตูพลับพลาแห่งชุมนุม เกลือกว่าท่านต้องตาย เพราะว่านํ้ามันเจิมแห่งพระ
เยโฮวาห์อยูเหนื
่
อท่านทัง้ หลาย� และเขาทัง้ หลายก็กระทําตามคําของโมเสส
ข้อปฏิบัติแห่งบรรดาปุโรหิต

8 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า 9 “เมื่อตัวเจ้าหรือบุตรชายของเจ้าจะเข้าไปในพลับพลา

แห่งชุ มนุม อย่าดื่มเหล้าองุน
่ หรือสุราเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ ถาวร
10
อยู่ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เจ้ าจงแยกของบริสุทธิ์ จากของไม่ บริสุทธิและของมลทิ
น จาก
์
ของไม่ มลทิน 11 และเจ้า จะต้องสอนพลไพร่อส
ิ ราเอลให้ทราบถึง กฎเกณฑ์ ทัง้ มวลซึ่ง พระ
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เยโฮวาห์ได้ตรัสแก่เขาทัง้ หลายทางโมเสส� 12 โมเสสกล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซาร์ และ
อิธามาร์ บุ ตรชายของเขาผู้ ที่ เหลือ อยู่ ว่า “จงเอาธัญ ญบูชาซึ่ง เหลือ จากการบู ชาด ้วยไฟ
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มาร ับ ประทานที่ รม
ิ แท่น บูชาไม่ ใส่ เชื้อ เพราะเป็น ของบริสุทธิ์ ที่สุด
13 ท่านจงรับ ประทานในที่ บริสุทธิเพราะเป็
น ส่วนของท่าน และส่วนของบุตรชายของท่าน
์
จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชาดังนี้ 14 แต่เนื้ ออก
ที่ แกว ่ง ถวาย และเนื้ อ โคนขาที่ ถวายแล้ วน น
ั ้ ท่านจงรับ ประทานในที่ สะอาด ทัง้ ตั วท ่าน
และบุตรชายบุตรสาวของท่านก็รบ
ั ประทานได้ เพราะเป็นส่วนที่ได้มาจากสันติบูชาของคน
อิสราเอล อันตกอยู่ กั บท ่า นทั ้ งบ ุตรชายทัง้ หลายของท่านด้วย 15 เนื้ อ โคนขาที่ ถวายและ
เนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวายเขาจะนํา มาบูชาพร้อมกับ เครือ
่ งไขมั นที ่บู ชาด ้วยไฟ เพื่อ แกว่ง เป็น
เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของท่านและบุตรชายทัง้
หลายของท่าน ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้� 16 ฝ่ายโมเสสได้
พยายามไต่ถามถึงเรือ
่ งแพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และดูเถิด แพะตัวนน
ั ้ ถูกเผาเสียแล้ว
ท่านจึงโกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์บุ ตรชายของอาโรนที่ เหลืออยู่ ท่านว่าเขาว่า 17 “เหตุ
ไฉนท่านจึงมิได้รับประทานเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่บริสุทธิ์ ในเมื่อเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด และ
พระเจ้าได้ ประทานของเหล่านั ้นให้แก่ ท่านเพื่อท่านจะได้ รบ
ั ความชัว่ ช้าของชุ มนุมชน เพื่อ
ทําการลบมลทินบาปของเขาทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 ดู เถิด เลือดสัตว์นั้นก
็ มิได้ นํา เข้า มายัง ที่ บริสุทธิที
ั ประทานสิง่ เหล่า นี้ ในที่ บริสุทธิ์ ดัง
้ ใน ท่านควรจะได้ รบ
์ ่ ห้องชัน
ที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนัน
้ � 19 อาโรนจึงกล่าวแก่โมเสสว่า “ดูเถิด วันนี้ เขาได้ถวายเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบูชาของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว และเหตุการณ์ เหล่า
นี้ ก็ ตกที่ ข้าพเจ้าแล้ว ถ้าวันนี้ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ประทานเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป จะเป็ นที ่โปรดปราน
20
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์หรือ� เมื่อโมเสสได้ฟังดังนั ้น ท่านก็พอใจ

11
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งอาหาร

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ต่อ ไปนี้ เป็น
สัตว์ที่ มี ชีวิต ในบรรดาสัตว์ในโลกซึ่ง เจ้า จะรับ ประทานได้ 3 บรรดาสัตว์ที่ แยกกีบ และมี กีบ
ผ่าและสัตว์เคี้ยวเอื้อง เจ้ารับประทานได้ 4 อย่างไรก็ตามสัตว์ต่อไปนี้ ที่ เคี้ยวเอื้องหรือแยก
กีบ เจ้าก็อย่ารับประทาน อูฐ เพราะมันเคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบ เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า 5 ตัว
กระจงผาเพราะว่า มัน เป็น สัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า 6 กระต่าย
เพราะว่า มัน เป็น สัตว์ เคี้ยวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น สัตว์ มลทิน แก่ เจ้า 7 หมู เพราะมัน เป็น
สัตว์แยกกีบ และมี กีบ ผ่า แต่ ไม่ เคี้ยวเอื้อง จึง เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า 8 อย่า รับ ประทานเนื้ อ
ของสัตว์เหล่า นี้ เลย และเจ้า อย่า แตะต้องซากของมัน มัน เป็น ของมลทิน แก่ เจ้า 9 สัตว์ที่
อยู่ในนํ้า ทัง้ หมดเหล่า นี้ เจ้ ารับ ประทานได้ ของทุก อย่างซึ่ง อยู่ในนํ้า ที่ มี ครีบ และมี เกล็ด จะ
อยู่ ในทะเลหรือ ในแม่น้ํา ก็ ตาม เจ้ ารับ ประทานได้ 10 แต่ ทุ กอย่างในทะเลและในแม่ นํ้า ทุ
กอย่างที่เคลื่อนไหวในนํ้า และสิ่งมีชีวิตใดๆซึ่งอยู่ในนํ้า ไม่มีครีบและเกล็ด สัตว์เหล่านี้ เป็น
สิง่ ที่ พึงรังเกียจแก่ เจ้า 11 สัตว์เหล่านี้ ยังคงเป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจแก่ เจ้า เจ้ าอย่ารับประทาน
เนื้ อของมัน แต่ ให้เจ้ าถือว่าซากของมันเป็ นที ่พึงรังเกียจ 12 อะไรก็ ตามที่ อยู่ในนํ้าไม่มีครีบ
และเกล็ด เป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจแก่เจ้า 13 ต่อไปนี้ เป็นนกซึ่งให้เจ้าถือว่าเป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจ
ท่ามกลางนกทัง้ หลาย นกเหล่านี้ รบ
ั ประทานไม่ ได้ มันเป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจคือนกอินทรี นก
แร้ง นกออก 14 นกเหยีย
่ วหางยาว เหย ี่ ยวดํา ตามชนิ ด ของมัน 15 นกแกตามชนิ ด ของมัน
16 นกเค้าแมว นกเค้า โมง นกนางนวล เหย ี่ ยวนกเขาตามชนิ ด ของมัน 17 นกเค้าแมวเล็ก
นกอ้ายงัว่ นกทึดทือ 18 นกอี โก้ ง นกกระทุง นกแร้ง 19 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิ ด
1
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ของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว 20 แมลงมีปี กซึ่งคลานสี่ขา เป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า
21 แต่ ในบรรดาแมลงมี ปี กที่ คลานสี่ ขาน ี้ เจ้ าจะรับ ประทานจําพวกที่ มี ขาพับ ใช้ กระโดดไป
บนดิน ได้ 22 ในจําพวกแมลงต่อ ไปนี้ เจ้ ารับ ประทานได้ ตัก
๊ แตนวัย บิน ตามชนิ ด ของมัน จิ
้ง หรีด โกร่ง ตามชนิ ด ของมัน จักจัน
่ ตามชนิ ด ของมัน และตัก
๊ แตนตามชนิ ด ของมัน 23 แต่
24
แมลงมี ปี กอย่า งอื่นซึ่ งม ี สี ่ ขา เป็น สัตว์ที่ พึง รังเกียจแก่ เจ้า สิ ่ง เหล่า นั ้น จะกระทํา ให้ เจ้ า
มลทิน ได้ คือ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดแตะต้องซากของมัน จะต้องมลทิน ไปถึง เวลาเย็น 25 ผู้ ใดถือ ซาก
สัตว์ส่วนใดๆไปต้องซักเสื้อผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 26 ซากของสัตว์ทัง้ ปวง
ที่ แยกกีบ และไม่ มี กีบ ผ่า ไม่ เคี้ยวเอื้องเป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า ผู้ ใดแตะต้องสัตว์เหล่า นี้ จะ
มลทิน 27 ในบรรดาสัตว์สี ่เท้าทุกอย่างซึ่งเดินด้วยขยุม
้ เท้าเป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า ผู้ใดแตะ
ต้องซากสัตว์นี้ จะต้องมลทิน ไปถึง เวลาเย็น 28 ผู้ ใดนํา ซากมัน ไปจะต้องซัก เสื้อผ้า ของตน
และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า 29 ในบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานไปบนดิน
ชนิดต่อไปนี้ เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า คือ อีเห็น หนู เหี้ยตามชนิ ดของมัน 30 จิง้ จก ตะกวด แย้
จิ้งเหลนและกิงก
้
อง
้ ่า 31 ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดเหล่านี้ เป็นมลทินแก่เจ้า ผูใดแตะต้
เมื่อมันตายแล้ว ผู้นั ้นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น 32 และเมื่อมันตายตกทับสิง่ ใด สิ่งนั ้ นก็เป็น
มลทิน ไม่ว่าจะเป็นสิง่ ที่เป็นไม้ หรือเสื้อผ้า หรือหนั งสัตว์ หรือกระสอบ หรือภาชนะใดๆที่ใช้
เพื่อ ประโยชน์ อย่างใด จะต้องแช่ นํ้า และจะมลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น ต่อ ไปก็ นับ ว่า สะอาด
ได้ 33 และถ้ามันตกลงไปในภาชนะดิน สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั ้นจะมลทิน จงทุบภาชนะนั ้นเสีย
34 อาหารในภาชนะนั ้นที่รบ
ั ประทานได้ซ่ึงมีน้ําปนอยูก็
่ เป็นมลทิน และนํ้าดื่มทงั ้ สิน
้ ซึ่งจะดื่ม
35
ได้ จากภาชนะอย่างนี้ จะมลทิน ถ้า ส่วนใดของซากสัตว์ตกใส่ สิ ่ง ใดๆ สิ ่ง นั ้นๆก็ มลทิน ไม่
ว่าเป็นเตาอบหรือเตา ต้องทุบเสีย เป็นมลทิน และเป็นของมลทินแก่ เจ้า 36 อย่างไรก็ตาม
นํ้าพุ หรือนํ้าในแอ่งเก็ บน้าํ เป็นของสะอาด แต่ สิ ่งใดที่ แตะต้องซากสัตว์นั้นจะมลทิน 37 ถ้า
ส่วนใดของซากตกใส่ เมล็ดพืชที่ ใช้หว่าน พืชนัน
้ นั บว่าสะอาด 38 แต่ ถ้าเอาเมล็ดพืชนน
ั ้ แช่
นํ้าไว้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่น้ํานั ้นกเ็ ป็นมลทินแก่เจ้า 39 ถ้าสัตว์ซ่ึงเจ้าจะรับประทานได้
นั ้น ตายเอง ผู้ ที่ แตะต้องซากสัตว์นั้น จะมลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 40 และผู้ ใดที่ รบ
ั ประทาน
ซากนั ้นจะต้องซักเสื้อผ้าของเขาเสียและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น ผู้ใดที่ จับถือซากนั ้น
ไปก็ต้องซักเสื้อผ้าของตน และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 41 บรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่ ไป
บนแผ่น ดิน เป็น สิง่ พึง รังเกียจ อย่า รับ ประทาน 42 สิ ่ง ใดที่ เลื้อยไปด้วยท้อง หรือ สิง่ ที่ เดิน สี่
ขา หรือ สิง่ ที่ มี หลายขา ทุ กสิ่ง ที่ คลานไปบนแผ่น ดิน เจ้ าอย่า รับ ประทาน เพราะเป็น สิง่ พึง
รังเกียจ 43 เจ้ าอย่า กระทํา ให้ ตัว เองเป็ นที ่ พึง รังเกียจด้วยสัตว์ เลื้อยคลานใดๆ อย่า ทําตัว
ให้ เป็น มลทิน ไปด้วยสัตว์เหล่า นี้ เลย เกรงว่า เจ้า จะเป็น มลทิน ไปด้วย 44 เพราะเราคือ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า จงชําระตัว ไว้ให้ บริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ เจ้ าอย่า ทําตัว ให้ เป็น
มลทิน ไปด้วยสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ง คลานไปบนแผ่น ดิน 45 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์
ผู้ นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ เป็น พระเจ้า ของเจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้า จึง ต้อ งบริสุทธิ์
46
เพราะเราบริสุทธิ์� เหล่านี้ เป็นพระราชบัญญัติ กล่าวถึงเรือ
่ งสัตว์และนก และสิ่งมีชีวิต
ที่ เคลื่อนไหวไปมาในนํ้า และสัตว์ทุ กชนิ ด ที่ เลื้อยคลานบนแผ่น ดิน 47 เพื่อ ให้สังเกตความ
แตกต่างระหว่างสิง่ ที่เป็นมลทินและสิง่ ที่ไม่เป็นมลทิน และระหว่างสัตว์ที่มีชีวิตรับประทาน
ได้ และสัตว์มีชีวิตที่รบ
ั ประทานไม่ได้

12
การกําเนิ ดบุตรและความเป็นมลทิน
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า หญิง คนใดมี ครรภ์
คลอดบุตรเป็นชาย นางต้องเป็นมลทินเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินเวลา
ที่ นางมี ประจํา เดือน 3 ในวั นที ่ แปดให้ ตัด หนั ง ปลายองคชาตของเด็ก นั ้น เสีย เพื่อ เป็นการ
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เข้าสุ หนัต 4 ให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสามวันด้วยเรือ
่ งโลหิตชําระของนาง อย่าให้นางแตะ
ต้องของบริสุทธิ์อน
ั ใด หรือเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ จนกว่าจะครบวันชําระของนาง 5 แต่ ถ้า
นางคลอดบุตรเป็นหญิง นางจะมลทินไปสองสัปดาห์ อย่างเดียวกับเรือ
่ งการมีประจําเดือน
6
และนางจะต้องคอยอยู่ หกสิบ หกวัน ด้วยเรือ
่ งโลหิต ชําระของนาง และเมื่อ วัน ชําระของ
นางครบแล้ว ไม่ ว่า เป็น กําหนดของบุตรชายหรือบ ุต รสาว ให้นางไปหาปุโรหิต ที่ ประตู พล ับ
พลาแห่งชุมนุม นําลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ งไปเป็นเครือ
่ งเผาบูชาและนกพิราบหนุ่มตัว
7
หนึ่ ง หรือ นกเขาตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ให้ ปุ โรหิต นํา ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ และทําการลบมลทินให้นาง แลว
้ นางจะสะอาดในเรือ
่ งโลหิตของนางตก นี่ เป็นพระราช
บัญญั ติ กล ่าวด้วยเรือ
่ งการคลอดบุตร ไม่ ว่า เป็น ชายหรือ หญิง 8 และถ้า นางไม่ สามารถหา
ลูกแกะตัวหนึ่ งได้ก็ให้นางนํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผา
บูชาและอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และให้ปุโรหิตทําการลบมลทินให้นาง แลว
้ นางจะ
สะอาด�

13
โรคเรือ
้ น แบบอย่างของความบาป
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “ถ้า ผู้ ใดเกิด อาการบวมหรือ พุ หรือด ่างขึ้
นที ่ ผิวหนั ง แล ้ว ผิวหนั ง ของเขาเป็น โรคเรือ
้ น ก็ ให้ พาผู้ นั้น มาหาอาโรนปุโรหิต หรือ มาหา
บุตรชายคนหนึ่ ง คนใดของเขาที่ เป็น ปุโรหิต 3 ให้ปุ โรหิต ตรวจผิวหนั ง ตรงที่ เป็น โรค ถ้า ขน
ในที่นั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวและเห็นว่าโรคนั ้นอยูล
่ ึกกว่าผิวหนั งลงไป นั บว่าเป็นโรคเรือ
้ น เมื่อ
4
ปุโรหิต ตรวจเขาเสร็จ แล้ว ให้ ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน ถ้า ผิวหนั ง ตรงที่ ด่างขึ้น นั ้น ขาว
และปรากฏว่า กิน ไม่ ลึก ไปกว่า ผิวหนั ง และขนในบริเวณนั ้ นก ็ ไม่ เปล ี่ยนเป็น สี ขาว ให้ปุ โรหิ
ตก ัก ตัวผู้ ป่วยไว้เจ ็ด วัน 5 และให้ปุ โรหิต ตรวจเขาอีก ในวันที ่ เจ็ด ดู เถิด ถ้า ตามสายตาของ
เขาเห็นว่าโรคนั ้นทรงอยูไม่
่ ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตกักตัวเขาต่อไปอีกเจ็ดวัน 6 พอ
ถึงวันที ่เจ็ดให้ปุ โรหิตตรวจเขาอีกครัง้ หนึ่ ง ดู เถิด ถ้าบริเวณที่ ป่วยนั ้นจางลง และโรคมิ ได้
ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาสะอาดแล้ว เขาเป็น โรคพุ เท่านั ้น ให้เขา
ซักเสื้อผ้าแล้วเขาก็จะสะอาดได้ 7 แต่ถ้าหากว่าภายหลังจากที่เขาสําแดงตัวแก่ปุโรหิตเพื่อ
รับการชําระแล้วนน
ั ้ ปรากฏว่า บริเวณที่พุลามออกไปในผิวหนั ง เขาต้องกลับไปหาปุโรหิตอ
ีก 8 ให้ปุโรหิตทําการตรวจ ดูเถิด ถ้าบริเวณพุนั้นลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตประกาศ
ว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคเรือ
้ น 9 ถ้า ผู้ ใดเป็น โรคเรือ
้ นก็ ให้พาเขามาหาปุโรหิต 10 และ
ให้ ปุ โรหิต ตรวจดู ตัว เขา ดู เถิด ถ้า มี บริเวณบวมสี ขาวเกิด ขึ้ นที ่ ผิวหนั ง ซึ่ง ทําให้ ขนที่ นั่น
เปลี่ยนเป็นสีขาว และมีเนื้ อแผลสดในที่ที่บวมนั ้น 11 แสดงว่าเป็นโรคเรือ
้ นเรือ
้ รังที่ผิวหนั ง
12
ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า เขามลทิน อย่า กักตัว เขาไว้ เพราะว่า เขาเป็น มลทิน ถ้า โรคเรือ
้ น
นั ้น ลามไปตามผิวหนั ง ตามที่ ปุ โรหิต เห็นก ็ ปรากฏว่า ลามไปตามผิวหนั ง ทัว่ ตัวผู้ ป่วยตัง้ แต่
ศีรษะจนเท้า 13 ปุโรหิตต้องตรวจดู และดูเถิด ถ้าเรือ
้ นนั ้นแผ่ไปทัว่ ตัว ให้ปุโรหิตประกาศว่า
เขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเผือก เขาสะอาด 14 ถ้ามีเนื้ อแผลสดปรากฏขึ้น
มาเมื่อไร เขาก็ เป็นมลทิน 15 ให้ปุ โรหิตตรวจดู ที่ เนื้ อแผลสดและประกาศว่าเขาเป็นมลทิน
เพราะเนื้ อแผลสดนั ้นทําให้มลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 16 หรือถ้าเนื้ อแผลสดนั ้นเปลี่ยนไปอีก
กลายเป็นสี ขาว ให้เขามาหาปุโรหิต 17 และให้ปุ โรหิตตรวจเขา และดู เถิด ถ้าโรคนั ้นกลาย
เป็นโรคเผือก ให้ปุโรหิตประกาศว่า คนที ่เป็นโรคนั ้นสะอาด เขาสะอาด 18 ถ้าที่ รา่ งกายคือ
ผิวหนั ง ของคนใดมี แผลฝี ซ่ึง หายแล้ว 19 ถ้า ที่ แผลเป็น นั ้ นม ี สี ขาวบวมขึ้น มาหรือม ี ที่ ด่าง
ขึ้นสี แดงเรือ
่ ๆปรากฏ ก็ ให้ผู้นั ้นไปสําแดงตัวต่อปุโรหิต 20 และปุโรหิตจะตรวจดู ดู เถิด ถ้า
1
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ที่เป็นนั ้นลึกกว่าผิวหนั ง และขนที่บริเวณนั ้นเปลี่ยนเป็นสีขาว ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็น
มลทิน โรคนั ้น เป็น โรคเรือ
้ น มัน พุ ข้น
ึ มาที่ แผลฝี 21 แต่ ถ้า ปุโรหิต ตรวจดู แล้ว และดู เถิด
ขนที่ นั่ นก ็ ไม่ เปล ี่ยนเป็น สี ขาว และเป็น ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง แต่ จาง ให้ ปุ โรหิ ตก ัก ตัว เขาไว้เจ
็ดวัน 22 ถ้าโรคนั ้นลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรค
แล้ว 23 แต่ ถ้า ที่ ด่างขึ้น นั ้น คงที่ อยู่ ไม่ ลามออกไป ก็ เป็น แต่ เพียงแผลเป็น ของฝี ให้ปุ โรหิต
ประกาศว่าเขาสะอาด 24 หรือเมื่อส่วนของร่างกายคือผิวหนั งถูกไฟลวกและเนื้ อแผลสดที่
ตรงนั ้นเป็ นที ่ด่างขึ้นสี แดงเรือ
่ ๆหรือสี ขาว 25 ให้ปุ โรหิตตรวจดู และดู เถิด ถ้าขนในบริเวณ
นั ้นเปลี่ยนเป็นสี ขาวและปรากฏว่าเป็นลึกกว่าผิวหนั งก็เป็นโรคเรือ
้ น มันพุข้น
ึ มาที่ แผลไฟ
ลวก และให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 26 แต่ถ้าปุโรหิตตรวจดู และ
ดู เถิด ขนในที่ ด่างขึ้น นั ้น ไม่ เปล ี่ยนเป็น สี ขาว และเป็น ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง แต่ จาง ให้ ปุ โรหิ
ตก ัก ตัว เขาไว้เจ ็ด วัน 27 พอถึง วันที ่ เจ ็ ดก ็ ให้ ปุ โรหิต ตรวจดู เขา ถ้า ที่ เป็น นั ้น ลามออกไปใน
ผิวหนั ง ก็ ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคเรือ
้ น 28 ถ้า ที่ ด่างขึ้น นั ้น คงที่ อยู่
ไม่ลามออกไปในผิวหนั ง แต่จาง บวมเพราะไฟลวก ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาด เพราะ
มันเป็นเพียงแผลเป็นของไฟลวก 29 ถ้าชายหรือหญิงคนใดมี โรคที่ ศีรษะหรือที่ เครา 30 ให้
ปุ โรหิตตรวจดู โรคนั ้น และดู เถิด ถ้าเป็นลึกกว่าผิวหนั ง และผมตรงนั ้นเหลืองและบาง ให้
ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคคัน เป็น โรคเรือ
้ นที่ ศีรษะหรือ ที่ เครา 31 และ
ถ้าปุโรหิตตรวจดู โรคคันนั ้น และดู เถิด เป็นไม่ลึกกว่าผิวหนั ง และไม่มีผมดําอยู่ในบริเวณ
นั ้น ให้ปุโรหิตกักตัวบุคคลที่เป็นโรคคันนั ้นไว้เจ็ดวัน 32 พอถึงวันที่เจ็ดก็ให้ปุโรหิตตรวจโรค
นั ้น ดู เถิด ถ้า อาการคัน นั ้น ไม่ ลามออกไป และไม่ มี ขนเหลืองในบริเวณนั ้น และปรากฏว่า
อาการคันไม่ลึกกว่าผิวหนั ง 33 ก็ให้คนนั ้นโกนผมเสีย แต่อย่าโกนตรงบริเวณที่คัน ให้ปุโรหิ
ตก ัก ตัว บุคคลที่ เป็น โรคคัน นั ้น ไว้อีกเจ็ด วัน 34 พอถึง วันที ่ เจ ็ ดก ็ ให้ปุ โรหิต ตรวจดู ตรงที่ คัน
ดูเถิด ถ้าที่คันนั ้นไม่ลามออกไปในผิวหนั ง และปรากฏว่าเป็นไม่ลึกไปกว่าผิวหนั ง ให้ปุโรหิต
ประกาศว่าเขาสะอาด ให้เขาซักเสื้อผ้า แล้วจะสะอาด 35 แต่ถ้าเขาชําระตัวแล้ว ยังปรากฏ
ว่า โรคคัน นั ้น ลามออกไปในผิวหนั ง 36 ก็ ให้ ปุ โรหิต ตรวจเขา และดู เถิด ถ้า โรคคัน นั ้น ลาม
ออกไปในผิวหนั งแล้ว ปุโรหิตไม่จําเป็นต้องมองหาขนสีเหลือง เขาเป็นมลทินแล้ว 37 แต่ถ้า
ตามสายตาของเขาโรคคันนั ้นระงับแล้ว และมี ผมดํางอกอยู่ในบริเวณนั ้น โรคคันนั ้นหาย
แล้ว เขาก็สะอาด และให้ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาด 38 เมื่อผู้ชายหรือผูห
้ ญิงมที
ี ่ด่างขึ้นที่
ผิวหนั ง คือที่ ด่างขึ้นสี ขาว 39 ให้ปุ โรหิตตรวจเขา ดู เถิด ถ้าที่ ด่างขึ้นที ่ผิวกายนั ้นเป็นสี ขาว
หม่น นั ่นเป็นเกลื้อนที่พุขึ้นในผิวหนั ง เขาสะอาด 40 ถ้าชายคนใดมีผมร่วงจากศีรษะ เขาเป็น
คนศีรษะล้าน แต่ เขาสะอาด 41 ถ้าชายคนใดมี ผมที่ หน้าผากและที่ ขมับร่วง หน้าผากของ
เขาล้าน แต่ เขาสะอาด 42 แต่ ถ้าตรงบริเวณศีรษะล้านหรือหน้าผากล้าน มีบริเวณเป็นโรค
สี แดงเรือ
่ ๆ เขาเป็น เรือ
้ นพุข้ึ นที ่ ศีรษะล้านหรือ ที่ หน ้า ผากล้านนั ้น 43 ให้ปุ โรหิต ตรวจดู เขา
ดู เถิด ถ้าโรคบวมนั ้นสี แดงเรือ
่ ๆอยู่ที่ ศีรษะล้านหรือที่ หน้าผากล้านของเขา เหมือนกับโรค
เรือ
้ นที่ปรากฏตามผิวหนั ง 44 ชายผู้นั้นเป็นโรคเรือ
้ น เขาเป็นมลทิน ปุโรหิตต้องประกาศว่า
เขาเป็นมลทิน โรคของเขาอยู่ที่ ศีรษะ 45 ให้บุ คคลที่ เป็นโรคเรือ
้ นสวมเสื้อผ้าที่ ขาด และให้
ปล่อยผม และให้เขาปิดริมฝีปากบนไว้ แล้วร้องไปว่า ‘มลทิน มลทิน� 46 เขาจะเป็นมลทิน
อยู่ตลอดเวลาที่ เขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้องอยู่แต่ ลําพังภายนอกค่าย 47 เมื่อใน
เครือ
่ งแต่งกายมีโรคเรือ
้ น ไม่ว่าจะเป็นเครือ
่ งแต่งกายขนสัตว์หรือผ้าป่าน 48 อยู่ที่ด้ายเส้น
ยืนหรือเส้นพุ่ง อยู่ที่ ผ้าป่านหรือผ้าขนสัตว์ หรืออยู่ในหนั ง หรือสิง่ ใดๆที่ ทําด้วยหนั ง 49 ถ้า
โรคนั ้นทําให้เครือ
่ งแต่งกายมีสีเขียวๆหรือแดงๆที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่งที่หนังหรือสิง่ ใดๆ
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ที่ทําด้วยหนั ง นั ่นเป็นโรคเรือ
้ น จะต้องนําไปแสดงต่อปุโรหิต 50 และให้ปุโรหิตตรวจโรคนั ้น
และให้กักสิง่ ที่เป็นโรคนั ้นไว้เจ็ดวัน 51 พอถึงวันที่เจ็ดก็ให้ตรวจดูโรคนั ้นอีก ถ้าโรคนั ้นลาม
ไปในเสื้อผ้า เครือ
่ งแต่ง กาย ไม่ ว่าที่ ด้ายเส้น ยืน หรือ เส้น พุ่ง เป็ นที ่ หน ัง สัตว์ หรือ สิง่ ใดที่ ทํา
ด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นเป็นโรคเรือ
้ นอย่างร้าย นั บว่าเป็นมลทิน 52 ให้ปุ โรหิตเผาเครือ
่ งแต่ง
กายนั ้นเสีย ไม่ว่าเป็นโรคที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง เป็นทีผ้
่ าขนสัตว์หรือผ้าป่าน หรือสิง่ ใดๆ
ที่ทําด้วยหนั งสัตว์ เพราะเป็นโรคเรือ
้ นที่ร้าย จึงให้เผาเสียในไฟ 53 และถ้าปุโรหิตนัน
้ ตรวจดู
และดูเถิด โรคนั ้นมได้
ิ ลามไปในเสื้อ ทัง้ ที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดที่ทําด้วยหนั ง
สัตว์ 54 ก็ ให้ปุ โรหิตบ ัญ ชาให้เขาซัก ตั วท ี่ เป็น โรคนั ้น เสีย และให้กัก ไว้อี กเจ็ด วัน 55 เมื่อ ซัก
แล้วก็ให้ปุโรหิตตรวจดูตัวที่เป็นโรคนั ้นอีก ดูเถิด ถ้าบริเวณที่เป็นโรคไม่เปลี่ยนสี แม้ว่าโรค
นั ้นไม่ลามไป ก็ เป็นมลทิน เจ้ าจงเอาใส่ ในไฟเผาเสีย ไม่ว่าบริเวณที่ เป็นโรคเรือ
้ นนั ้นจะอยู่
56
ข้างในหรือข้างนอก ถ้าปุโรหิตตรวจดูเมื่อซักแล้ว และดูเถิด โรคนั ้นจาง ก็ให้ฉี กบริเวณ
นั ้นออกเสียจากเสื้อหรือหนั งสัตว์ หรือเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง 57 ถ้าปรากฏขึ้นอีกในเครือ
่ งแต่ง
กายไม่ว่าที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดๆที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นลามไปแล้ว เจ้
าจงเผาสิง่ ที่เป็นโรคนั ้นด้วยไฟ 58 ถ้าเสื้อทัง้ ที่ด้วยเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือสิง่ ใดๆที่ทําด้วย
หนั งสัตว์ ซึ่งเมื่อซักแล้วโรคนั ้นหมดไป ก็ให้ซักอีกเป็ นครงั ้ ที่ สอง สะอาดได้แล้ว� 59 นี่ เป็น
พระราชบัญญัติว่าด้วยโรคเรือ
้ นในเสื้อที่ทําด้วยขนสัตว์หรือผ้าป่าน ไม่ว่าเป็นที่ด้ายเส้นยืน
หรือเส้นพุ่ง หรือเป็นที่สิ่งใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ เพื่อให้พิจารณาว่าอย่างใดสะอาด อย่างใด
เป็นมลทิน

14

การชําระคนที่เคยเป็นโรคเรือ
้ น

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า 2 “ต่อ ไปนี้ จะเป็ น พระราชบัญญัติ เรือ
่ งคนเป็นโรคเรือ
้ น

ในวันชําระตัวของเขา ให้พาเขามาหาปุโรหิต 3 และให้ปุโรหิตออกไปนอกค่าย และให้ปุโรหิต
ทําการตรวจ ดูเถิด ถ้าผูป
้ ่วยหายจากโรคเรือ
้ นแล้ว 4 ก็ให้ปุโรหิตบัญชาเขาให้จัดของสําหรับ
ผู้จะรับการชําระ คือนกสะอาดที่มีชีวิตสองตัว ไม้สนสีดาร์ กับด้ายสีแดง และต้นหุสบ 5 ให้
ปุ โรหิ ตบ ัญ ชาให้ ฆ่า นกตัว หนึ่ ง ในภาชนะดิน ข้างบนนํ้า ไหล 6 สําหรับ นกตั วท ี่ ยงั เป็น อยู่ นั ้น
ให้ ปุ โรหิต เอานกตั วท ี่ ยงั เป็น อยู่ กับ ไม้ สนสี ดาร์ ด้ายสี แดง ต้น หุ สบ จุ ่ม เข้าไปในเลือดของ
นกที่ถูกฆ่าข้างบนนํ้าไหล 7 และให้ปุโรหิตประพรมคนที่จะรับการชําระจากโรคเรือ
้ นนั ้นเจ็ด
ครัง้ แล ้ว ประกาศว่า เขาสะอาด และให้ ปล่อยนกตั วท ี่ยั งม ี ชี วิตน น
ั ้ ไปในท้องทุ่ง 8 และให้
ผู้ ที่ รับ การชําระนั ้น ซัก เสื้อผ้า ของตน และให้ โกนผมกับ ขนทัง้ หมดเสีย และอาบนํ้า เขาก็
จะสะอาด ต่อจากนั ้ นก็ให้เขาเข้าค่ายได้ แต่ ให้นอนอยู่นอกเต็นท์ ของเขาเจ็ดวัน 9 พอวันที ่
เจ็ดให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให้หมด ให้เขาโกนเคราและโกนขนคิว
้ คือโกนให้หมด
แล ้ว ให้ ซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า เขาก็ จะสะอาด 10 ในวั นที ่ แปดให้ เขาเอาลูก แกะผู้ สองตัว
ปราศจากตําหนิ และลูก แกะเมีย อายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง ปราศจากตําหนิ และยอดแป้ง คลุก
นํ้ามัน สามในสิบ เอฟาห์ เป็น ธัญ ญบู ชา กั บน้าํ มัน ลกหนึ่ ง 11 ให้ ปุ โรหิต ผู้ ทําการชําระ นํา ผู้
ที่ รับการชําระกับสิง่ ของเหล่านี้ มาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม
12 ให้ปุโรหิตนําลูกแกะผู้นั้นตัวหนึ่ งไปถวายเป็ นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดพร้อมกับน้าํ มันลก
หนึ่ ง ให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้ปุโรหิต
ฆ่าลูกแกะนั ้นในที่ ที่ เขาฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบูชาใน
ที่ บริสุทธิ์ เพราะว่า เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิ ดก ็ เหมือนเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เป็น ของที่ ตกแก่ ปุ
โรหิต เป็นของบริสุทธิ์ที่สุด 14 ปุ โรหิตจะนํา เลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดมาบ้าง และ
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ปุโรหิตจะเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่ รับการชําระ และเจิมที่นิว
้ หัวแม่มือขวาและที่ นิว
้ หัว
แม่ เท ้า ขวาของเขา 15 และปุโรหิต จะนํา นํ้า มัน หนึ่ ง ลกนั ้ นมาบ้าง เทใส่ ฝ่ามือ ซ้ายของตน
16 และเอานิว
้ มือ ขวาจิ้ มน้าํ มัน ซึ่ง อยู่ ในมือ ซ้าย ประพรมนํ้ามัน ด้วยนิว
้ ของเขาเจ็ด ครัง้ ต่อ
17
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนนํ้ามันที่เหลืออยูในมื
่
อนั ้น ปุโรหิตจะเอามาบ้าง เจิมที่ปลาย
หูขวาของผู้ที่รับการชําระ และที่นิว
่ ง
้ หัวแม่มือขวาและที่นิว
้ หัวแม่เท้าขวา ทับบนเลือดเครือ
บูชาไถ่การละเมิด 18 ส่วนนํ้ามันทีย
่ งั เหลืออยูใ่ นมือของปุโรหิตนัน
้ เขาจะเจิมศีรษะของผู้รบ
ั
19
การชําระ แล ้ วปุ โรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ปุ โรหิต จะ
ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เพื่อ ทําการลบมลทิน ของผู้รบ
ั การชําระให้ พ้น จากมลทิน ของเขา
ภายหลังปุโรหิตจะฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 20 และปุโรหิตจะถวายเครือ
่ งเผาบูชาและ
ธัญ ญบูชาบนแท่น ปุ โรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาดังนี้ และเขาก็ จะสะอาดได้ 21 ถ้า ผู้
นั ้น เป็น คนยากจนและไม่ สามารถจะหามาได้ เท่านั ้น ก็ ให้เขานํา ลูก แกะตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่ การละเมิดเพื่อแกว่งไปแกว่งมา กระทําการลบมลทินของเขา และนํายอดแป้งหนึ่ ง
ในสิบเอฟาห์คลุกกบน
ั ้าํ มัน เป็นธัญญบูชากับน้าํ มันลกหนึ่ ง 22 พรอ
้ มกับนกเขาสองตัว หรือ
นกพิราบหนุ่ม สองตัว ตามที่ เขาสามารถหามาได้ นกตัว หนึ่ ง เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นกอีก
23
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา ในวันที ่ แปดให้เขานํา มามอบให้แก่ ปุ โรหิต เพื่อ การชําระของ
ตนที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และปุโรหิต จะนํา ลูก
แกะที่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และนํ้า มัน ลกหนึ่ ง นั ้น และปุโรหิต จะแกว่ง ไปแกว่ง มา
เป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 25 และเขาจะฆ่า ลูก แกะเครือ
่ งบูชา
ไถ่ การละเมิด และปุโรหิต จะเอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด มาบ้าง เจ ิ มท ี่ ปลายหู
ข้างขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่ นิว
้ หัวแม่ มือขวา กั บที่นิว
้ หัวแม่ เท้าขวาของเขา 26 แล้วปุ
โรหิตจะเทนํ้ามันใส่ฝ่ามือซ้ายของตนบ้าง 27 และเอานํ้ามันที่อยู่ในมือซ้ายนั ้นประพรมด้วย
นิว
้ มือขวาเจ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 และปุโรหิต จะเอานํ้า มั นที ่ อยู่ในมือ เจิ มท ี่
ปลายหูข้างขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่ หว
ั แม่มือขวากับหัวแม่เท้าขวาของเขา ตรงที่ ที่ เจ
ิ มด ้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 29 นํ้า มั นที ่ เหลือ อยู่ ในมือ ของปุ โรหิ ตน ัน
้ เขาจะ
เจิมศีรษะของผู้ที่ รับการชําระ ทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 30 และ
เขาจะถวายนกเขาหรือ นกพิราบหนุ่ม ตัว หนึ่ ง ตามที่ เขาสามารถหามาได้ 31 คือ ตามที่ เขา
สามารถหามาได้ให้ถวายนกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา
พร้อมกับธัญญบูชา และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของผู้รบ
ั การชําระต่อพระพักตร์พระเย
32
โฮวาห์ นี่ เป็น พระราชบัญญั ติ สําหรับ ผู้ ที่ เป็น โรคเรือ
้ นไม่ สามารถหาเครือ
่ งบูชาเพื่อ การ
ชําระของตนได้� 33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 34 “เมื่อเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน
คานาอัน ซึ่งเราให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธินั
้ นเข้าที่เรือนหลังหนึ่ งหลัง
์ ้น และเราจะใส่โรคเรือ
ใดในแผ่นดินที่เจ้าถือกรรมสิทธินั
์ ้น 35 ผู้ใดที่ถือกรรมสิทธิข
์ องเรือนนั ้นจะต้องมาบอกแก่ปุ
โรหิตว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นโรคอะไรอย่างหนึ่ งเกิดในเรือนของข้าพเจ้า� 36 แล้วปุโรหิตจะบัญชา
ให้เขาขนของออกจากเรือนให้หมด ก่อนที่ปุโรหิตจะเข้าไปตรวจโรค เกรงว่าของทุกอย่างที่
อยู่ ในเรือนนั ้น จะถูก ประกาศว่า มลทิน ต่อ จากนั ้น ปุโรหิต จึง จะเข้าไปตรวจดู เรือน 37 และ
ปุโรหิตจะตรวจดูโรค ดูเถิด ถ้าโรคนั ้นอยูที
่ ่ผนั งของเรือนเป็นรอยสีเขียวๆแดงๆและปรากฏ
ว่าอยู่ลึกกว่าผิว 38 แล้วปุโรหิตจะออกจากเรือนไปอยู่ที่ ประตูเรือนแล้วปิดเรือนเสียเจ็ดวัน
39 พอถึง วันที ่ เจ ็ด ปุโรหิต จะกลับ มาตรวจดู อีก ดู เถิด ถ้า โรคนั ้น ลามไปในผนั ง เรือน 40 แล ้
วปุโรหิตจะบัญชาให้เอาหินก้อนที่ติดโรคนั ้นออกเสียนําไปโยนทิง้ ในที่มลทินภายนอกเมือง
41 และสัง
่ ให้ขูดข้างในเรือนทัว่ ๆไป ผงปูนทีข
่ ูดออกมานั ้นให้นําไปทิง้ เสียในที่มลทินภายนอก
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เมือง 42 แล ้ว ให้ หาหิ นอ่ื นมาแทนหิ นก ้อ นที่ นํา ออกไป และเอาปู นอ่ื นมาโบกผนั ง เรือนนั ้น
43 เมื่อเขาเอาหินออก ขูดเรือนและโบกปูนใหม่ แล้ว ยังเกิดโรคขึ้นในเรือนนั ้ นอีก 44 แล้วปุ
โรหิตจะไปตรวจดู ดู เถิด ถ้าโรคนั ้นลามไปในเรือน เป็นโรคเรือ
้ นอย่างร้ายในเรือน เรือนนั ้
45
นก ็ เป็น มลทิน ให้ เขาพัง เรือนนั ้น ลง หิน ไม้ และปู นที ่ ทํา เรือนนั ้น ให้ ขนไปทิง้ เสีย ในที่ ที่
มลทินภายนอกเมือง 46 ยิง่ กว่านั ้นอีกเมื่อเรือนปิดอยู่ มีผูใดเข้
้
าไป ผูนั
้ ้นจะเป็นมลทินจนถึง
เวลาเย็น 47 ผู้ใดที่นอนลงในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของเขา และผู้ที่รับประทานในเรือนนั ้น
ต้องซักเสื้อผ้าของเขาด้วย 48 แต่ ปุ โรหิตมาทําการตรวจ ดู เถิด เมื่อโบกปูนใหม่แล้ว โรคนั ้
นมิได้ลามไปในเรือนแล้ว ปุโรหิตจะประกาศว่าเรือนนั ้นสะอาด เพราะโรคหายแล้ว 49 และ
เพื่อ จะชําระเรือนนั ้น ให้เขานํา นกสองตั วก ับ ไม้ สนสี ดาร์ ด้ายสี แดง และต้น หุ สบ 50 ให้ฆ่า
นกตัวหนึ่ งในภาชนะดินข้างบนนํ้าที่ ไหล 51 เอาไม้ สนสี ดาร์ ต้นหุสบและด้ายสี แดง พร้อม
กับนกตั วที่ยังมีชีวิตอยู่จุ ่มลงในเลือดนกที่ ได้ ฆ่าและในนํ้าที่ ไหลนั ้น แล้วประพรมเรือนนั ้น
เจ็ดครัง้ 52 ดังนี้ เขาจะได้ชาํ ระเรือนด้วยเลือดนก ด้วยนํ้าไหลและด้วยนกที่มีชว
ิ ด้วยไม้สน
ี ต
53
สี ดาร์ ต้นหุสบ และด้ายสี แดง ให้เขาปล่อยนกที่ มี ชีวิตออกไปจากเมืองยังท้องทุ่ง ดังนี้
แหละเขาจะได้ทําการลบมลทินของเรือน และเรือนนั ้นก็สะอาด� 54 นี่ เป็นพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับโรคเรือ
้ นต่างๆ โรคคัน 55 โรคเรือ
้ นในเครือ
่ งแต่งกายหรือในเรือน 56 ที่ บวมหรือพุ
หรือ ที่ ด่าง 57 เพื่อ จะแสดงว่า เมื่อไรจึง เรียกว่า มลทิน เมื่อไรเรียกว่า สะอาด นี่ เป็น พระราช
บัญญัติเรือ
่ งโรคเรือ
้ น

15
เรือ
่ งอื่นๆเกี่ยวกับการเป็นมลทินและการชําระ

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ ใดมี สิ
่ง ไหลออกจากร่างกาย เพราะเหตุ สิ ่ง ที่ ไหลออกนั ้น เขาเป็น มลทิน 3 ต่อ ไปนี้ เป็น กฎเกี่ ยวด
้วยเรือ
่ งมลทินของเขาเนื่ องด้วยสิง่ ที่ไหลออก ร่างกายของเขาจะมีสิ่งไหลออกหรือสิง่ ที่ไหล
ออกคัง่ อยูใ่ นร่างกายของเขาก็ดี เรือ
่ งนี้ เป็นมลทินแก่เขา 4 เตียงนอนซึ่งผูใ้ ดที่มีสิ่งไหลออก
ขึ้นไปนอน เตียงนั ้ นก็เป็นมลทิน ทุกสิ่งที่เขารองนั ่ งก็เป็นมลทิน 5 ผู้ใดที่แตะต้องเตียงของ
เขาต้องซัก เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า และจะเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 6 ผู้ ใดไปนั ่ง บน
สิง่ ที่ ผู้มีสิ ่งไหลออกได้นั่งก่อน ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า และจะเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น 7 ผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้ที่ มีสิ ่งไหลออก ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตน
และอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 8 และถ้าผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกนั ้นถ่มน้าํ ลายรด
ผู้ที่สะอาดเข้า ผู้ที่ถูกนํ้าลายรดต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
9 และอานใดๆซึ่งผู้มีสิ ่งไหลออกนั ่งอยู่ อานนันก
้ ็เป็นมลทิน 10 ผู้หน่งึ ผู้ใดแตะต้องสิง่ ที่รอง
เขาอยู่นั ้น ผู้นั ้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น และผู้ใดที่หยิบถือสิง่ นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของ
ตัว และอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 11 ผู้ ที่ มี สิ ่ง ไหลออกแตะต้องผู้ ใดด้วยมือ
ที่มิได้ล้าง ผู้ถูกแตะต้องนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลา
เย็น 12 ภาชนะดิน ซึ่ง ผู้ มี สิ ่ง ไหลออกแตะต้องให้ ทุ บเสีย และภาชนะไม้ ทุ กอย่างก็ ให้ ชําระ
เสียด้วยนํ้า 13 เมื่อผู้มีสิ่งไหลออกได้ชาํ ระสิง่ ไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนั บการชําระของ
เขาให้ครบเจ็ดวัน และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้าที่ไหล เขาจึงจะสะอาด 14 ในวันที่แปด
ให้เขานํานกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพล
ับ พลาแห่ง ชุ มนุม และมอบของเหล่า นั ้น ให้แก่ ปุ โรหิต 15 ให้ปุ โรหิต ถวายบู ชา คือ ถวายนก
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งถวายบูชาไถ่ บาป และนกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และปุโรหิต จะ
1
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ทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหลออกของเขา 16 ชาย
คนใดมีน้ํากามไหลออก ให้เขาอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 17 เครือ
่ งแต่งกาย
ทุกชิน
้ และผิวหนั งทุกส่วนที่น้ํากามไหลรดต้องชําระเสียในนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลา
เย็น 18 ชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใด และมีน้ํากามไหลออกทัง้ สองจะต้องอาบนํ้า และเป็น
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น 19 เมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตประจําเดือน เธอจะต้องอยู่ต่าง
หากเจ็ด วัน และผู้ ใดแตะต้องเธอ จะต้องเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 20 และทุก สิง่ ที่ เธอ
นอนทับในเวลาที่ เธอต้องแยกออกนั ้ นก็เป็นมลทิน สิ ่งใดที่ เธอไปนั ่งทับสิง่ นั ้ นก็เป็นมลทิน
21 ผู้ ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอ ผู้ นั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และเป็ น มลทิน ไปจนถึง
เวลาเย็น 22 และผู้ หน่งึ ผู้ ใดแตะต้องสิง่ ใดๆที่ เธอนั ่ง ผู้ นั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และ
เป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 23 สิ ่ง ที่ เธอนั ่ง ทับ จะเป็ นที ่ นอนหรือ สิง่ ใดก็ ดี เมื่อ ผู้ ใดไปแตะ
ต้องเข้า ผู้นั ้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 24 ถ้าชายใดไปสมสู่กับเธอและมลทินของเธอ
มาติดที่ ชายนั ้นชายนั ้น จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน เขาไปนอนที่ เตียงใด เตียงนั ้ นก็เป็นมลทิน
25 ถ้า สตรีใดมี โลหิต ไหลออกหลายวัน ไม่ใช่ เป็ น เวลาที่ เธอต้องอยู่ ต่างหากนั ้น หรือ ถ้า เธอ
มี โลหิต ไหลออกเลยกําหนดที่ เธอต้องอยู่ ต่างหากนั ้น ทุ กวันที ่ มี โลหิต ไหลออกเธอจะเป็น
มลทิน เธอจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาที่เธอต้องอยูต
่ ่างหากนั ้น 26 ที่นอนทุกหลังที่เธอ
นอนเมื่อวันเธอมีสิ่งไหลออก ที่นอนนั ้นเป็นดังที่นอนในเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น และ
ทุกสิง่ ที่เธอนั ่งทับจะเป็นมลทิน อย่างเดียวกับมลทินในเวลาที่ เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น 27 ผู้
ใดแตะต้องสิง่ เหล่านั ้น ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทิน
28
ไปจนถึงเวลาเย็น แต่ถ้าเธอชําระสิง่ ไหลออกของเธอแล้ว ให้เธอนั บเองให้ครบเจ็ดวัน ต่อ
จากนั ้นเธอจึงจะสะอาด 29 และในวันที่แปดให้เธอนํานกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสอง
ตัว ไปให้ ปุ โรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 30 และปุโรหิต จะถวายนกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา และปุโรหิตจะทําการลบมลทินให้เธอต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหลออกที่ เป็น มลทิน ของเธอ 31 ดังนี้ แหละพวกเจ้า
จะให้คนอิสราเอลแยกจากมลทินของเขาทัง้ หลาย เกลือกว่าเขาจะต้องตายด้วยมลทินของ
เขา เมื่อเขาทําให้พลับพลาของเราที่อยูท่
่ ามกลางเขาเป็นมลทินไป� 32 นี่ เป็นพระราชบัญญั
ติ เรือ
่ งผู้มี สิ ่งไหลออกและชายที่ มีน้าํ กามไหลออก ซึ่ง กระทําให้ตัวเป็น มลทิน 33 และเกี่ยว
กับสตรีที่ป่วยด้วยมลทินของเธอ คือทัง้ นี้ เกี่ยวกับผู้ที่มีสิ่งไหลออกไม่วา่ ชายหรือหญิง และ
เกี่ยวกับชายผู้สมสู่กับหญิงผู้มีมลทิน

16
วันทําการลบมลทิน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสหลัง จากที่ บุ ตรชายทัง้ สองของอาโรนสิน
ิ คือ เมื่อ เขา
้ ชีวต
2
กระทําบูชาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และถึงแก่ ความตาย และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า “เจ้ าจงบอกอาโรนพี่ ชายว่า อย่า เข้าไปในสถานที่ บริสุทธิ์ ที่ อยู่ ในม่านหน้า
พระที่นั่ง พระ กรุ ณา ซึ่ง อยู่ บน หลัง หีบ ตลอด ทุก เวลา เพื่อ เขา จะ ไม่ ตาย เพราะ ว่า เรา จะ
ปรากฏในเมฆเหนื อ พระที่นั่ง กรุ ณา 3 แต่ อาโรนจะเข้า มาในที่ บริสุทธิ์ได้ ดังนี้ คือ ให้ เอาวัว
หนุ่ม ตัว หนึ่ ง ไปเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 4 ให้ เขาสวม
เสื้อ ป่า นบริสุทธิ์ และสวมกางเกงผ้า ป่าน คาดรัด ประคดผ้า ป่าน และสวมผ้า มาลาป่าน นี่
เป็น เครือ
่ งแต่ง กายบริสุทธิ ์ เขาจะต้องอาบนํ้า แล้ว จึง สวม 5 และให้ เขานํา แพะผู้ สองตัว
เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปกับแกะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชาจากชุมนุมชนอิสราเอล 6 และอา
โรนจะถวายวัว เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปของตนเอง และจะทําการลบมลทิน บาปตนเองและ
1
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ครอบครัว ของตน 7 แล ้ว เขาจะนํา แพะสองตั วน น
ั ้ ไปถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่
8
ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม และอาโรนจะจับสลากแพะสองตั วนัน
้ สลากหนึ่ งตกเป็นของ
9
พระเยโฮวาห์ และอีก สลากหนึ่ ง เพื่อ แพะรับ บาป แพะตั วท ี่ สลากตกเป็น ของพระเยโฮ
วาห์นั ้น อาโรนจะนํา มาถวายเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 10 แต่ แพะอีก ตัว หนึ่ ง ซึ่ง สลากตกเพื่อ
เป็น แพะรับ บาปนั ้น จะนํา ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็น สัตว์ เป็น เพื่อ ทําการลบ
มลทินบาปให้ตกที่มัน แล้วจะได้เอามันไปปล่อยเสียในถิน
่ ทุรกันดารเป็นแพะรับบาป 11 อา
โรนจะถวายวัวเป็นเครือ
่ งไถ่บาปของตน และจะทําการลบมลทินบาปตนเอง กับครอบครัว
ของตน เขาจะฆ่า วัว เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขาเอง 12 และอาโรนจะเอากระถางไฟที่
มี ถ่านลุก อยู่ เต็ม มาจากแท่ นบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเครือ
่ งหอมทุบ ละเอียด
สองกํามือนําเข้าไปภายในม่าน 13 แล้วเอาเครือ
่ งหอมนั ้นใส่ไฟถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ ให้ควันเครือ
่ งหอมขึ้นคลุมพระที่นั่งกรุ ณาซึ่งอยู่เหนื อหีบพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ตาย
14 เขาจะเอาเลือดวัว มาประพรมด้วยนิว
้ มือ ของตนบนพระที่นั่ง กรุ ณาข้างตะวัน ออก แล ้
วจะประพรมเลือดที่หน้าพระที่นั่งกรุ ณาเจ็ดครังด
้ ้วยนิว
้ อาโรนจะฆ่าแพะอัน
้ ของเขา 15 แลว
เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับ ประชาชน และนํา เลือดแพะเข้าไปภายในม่าน และเอาเลือด
แพะไปกระทํา เช่น เดียวกับ กระทํา เลือดวัว คือ ประพรมบนพระที่นั่ง กรุ ณาและที่ ข้างหน้า
พระที่นั่ง กรุ ณานั ้น 16 ดังนี้ แหละเขาจะทําการลบมลทิน ของสถานที่ บริสุทธินั
์ ้น เพราะเหตุ
มลทินของคนอิสราเอลและเพราะเหตุ การละเมิด เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา และอาโรนจะ
กระทําต่อพลับพลาแห่งชุมนุมซึ่งอยู่กับเขาท่ามกลางมลทินของประชาชน 17 อย่าให้มีผู้ใด
อยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุมเมื่อ อาโรนเข้าไปทําการลบมลทิน ในสถานที่ บริสุทธินั
์ ้น จนกว่า
เขาจะออกมาและทําการลบมลทินสําหรับตัวเขาและสําหรับครอบครัวของเขาและสําหรับ
บรรดาชุ มนุ มชนอิสราเอล 18 และอาโรนจะออกไปยัง แท่น ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ และทําการลบมลทินแท่นนั ้น เขาจะเอาเลือดวัวเลือดแพะเจิมที่เชิงงอนของแท่นโดย
รอบ 19 และเอานิว
้ จุ่ม เลือดประพรมบนแท่น นั ้น เจ็ด ครัง้ และชําระกระทํา ให้ แท่ นบริสุทธิ์
พ้น จากมลทิน ของคนอิสราเอล 20 เมื่อ อาโรนเสร็จ การลบมลทิน ของสถานที่ บริสุทธิ์ และ
พลับพลาแห่ง ชุ มนุ มและแท่น บูชาแล้ว เขาจะนํา แพะตั วท ี่ เป็น อยู่ ออกมา 21 และอาโรน
จะเอามือ ทัง้ สองวางบนหัว แพะที่ มี ชี วิตน น
ั ้ และกล่าวคํา สารภาพบรรดาความชัว่ ช้า ของ
คนอิสราเอล และการละเมิด ทัง้ หมด และบาปทัง้ สิน
้ ให้ ตกลงบนหัว แพะนั ้น และให้ คนที ่
เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมานําแพะไปปล่อยเสียในถิน
่ ทุรกันดาร 22 แพะนั ้นจะแบกความชัว่
ช้าทัง้ หมดไปยังที่เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้แพะนั ้นเข้าไปในถิน
้ อาโรนจะ
่ ทุรกันดาร 23 แลว
เข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุม เขาจะเปลื้องเครือ
่ งแต่งกายผ้าป่านชุดที่แต่งเข้าไปในสถาน
ที่ บริสุทธิออกเสี
ย เก็บ ไว้ที่ นั่น 24 และเขาจะชําระตัว ในนํ้า ในที่ บริสุทธิแล
่ งแต่ง
์
์ ้ว สวมเครือ
กายของตน และเดินออกมาถวายเครือ
่ งเผาบูชาของตน และเครือ
่ งเผาบูชาของประชาชน
25
และทําการลบมลทิน ของตนเองกับ ประชาชนทัง้ หลาย เขาจะเอาไขมัน ของเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น 26 ผู้ ที่ นํา แพะซึ่ง เป็น แพะรับ บาปนั ้น จะต้องซัก เสื้อผ้า ของตน
และอาบนํ้า แล ้ว ต่อ มาจึง จะเข้า ในค่ายได้ 27 เขาจะเอาวัว ซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และ
แพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ที่อาโรนเอาเลือดไปทําการลบมลทินสถานบริสุทธิ์นั้นไปเสีย
ข้างนอกค่าย และเขาจะเผาเนื้ อ หนั ง และมูล เสีย ด้วยไฟ 28 ผู้ ที่ ทําการเผาก็ ต้องซัก เสื้อผ้า
ของตนและอาบนํ้า ภายหลัง เขาจึง จะกลับ เข้า ค่ายได้ 29 ให้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรแก่ เจ้ าทัง้
หลายว่า ในวันที ่สิ บเดือนที่ เจ็ด เจ้ าต้องถ่อมใจลง ไม่กระทําการงานสิง่ ใด ทัง้ ตัวชาวเมือง
เองหรือคนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ท่ามกลางเจ้า 30 เพราะว่าในวันนั ้นปุโรหิตจะกระทํา การลบ
มลทินบาปของเจ้า และชําระเจ้า เจ้าจะสะอาดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พ้นจากบาปทัง้
สิน
้ ของเจ้า 31 เป็ นว ัน สะบาโตให้ เจ้ าทัง้ หลายหยุด พัก สงบ และเจ้า ต้องถ่อมใจลง ทัง้ นี้ ให้
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เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดไป 32 ปุ โรหิตผู้ที่ ถู กเจิม และถูกสถาปนาให้ปรนนิ บัติในตําแหน่ ง
ปุโรหิตแทนบิดาของตน จะต้องทําการลบมลทินโดยสวมเสื้อป่าน คือเครือ
่ งยศอันบริสุทธิ
33
์ ให้ เขาทําการลบมลทิน แก่ สถานที่ บริสุทธิ์ และเขาจะทําการลบมลทิน ให้ แก่ พล ับ พลา
แห่งชุมนุม และให้แก่แท่น และเขาจะทําการลบมลทินให้แก่ปุโรหิตและประชาชนทัง้ หมด
ในชุ มนุมชนนั ้น 34 ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ ถาวรแก่เจ้าทัง้ หลาย ให้ทําการลบมลทินบาปเพื่อ
คนอิสราเอลปี ละครงั ้ เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา� และเขาก็ กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชากับโมเสสไว้

17
ชีวิตของบรรดาเนื้ อหนั งอยูใ่ นเลือด
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขา และ
แก่ บรรดาคนอิสราเอลว่า ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาไว้ว่า 3 ถ้า คนใดใน
วงศ์วานอิสราเอลฆ่าวัวหรือลูกแกะ หรือแพะในค่าย หรือฆ่าภายนอกค่าย 4 และมิได้นํามาที่
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อถวายเป็นของบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่หน้าพลับพลาแห่งพระ
เยโฮวาห์ ผูนั
้ ้นต้องมีโทษด้วยมีบาปเรือ
่ งเลือด คือเขาทําให้เลือดตก ผูนั
้ ้นจะต้องถูกตัดขาด
จากชนชาติ ของตน 5 ทัง้ นี้ เพื่อประสงค์ ให้คนอิสราเอลนําเครือ
่ งถวายซึ่งเขาฆ่าที่ พ้น
ื ทุ่งมา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์มาย ัง ปุโรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม และเอาสัตว์นั้น เป็น สันติ
บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 6 และปุโรหิต จะเอาเลือดสัตว์นั้น ประพรมบนแท่น บูชาพระเย
โฮวาห์ที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม และเผาไขมัน ให้เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ 7 เขาก็จะไม่ถวายบูชาแก่ภูตผีปี ศาจอีกต่อไปซึ่งเขาทัง้ หลายเล่นชู้นั ้น ให้เรือ
่ งนี้ เป็น
8
กฎเกณฑ์แก่เขาตลอดชัว่ อายุของเขา และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า วงศ์วานอิสราเอลคนใด
หรือ คนต่างด้าวคนใดผู้ อาศัย อยู่ในหมู่ พวกเจ้า ผู้ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือ เครือ
่ งสัตวบู ชา
9 และมิได้นําเครือ
่ งบูชานัน
้ มาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้นั ้น
จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 10 ถ้า ผู้ ใดก็ตามในวงศ์ วานอิสราเอลหรือ ในพวกคน
ต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้ารับประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เราจะตัง้ หน้า
ของเราต่อสู้ ผู้ รับประทานเลือดนั ้น และจะตัด เขาออกเสียจากชนชาติ ของตน 11 เพราะว่า
ชีวต
ิ ของเนื้ อหนั งอยู่ในเลือด เราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่น เพื่อกระทําการลบมลทิน
บาปแห่ง จิต วิญญาณของเจ้า เพราะว่า เลือดเป็ นที ่ ทําการลบมลทิน บาปแห่ง จิต วิญญาณ
12 เพราะฉะนั ้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่า ในพวกเจ้าอย่าให้คนใดรับประทานเลือดเลย
หรือ คนต่างด้าวผู้ อาศัย ท่ามกลางเจ้า ก็ อย่า ได้ รบ
ั ประทานเลื อด 13 คนอิสราเอลคนใดหรือ
คนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า ไปล่าสัตว์หรือนกเพื่อนํามารับประทานก็ ให้หลัง่ เลือด
ออกแล้ว เอาฝุ่นกลบ 14 เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อหนั ง ทัง้ ปวงอยู่ในเลื อด เลือดของสิง่ ใดก็ คือ
ชีวต
ิ ของสิง่ นั ้นเอง เพราะฉะนั ้นเราจึงได้กล่าวแก่ลูกหลานอิสราเอลว่า เจ้าอย่ารับประทาน
เลือดของเนื้ อหนั งใดๆเลย เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อหนั งทัง้ ปวงคือเลือดนั ่นเอง ผู้ใดก็ตามรับ
ประทานเลือดนั ้ นก ็ ต้องถูก ตัดขาดเสีย 15 และทุก คนไม่ วา่ ชาวเมืองหรือ คนต่างด้าว ผู้ รับ
ประทานสัตว์ที่ ตายเองหรือ สัตว์ที่ ถู กสัตว์อ่ื นก ัด ตาย ต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และเป็น
มลทินอยู่จนถึงเวลาเย็น แล้วจึงจะสะอาดได้ 16 แต่ถ้าเขาไม่ซักเสื้อผ้าหรืออาบนํ้า เขาต้อง
รับโทษความชัว่ ช้าของเขา�
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พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า 3 เจ้ าทัง้ หลายอย่า กระทํา ดัง ที่ เขากระทํา กัน ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ซ่ึง เจ้า เคย
อาศัยอยู่นั ้น และเจ้าอย่ากระทําดังที่ เขากระทํากันในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเรากําลังพาเจ้า
ไปนั ้น เจ้ าอย่า ดําเนิ น ตามกฎของเขา 4 เจ้ าทัง้ หลายจงกระทํา ตามคํา ตัดสิน ของเราและ
รักษากฎของเราและดําเนิ นตาม เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 5 เพราะฉะนั ้นเจ้าทัง้
หลายจึง ต้องรักษากฎเกณฑ์ ของเรา และคํา ตัดสิน ของเรา ด้วยการกระทํา ตามนั ่น แหละ
มนุษย์จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ เราคือพระเยโฮวาห์ 6 อย่าให้ผู้ใดในพวกเจ้าเข้าใกล้ญาติสนิทของ
ตนเพื่อเปิดกายที่เปลือยเปล่าของเขา เราคือพระเยโฮวาห์ 7 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่า
ของบิดาเจ้าหรือกายที่เปลือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดกาย
ที่ เปลือยเปล่าของนางเลย 8 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะ
เป็นกายที่เปลือยเปล่าของบิดาเจ้า 9 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาว
ของเจ้า คื อบ ุต รสาวของบิดาเจ้า หรือบ ุต รสาวของมารดาเจ้า ไม่ ว่า เธอจะเกิด ที่ บ้านหรือ
เกิด ต่างแดนก็ ตาม 10 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของบุตรชายเจ้า หรือ
กายที่ เปลือยเปล่าของบุตรสาวของบุตรสาวเจ้า เพราะว่ากายที่ เปลือยเปล่าของเขาก็ เป็น
กายที่ เปล ือยเปล่า ของเจ้า เอง 11 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของภรรยา
ของบิดาเจ้า ซึ่ง เกิด จากบิดาเจ้า เอง เพราะว่า เธอเป็น พี่ สาวหรือ น้ องสาวของเจ้า 12 เจ้ า
อย่าเปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ สาวหรือน้ องสาวของบิดาเจ้า เพราะเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง
ที่ ใกล้ ชิดของบิดาเจ้า 13 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาวของมารดา
เจ้า เพราะเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง ที่ ใกล้ ชิ ดของมารดาเจ้า 14 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า
ของพี่ชายหรือน้ องชายของบิดาเจ้า คือเจ้าอย่าเข้าหาภรรยาของเขา เพราะเธอเป็นป้าของ
เจ้า 15 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของลูก สะใภ้ ของเจ้า เธอเป็น ภรรยาบุตรชายเจ้า เจ้
าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของเธอเลย 16 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของภรรยาของ
พี่ ชายหรือ น้ องชายของเจ้า เพราะเป็น กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ น้องผู้ชายของเจ้า 17 เจ้ า
อย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของผู้หญิงคนใดคนหนึ่ งและของบุตรสาวของนาง และเจ้าอย่า
นํา บุตรสาวของบุตรชายของนาง หรือบ ุต รสาวของบุตรสาวของนางไปเปิด กายที่ เปลือย
เปล่า เพราะว่า พวกเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง ที่ ใกล้ ชิ ดของนาง เป็นการชัว่ ร้ายนั ก 18 และเจ้า
อย่า พาภรรยาไปหาพี่ สาวหรือ น้ องสาวของนางเพื่อ จะก่อกวนและเปิด กายที่ เปล ือยเปล่า
ของเธอ ขณะเมื่อ ภรรยายังม ี ชี วิตอยู่ 19 และเจ้า อย่า เข้า ใกล้ ผู้ หญิง คนใดคนหนึ่ ง เพื่อ เปิด
กายที่ เปลือยเปล่าของนาง ตราบใดที่ นางยังถูกแยกไว้ต่างหากเพราะมลทินของนาง 20 เจ้
าอย่า สมสู่ กับ ภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า กระทํา ให้ ตัว เจ้า ลามกอนาจารกับ นาง 21 เจ้ า
อย่า ถวายเชื้อ สายของเจ้า ให้ พระโมเลคด้วยให้ ลุ ยไฟ และอย่า กระทํา ให้ พระนามพระเจ้า
ของเจ้า เสื่อมเกียรติ เราคือ พระเยโฮวาห์ 22 เจ้ าอย่า สมสู่ กับ ผู้ชายใช้ ต่างผู้ หญิง เป็น สิง่ ที่
น่า สะอิดสะเอียน 23 เจ้ าอย่า สมสู่ กับ สัตว์เดียรัจฉาน กระทํา ตนให้ลามกอนาจาร หรือ อย่า
ให้ หญิง คนใดยอมตัว สมสู่ กับ สัตว์ เดียรัจฉาน ดังนี้ เป็น เรือ
่ งกามวิปลาส 24 เจ้ าทัง้ หลาย
อย่ากระทําตัวให้ลามกอนาจารด้วยสิง่ เหล่านี้ เลย เพราะว่าบรรดาประชาชาติ ที่ เราได้ ไล่ ไป
เสียต่อหน้าเจ้านั ้น กระทําบรรดาลามกอนาจารอย่างนี้ เอง 25 และแผ่นดินนั ้ นก็ลามก เรา
จึง ต้องลงโทษความชัว่ ช้า แก่ แผ่ นดิน นั ้น และแผ่นดิ นก ็ สํารอกเอาพลเมืองของตนออก
เสีย 26 เหตุฉะนั ้นเจ้าทัง้ หลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา และอย่า
กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ไม่ ว่า จะเป็น ผู้ ใดในชาติ ของเจ้า เองหรือ คนต่างด้าว
ใดๆที่อาศัยอยูใ่ นหมู่พวกเจ้า 27 (ประชาชนในแผ่นดินผู้อยูก่
่ อนเจ้าได้กระทําบรรดาสิง่ ที่น่า
28
สะอิดสะเอียนเหล่านี้ ดังนั ้นแผ่นดินจึงเป็นมลทิน� เกลือกว่าเมื่อเจ้าทัง้ หลายทําให้แผ่
นดินเป็นลามก แผ่นดินกจ
็ ะสํารอกเจ้าออก ดังที่แผ่นดินได้สํารอกประชาชาติที่อยูก่
่ อนเจ้า
1
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ออกไปนั ้น 29 เพราะผู้ ใดก็ตามกระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนใดๆเหล่านี้ ผู้กระทําสิง่ เหล่านี้
จะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 30 เหตุฉะนั ้นเจ้าทัง้ หลายจงรักษากฎของเรา เจ้าอย่า
ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมอัน น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ซึ่ง เขาประพฤติ กัน มาก่อนเจ้า และ
อย่าทําตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วยสิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�

19
วิธใี ช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า เจ้าทัง
้ หลาย
จงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ 3 เจ้าทุกคนต้อง
เคารพมารดาและบิดาของตน และเจ้า ต้องรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า 4 อย่าให้ผูใดกลั
้
บนับถือรู ปเคารพ หรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสําหรับ
ตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 5 เมื่อเจ้าถวายสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงถวาย
ด้วยความเต็มใจ 6 เจ้ าจงรับ ประทานเครือ
่ งบู ชาน ัน
้ เสีย ในวันที ่ เจ้ าถวายบูชาหรือ ในวันร ุ่ง
7
ขึ้น ถ้ามีส่วนใดเหลืออยูจ
่ นวันทีสาม
่
จงเผาไฟเสีย ถ้าเอาเครือ
่ งบูชานน
ั ้ มารับประทานในวั
นทีส
่ ามก็เป็นทีน่
่ าสะอิดสะเอียน ไม่เป็นทีโ่ ปรดปรานเลย 8 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่รบ
ั ประทาน
เครือ
่ งบู ชาน ัน
้ ต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา เพราะเขาได้ ลบหลู่ สิ ่ งบริสุทธิ์ ของพระเยโฮ
วาห์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 9 เมื่อเจ้าทัง้ หลายเกี่ยวข้าวในนา อย่าเกี่ยว
เก็บข้าวที่ขอบนาให้หมด เมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตก 10 อย่าเก็บผลที่สวนองุน
่ ให้หมด
เจ้ าอย่า เก็บ องุ ่นที ่ ตกในสวนของเจ้า จงเหลือ ไว้ให้ คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 11 เจ้าอย่าลักทรัพย์ หรือโกงหรือมุสาต่อกัน 12 อย่าปฏิญาณ
ออกนามของเราเป็น ความเท็จ หรือ กระทํา ให้ พระนามพระเจ้า ของเจ้า เป็ นที ่ เหยียดหยาม
เราคือพระเยโฮวาห์ 13 เจ้าอย่าฉ้ อโกงเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้าง
อยู่ กับ เจ้า จนถึง รุ ง่ เช้า 14 เจ้ าอย่า แช่ง คนหู หนวก หรือ วางของให้คนตาบอดสะดุด แต่ เจ้ า
จงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 15 เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอยุติธรรม เจ้
าอย่า ลําเอียงเข้า ข้างคนจนหรือ เห็น แก่ หน ้า ผู้ เป็น ใหญ่ แต่ เจ้ าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของ
เจ้า ด้วยความชอบธรรม 16 อย่า เทียวขึ้น เทียวล่องคอยส่อ เสียดท่ามกลางชนชาติ ของตน
และอย่า ปองร้ายต่อ เลือดของเพื่อนบ้าน เราคือ พระเยโฮวาห์ 17 อย่า เกลียดชัง พี่ น้องของ
เจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา 18 เจ้
าอย่าแก้ แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติ พี่น้ องของเจ้า แต่ เจ้ าจงรักเพื่อนบ้านเหมือน
รักตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ของเรา เจ้าอย่าประสมสัตว์ของเจ้า
กับสัตว์ประเภทอื่น เจ้าอย่าหว่านพืชปนกันสองชนิ ดในนาของเจ้า อย่าใช้เครือ
่ งแต่งกายที่
ทําด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน 20 ถ้าผู้ใดเข้านอนกับผู้หญิงที่เป็นทาสี ที่ชายอีกคนหนึ่ งสู่ขอไว้
แล้วแต่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือปล่อยเป็นอิสระ ต้องลงโทษเธอ แต่อย่าให้ถึงตาย เพราะว่าทาสี
นั ้นยังไม่ เป็นอิสระ 21 แต่ ให้ผู้นั ้นนําเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดสําหรับตัวเขาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม คือ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 22 และ
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินบาปของเขาด้วยถวายแกะผู้นั้นเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะบาปซึ่ง เขาได้ กระทํา ไป และให้เขาได้ รบ
ั การอภัย บาปที่ เขา
23
ได้ กระทํา ไปนั ้น เสีย เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน และปลูก ต้นไม้ ทุ กชนิ ด ที่ มี ผลเป็น อาหาร
ผลที่ ได้ นั ้น ต้องเป็น ผลที่ ต้องห้าม สามปี เป็น ผลที่ ต้องห้ามแก่ เจ้ าเจ้า อย่า รับ ประทานเลย
24 และปี ที่ สี่ ผลที่ ได้ ทัง
้ หมดจะเป็นของบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเยโฮวาห์ 25 แต่
ในปี ที่ห้าเจ้าจงรับประทานผลไม้นั้นได้ เพื่อจะบังเกิดผลทวีข้น
ึ เพื่อเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า 26 เจ้ าอย่ารับประทานเนื้ อสัตว์ที่ มีเลือดในเนื้ อนั ้น เจ้ าอย่าเป็นหมอผีหรือ
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เป็น หมอดู 27 เจ้ าอย่า กัน ผมที่ จอนหู หรือก ั นร ิม เคราของเจ้า 28 เจ้ าอย่า เชือดเนื้ อ ของเจ้า
เพราะเหตุ มี คนตาย หรือ สัก เป็น เครือ
่ งหมายใดๆลงที่ ตัว เจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์ 29 อย่า
ทําบุตรสาวของตนให้เป็นคนลามกด้วยให้เป็นหญิงโสเภณี เกลอ
ื กว่าแผ่นดินนั ้นจะเป็นถิน
่
30
การโสเภณี และแผ่น ดิน จะเต็ มด ้วยความลามก เจ้ าจงรักษาสะบาโตทัง้ หลายของเรา
และเคารพต่อ สถานบริสุทธิ ์ ของเรา เราคือ พระเยโฮวาห์ 31 อย่า ไปหาคนทรงหรือ พ่อ มด
แม่ มด อย่า เที่ยวค้นหา ให้ตนมลทิน ไปเพราะเขาเลย เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า
32 เจ้ าจงลุก ขึ้น คํานั บ คนผมหงอก และเคารพต่อ หน้า คนชรา และจงยําเกรงพระเจ้า ของ
เจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 33 เมื่อคนต่างด้าวอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้า อย่าข่มเหง
เขา 34 คนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่กับเจ้านั ้ นก็เหมือนกับชาวเมืองของเจ้า เจ้ าจงรักเขาเหมือน
กับรักตัวเอง เพราะว่าเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า 35 เจ้าอย่ากระทําผิดในการพิพากษา ในการวัดยาว หรือชัง่ นํ้าหนั กหรือนั บจํานวน
36 เจ้ าจงใช้ตาชัง
่ เที่ยงตรง ลูกตุ้มเที่ยงตรง เอฟาห์เที่ยงตรง และฮินเที่ยงตรง เราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้ พาเจ้า ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 37 ดังนี้ แหละเจ้า จงรักษา
กฎเกณฑ์ทัง้ หมดของเราและคําตัดสินของเราทัง้ สิน
้ และกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์�

20
โทษสําหรับการผิดศีลธรรม

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลซํ้าอีกว่า

คนอิสราเอลคนใด
หรือคนต่างด้าวคนใดที่อาศัยอยูใ่ นอิสราเอล ผูที
้ ่มอบเชื้อสายของตนให้แก่พระโมเลค ผูนั
้ ้น
ต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ ให้ประชาชนแห่งแผ่นดินเอาหินขว้างเขาเสียให้ตาย 3 และเราจะ
ตัง้ หน้าของเราต่อสู้ผู้นั ้น และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน เพราะว่าเขา
ได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค กระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องเราเป็นมลทิน และลบหลู่
นามบริสุทธิ์ ของเรา 4 และถ้า ประชาชนในแผ่น ดิน นั ้น ไม่ เอาใจใส่ ที่ จะฆ่า คนนั ้น เมื่อ เขาให้
เชื้อสายแก่พระโมเลค 5 เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ผูนั
้ ้น และต่อสู้กับครอบครัวของเขา และ
จะตัดเขาและผู้ใดที่ทําตามเขาในการเล่นชูก
้ ับพระโมเลคออกเสียจากชนชาติของตน 6 ผู้ที่
หันไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีหรือพวกพ่อมดหมอผี เล่นชูกั
้ ้น
้ บเขา เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ผูนั
และจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติ ของตน 7 เหตุ ฉะนั ้นเจ้าจงชําระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 8 จงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทําตาม เราคือพระเย
โฮวาห์ผู้ตัง้ เจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ 9 เพราะว่าทุกคนที่แช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึง
ตายเป็นแน่ เขาได้ แช่งบิดาหรือมารดาของเขา ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง 10 ถ้า
ผู้ ใดร่วมประเวณี กับ ภรรยาของผู้ อื่น คือ เขาได้ ร่วมประเวณี กับ ภรรยาของเพื่อนบ้าน ต้อง
ให้ผู้ ร่วมประเวณี ทัง้ ชายและหญิง นั ้ นม ี โทษถึง ตายเป็น แน่ 11 ผู้ ชายที่ หลับ นอนกับ ภรรยา
ของบิดาตนก็ได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของบิดาตน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้องถูกประหารให้ตาย
อย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผูน
้ ั ้นตกอยูบ
่ นผู้นั้นเอง 12 ถ้าผูใ้ ดเข้านอนกับลูกสะใภ้ ต้องให้ทัง้
สองคนนั ้นมโี ทษถึงตายเป็นแน่ เพราะเขาได้กระทํากามวิปลาส ให้โลหิตของผูน
้ ั ้นตกอยูบ
่ น
13
ผู้นั้นเอง ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเหมือนอย่างที่เขาหลับนอนกับ
ผู้หญิง ทัง้ สองคนก็ได้กระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้องถูกประหารให้ตาย
อย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผูน
้ ั ้นตกอยูบ
่ นผูน
้ ั ้นเอง 14 และถ้าชายใดได้ภรรยาและได้มารดา
ของนางมาเป็นภรรยาด้วย นี่ เป็นเรือ
่ งชัวน
่ ัก ให้เผาทัง้ ชายนั ้นและหญิงทัง้ สองนั ้นเสียด้วย
ไฟ เพื่อ ว่า จะไม่ มี ความชัว่ ร้ายในหมู่ พวกเจ้า 15 ถ้า ชายใดสมสู่ กับ สัตว์เดียรัจฉาน ต้องให้
ชายคนนั ้นมีโทษถึงตายเป็นแน่ และเจ้าจงฆ่าสัตว์เดียรัจฉานนั ้นเสียให้ตาย 16 ถ้าหญิงคน
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ใดเข้า ใกล้ สัตว์เดียรัจฉาน และเข้า นอนกับ มัน เจ้ าจงฆ่า หญิง นั ้น และสัตว์เดียรัจฉานนั ้น
เสียให้ตาย ทัง้ สองต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยูบ
่ นผู้นั้นเอง 17 ถ้าชาย
ใดพาพี่สาวหรือน้ องสาวของตน คื อบุตรสาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดา และดู การ
เปลือยกายของเธอและเธอก็ ดู การเปลือยกายของเขา นี่ เป็น สิง่ ที่ น่า อายมาก เขาจะต้อง
ถูก ตัดขาดท่ามกลางสายตาของชนชาติ ของเขา เพราะเขาได้ เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่
สาวน้ องสาวของเขา เขาต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา 18 ถ้า ชายใดเข้า นอนกับ หญิง ผู้ มี
ประจํา เดือน และเปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของเธอ เขาได้ กระทํา ให้ แหล่ งโลหิต ของเธอเปิด
ส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหิตของเธอ เขาทัง้ สองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติ ของเขา 19 เจ้ า
อย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ สาวหรือ น้ องสาวมารดาเจ้า หรือ พี่ สาวน้ องสาวของบิดา
เจ้า เพราะผู้นั้นได้ เปิดกายที่ เปลือยเปล่าของญาติ สนิ ท เขาจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของ
เขา 20 ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งหลับนอนกับภรรยาของลุง เขาได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของลุง
ทัง้ สองจะต้องรับโทษบาปของเขา เขาจะต้องตายโดยไม่มีบุตร 21 ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งเอา
ภรรยาของพี่ชายหรือน้ องชายไป ก็ เป็นการมลทิน เขาได้ เปิดกายที่ เปลือยเปล่าของพี่ชาย
หรือน้ องชาย เขาเหล่านั ้นจะต้องไม่มีบุตร 22 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของ
เรา และคําตัดสินทัง้ สิน
่ ั ้นจะ
้ ของเราและกระทําตาม เพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานําเจ้าให้มาอยูน
23
มิได้สํารอกเจ้าให้ออกไปเสีย และเจ้าอย่าดําเนิ นตามธรรมเนี ยมของประชาชาติที่ เราไล่
ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ด้วยว่าเขาทัง้ หลายได้ ประพฤติ ผิดในสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เราจึง เกลียด
ชังเขา
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์

แต่ เราได้ บอกเจ้า แล้ วว ่า เจ้ าทัง้ หลายจะได้ รบ
ั แผ่น ดิน นี้ เป็น มรดก เราจะให้ แก่ เจ้ า
เป็น กรรมสิทธิ์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า ผู้ได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทัง้ หลาย 25 เหตุฉะนั ้นเจ้าจงแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์มลทิน ระหว่างนกมลทิน และนกสะอาด เจ้ าอย่า กระทํา ตัว ให้
เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนด้วยสัตว์ หรือ นกหรือ สิ่ งม ี ชี วิต ในลักษณะใดๆ ที่ เลื้อยคลานอยู่
บนดิน ซึ่ง เราได้ แยกให้ เจ้ าแล้ วว ่า เป็น สิง่ มลทิน 26 เจ้ าต้อ งบริสุทธิ์ สําหรับ เรา เพราะเรา
คือ พระเยโฮวาห์ บริสุทธิ์ และได้ แยกเจ้า ออกจากชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อ เจ้า จะเป็น ของเรา
27 ชายหรือ หญิง คนใดที่ เป็ น คนทรงหรือ พ่อ มดแม่ มด จะต้องมี โทษถึง ตายเป็ น แน่ จงเอา
หินขว้างให้ตาย ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยูบ
่ นผู้นั้นเอง�
24

21
พฤติกรรมและคุณสมบัติของพวกปุโรหิต
“จงกล่าวแก่บรรดาปุโรหิต คือลูกหลานของอาโรนและ
สัง่ เขาว่า อย่า ให้ ผู้ ใดกระทํา ตัว ให้ มลทิน ด้วยเรือ
่ งศพในหมู่ ประชาชน 2 เว้น แต่ ญาติ ที่ สน
ิท ที่สุด คือ มารดา บิดา บุ ตรชายหญิง พี่ ชายน้ องชาย 3 หรือ พี่ สาวน้ องสาวพรหมจารี ผู้ ที่
ยังสนิ ทกับเขา เพราะเธอยังไม่มีสามี เขาจึงยอมตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้ 4 อย่าให้เขามี
มลทินคือกระทําให้ตนเองเป็นมลทิน เพราะเหตุเขาเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ชนชาติของเขา 5 ห้าม
มิให้เขาทัง้ หลายโกนศีรษะ หรือกันริมเครา หรือเชือดเนื้ อตัวเอง 6 พวกปุโรหิตต้องเป็นคน
บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตน และไม่กระทําให้พระนามของพระเจ้าเป็ นที่เหยียดหยาม เพราะ
เขาทัง้ หลายถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของ
เขาทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้นเขาทัง้ หลายจึงต้องบริสุทธิ์ 7 ปุ โรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเภณี
หรือ หญิง ที่ มี มลทิน ไม่ ได้ หรือ จะแต่งงานกับ หญิง ที่ หย่า จากสามี ก็ ไม่ ได้ เพราะปุโรหิต จะ
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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ต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา 8 เจ้าจงชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพราะเขาถวายพระกระยาหาร
แห่งพระเจ้าของเจ้า เขาจะต้องบริสุทธิ์สําหรับเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชําระเจ้าทัง้
หลายให้บริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์ 9 บุ ตรสาวของปุโรหิต คนใด ถ้า เธอกระทํา ตัว ให้มลทิน โดยไป
เป็นหญิงโสเภณี ก็ กระทําให้บิดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ 10 และผู้ที่ เป็นมหา
ปุโรหิต ในหมู่ พวกพี่ น้ อง ผู้ ถู กเจิ มท ี่ ศีรษะด้วยนํ้ามัน และผู้ ที่ ได้ รับ การสถาปนาที่ จะสวม
เสื้อยศ อย่าปล่อยผม หรือฉี กเสื้อผ้าของตน 11 อย่าให้เขาเข้าไปถูกต้องศพหรือกระทําตัว
ให้มลทิน แม้ว ่า ศพนั ้น เป็น บิดาหรือ มารดาของเขา 12 อย่า ให้เขาออกไปจากสถานบริสุทธิ
์ หรือ กระทํา สถานบริสุทธิ ์ ของพระเจ้า ให้ เป็น มลทิน เพราะว่าการสถาปนาด้วยนํ้ามัน เจิม
ของพระเจ้า อยู่ บนตัว เขา เราคือ พระเยโฮวาห์ 13 เขาจะต้องมี ภรรยาเป็น หญิง พรหมจารี
14 อย่าให้เขาแต่งงานกับหญิงม่าย แม่ รา
้ ง หญิงที่ มีมลทิน หรือหญิงโสเภณี เขาจะต้องหา
หญิงพรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยา 15 เพื่อเขาจะมิได้กระทําให้เชื้อสายของเขา
ในหมู่ชนชาติของเขาเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผูตั
้ ง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์ 16 พระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 17 “จงกล่าวแก่อาโรนว่า ผูใดก็
้
ตามในเชื้อสายของเจ้าตลอดชัว่ อายุ
ที่ มี ตําหนิ พิการใดๆ อย่า ให้ ผู้ นั ้น เข้าไปถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขา 18 เพราะ
ว่า ผู้ ใดที่ มี ตําหนิ จะเข้ าใกล้ ไม่ ได้ ไม่ ว่า เป็น คนตาบอดหรือ เป็น คนง่อย หรือ ที่ หน ้ามี แผล
เป็น หรือแขนขายาวเกิน 19 หรือมเท
ี ้าพิการหรือมือพิการ 20 คนหลังค่อม คนแคระ คนเสีย
ตา คนเป็น ขี้ กลากหรือ หิด หรือ คนมีลู กอ ัณฑะฝ่อ 21 ผู้ ใดในเชื้อ สายของอาโรนปุโรหิต ที่ มี
ตําหนิ อย่าให้เข้ามาถวายเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่าเขาเป็นคนมี ตําหนิ
อย่า ให้ เขาเข้า มาใกล้ ถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขา 22 เขาจะรับ ประทานพระ
กระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาได้ ทัง้ ของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด และของบริสุทธิ์ 23 แต่ อย่าให้เขา
เข้ามาใกล้ม่านหรือใกล้แท่น เพราะเขามีตําหนิ เพื่อเขาจะไม่กระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องเรา
เป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผูตั
้ ง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์ 24 โมเสสจึงบอกอาโรนและลูก
หลานของอาโรนและบรรดาคนอิสราเอลดังนั ้น

22
ข้อจํากัดสําหรับปุโรหิตและครอบครัว

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบอกอาโรนกับลูกหลานของเขาให้ออกห่างเสียจาก

สิง่ บริสุทธิ์ของคนอิสราเอล เพื่อว่าเขาทัง้ หลายจะมิ ได้ ลบหลู่ นามบริสุทธิ์ของเราด้วยสิง่ ที่
เขาทัง้ หลายถวายแก่ เรา เราคือ พระเยโฮวาห์ 3 จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘คนใดก็ตาม
ในเชื้อสายของเจ้าตลอดชัว่ อายุเข้าใกล้ ของบริสุทธิ์ ซึ่งคนอิสราเอลถวายแด่พระเยโฮวาห์
ขณะที่ เขามี มลทิน อยู่ คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดให้ พ้น หน้า เรา เราคือ พระเยโฮวาห์ 4 อย่า
ให้ เชื้อ สายอาโรนคนใดที่ เป็น โรคเรือ
้ นหรือม ี สิ ่ง ไหลออกมารับ ประทานของบริสุทธิ์ ให้ รอ
จนกว่าเขาสะอาดแล้ วก่อน ผู้ใดแตะต้องสิง่ ที่ มลทินโดยแตะต้องศพหรือผู้ที่ มีน้าํ กามไหล
ออก 5 หรือ ผู้ ใดที่ แตะต้องสิง่ เลื้อยคลาน ซึ่ง กระทํา ให้ เขามลทิน หรือ แตะต้องคนซึ่ง อาจ
ทําให้เขามลทิน ไม่ว่าจะเป็นมลทินชนิ ดใด 6 บุคคลผูแ
้ ตะต้องสิง่ เหล่านี้ ต้องมลทินไปจนถึง
เวลาเย็น และจะรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ไม่ได้ นอกจากเขาจะอาบนํ้าชําระตัวเสียก่อน 7 เมื่อ
ดวงอาทิตย์ตกเขาก็สะอาด ภายหลังเขาจึงรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ได้เพราะสิง่ เหล่านั ้นเป็น
อาหารของเขา 8 สิ่งใดที่ตายเอง หรือถูกสัตว์กัดตาย อย่ารับประทาน เขาจะเป็นมลทินด้วย
สิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์� 9 เพราะฉะนั ้นเขาทัง้ หลายต้องรักษากฎของเรา เกลือกว่า
เขาจะต้องรับโทษบาปเพราะสิง่ นั ้นและจะต้องตาย เมื่อเขากระทําสิง่ นั ้นให้เป็นมลทิน เรา
คือพระเยโฮวาห์ผู้ที่ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ์ 10 อย่าให้คนภายนอกรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ ผู้ที่มา
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อาศัยอยู่กับปุโรหิตหรือลูกจ้างอย่าให้รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์นั ้น 11 แต่ถ้าปุโรหิตคนหนึ่ งซื้อ
ทาสมาด้วยเงินเป็นทรัพย์ของตน ทาสนั ้นจะรับประทานก็ ได้ และผู้ที่ เกิดในครัวเรือนของ
ปุโรหิตรับประทานอาหารนั ้นได้ 12 ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก เธอก็
รับประทานของถวายแห่งสิง่ บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ 13 แต่ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นแม่ม่ายหรือ
แม่ รา้ งและไม่ มี บุตร และกลับ มาอยู่ ที่ เรือนของบิดาอย่างเมื่อ เธอยัง สาว เธอรับ ประทาน
อาหารของบิดาได้ แต่ คนภายนอกรับประทานไม่ ได้ 14 ถ้าคนใดรับประทานสิง่ บริสุทธิ์โดย
มิได้เจตนา เขาจะต้องเพิม
่ ค่าของนั ้นหนึ่ งในห้า และมอบแก่ปุโรหิตพร้อมกับสิง่ บริสุทธิ์นั ้น
15 อย่า ให้ ปุ โรหิต กระทํา สิง
่ บริสุทธิ ์ ของคนอิสราเอลที่ นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เป็น
มลทิน 16 ซึ่งจะกระทําให้เขาได้รบ
ั โทษความชัว่ ช้าด้วยมีการละเมิดที่รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์
เครือ
่ งบูชาต้องปราศจากตําหนิ

17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน

และแก่
คนอิสราเอลทัง้ หมดว่า เมื่อคนในวงศ์ วานอิสราเอลหรือคนต่างด้าวในอิสราเอลผู้ใดถวาย
เครือ
่ งบูชาสําหรับ บรรดาเครือ
่ งปฏิ ญาณ และบรรดาเครือ
่ งบู ชาด ้วยใจสมัครของตน ซึ่ง
ถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 19 เจ้าจงถวายด้วยความเต็มใจ คือสัตว์ตัวผู้
ปราศจากตําหนิ คือโค หรือแกะ หรือแพะ 20 เจ้าอย่าถวายสิง่ ใดๆที่ มีตําหนิ เพราะจะไม่เป็
นที่โปรดปราน 21 เมื่อคนใดถวายเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อทําตามคําปฏิญาณ
หรือถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั ้นต้องไม่มีตําหนิ
จึงจะเป็ นที ่โปรดปราน อย่าให้สัตว์นั ้ นมีที่ ติเลย 22 สัตว์ที่ ตาบอดหรือพิการ หรือมีแผล หรื
อมีสิ ่งไหลออกหรือเป็นขี้กลากหรือเป็นหิด เจ้าอย่านํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรือนํามา
เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟที่บนแท่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ 23 วัวหรือลูกแกะที่มีอวัยวะยาวเกิน
ไปหรือ สัน
้ เกิน ไปสัก ส่วนหนึ่ ง ท่านจะนํา มาถวายเป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยใจสมั ครก ็ ได้ แต่ ถ้า
เป็น เครือ
่ งบูชาปฏิญาณก็ ไม่ เป็ นที ่ โปรดปราน 24 สัตว์ตัว ใดที่ ช้าํ หรือ ถูก ทุบ หรือ ฉี ก ขาดหรื
อมีรอยตัด เจ้ าอย่านํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ให้เป็นเครือ
่ งบูชาในแผ่นดินของเจ้า 25 เจ้
าอย่านําสัตว์ซ่ึงได้ มาจากคนต่างด้าวถวายเป็นพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้า เพราะ
สัตว์นั้นมีตําหนิ ด้วยถูกทําให้พิการจึงไม่เป็ นที ่โปรดปราน� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า 27 “เมื่อวัวหรือแกะหรือแพะเกิดมา ให้อยู่กับแม่เจ็ดวัน ตัง้ แต่วันที่แปดเป็นต้นไปจะใช้
เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ก็ เป็ นที ่ โปรดปราน 28 แม้ว ่า แม่ สัตว์นั ้น จะเป็
นว ัว หรือ แกะก็ ดี เจ้ าอย่า ฆ่า มัน พร้อมกั บลู กของมัน ในวัน เดียวกัน 29 เมื่อ เจ้า ถวายเครือ
่ ง
สัตวบูชาเป็น เครือ
่ งบูชาโมทนาพระคุณ แด่ พระเยโฮวาห์ เจ้ าจงถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาน น
ั้
30
ด้วยความเต็มใจ จงรับประทานเครือ
่ งบู ชานน
ั ้ ในวันถวายเครือ
่ งบู ชา อย่าเหลือไว้จนรุ ง่
เช้า เลย เราคือ พระเยโฮวาห์ 31 เพราะฉะนั ้น เจ้า จงรักษาบัญญั ติ ของเราและกระทํา ตาม
เราคือพระเยโฮวาห์ 32 เจ้ าอย่าลบหลู่ นามบริสุทธิ์ของเรา แต่ ให้เราเป็นผู้บริสุทธิในหมู
่คน
์
อิสราเอล เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ 33 ผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพื่อ
เป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์�

23
วันสะบาโต

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด

แด่ พระเยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า จะต้องประกาศว่า เป็นการประชุม บริสุทธิ ์ คือ เทศกาลเลี้ยงตาม

หนั งสือเลวีนิ ติ 23:3

139

หนั งสือเลวีนิ ติ 23:25

กําหนดของเรานั ้ นม ี ดังนี้ 3 จงทําการงานในหกวัน แต่ วัน ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น สะบาโตแห่ง การ
หยุด พัก สงบ เป็ นว ัน ประชุม บริสุทธิ์ เจ้ าอย่า ทําการงานใดๆ เป็น สะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์
ตามที่อยูทั
่ ว่ ไปของเจ้า
เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ
ต่อไปนี้ เป็น เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแด่ พระเยโฮวาห์ เป็นการประชุมบริสุทธิ์ ซึ่งเจ้า
จะต้องประกาศตามเวลากําหนดให้เขาทราบ 5 ในเวลาเย็นวันที ่สิ บสี่ เดือนที่ หน่งึ เป็ นวันเท
ศกาลปัสกาของพระเยโฮวาห์ 6 และในวันที่สิบห้าเดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้
เชื้อ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้เจ้ ารับ ประทานขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน 7 ในวัน ต้น เจ้า จงมี การ
ประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก 8 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ให้
ครบเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก�
4

ผลรุ น
่ แรก
9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่ง
เราให้เจ้า และเกี่ยวพืช ผลของแผ่น ดิน นั ้น เจ้ าจงเอาฟ่อนข้าวที่ เก ี่ยวในรุ น
่ แรกนํา ไปให้ปุ
โรหิต 11 และปุโรหิต จะนํา ฟ่อนข้าวนั ้น แกว ่ง ไปแกว่ง มาถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปราน รุ ง่ ขึ้นหลังวันสะบาโตปุโรหิตจะแกว่งถวาย 12 ในวันที่เจ้าแกว่ง
ถวายฟ่อนข้าว เจ้ าจงถวายลูก แกะผู้ อายุ หน ่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่
13
พระเยโฮวาห์ และเครือ
่ งธัญญบูชาที่ คู่ กัน นั ้น คือ ยอดแป้ง สองในสิบ เอฟาห์คลุ กก ั บน้าํ
มัน เผาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์เป็นกลิน
่ งดื่ม บูชาที่ คู่ กัน คือ นํ้า
่ พอพระทัย และเครือ
องุน
่ หนึ่ งในสี่ ฮน
ิ 14 เจ้าอย่ารับประทานขนมปังหรือข้าวคัว่ ข้าวสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกัน
นี้ คือ กว่า เจ้า จะนํา เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ นี้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่
อายุของเจ้าในที่อยูของเจ้
่
าทัว่ ไป
เครือ
่ งบูชาแกว่ง เทศกาลเพ็นเทคอสต์
15 เจ้ าทัง
้ หลายจงนั บ ตัง้ แต่ วันร ุ่ง ขึ้น หลัง วัน สะบาโต จากวันที ่ เจ้ าทัง้ หลายได้ นํา ฟ่อน
ข้าวแกว่ง ถวายครบเจ็ด วัน สะบาโต 16 นั บ ไปให้ ได้ ห้า สิบ วัน จนถึง วัน ถัด วัน สะบาโตที่ เจ
็ด แล้ว เจ้ าจงถวายธัญ ญบูชาใหม่ แด่ พระเยโฮวาห์ 17 จงนํา ขนมปัง สองก้อนทํา ด้วยแป้ง
สองในสิบ เอฟาห์ จากที่ อาศัย ของเจ้า มาแกว่ง ถวาย ให้ ทํา ด้วยยอดแป้ง ใส่ เชื้อ ปิ้ ง เป็น ผล
รุ น
่ แรกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 18 พร้อมกับขนมปังนั ้นเจ้าจงนําลูกแกะเจ็ดตัวอายุหน่งึ ขวบ
ปราศจากตําหนิ วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูส
้ องตัว มาเป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
พร ้ อมกับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาอัน เป็น คู่ กัน ให้เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิน
่ พอ
พระทัยถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงถวายลูกแพะตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และลูก
20
แกะอายุหน่งึ ขวบสองตัวเป็นเครือ
่ งสันติบูชา ให้ปุโรหิตแกว่งไปแกว่งมาถวายพร้อมกับ
ขนมปัง ซึ่ง เป็น ผลรุ น
่ แรกเป็น เครือ
่ งแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกั บลู ก
แกะสองตัว จะเป็น สิง่ บริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์สําหรับปุโรหิต 21 และในวันเดียวกัน นั ้น เจ้
าจงประกาศว่า เจ้า จงมี การประชุม บริสุทธิ์ แก่ เจ้า เจ้ าอย่า ทํางานหนั ก ทัง้ นี้ เป็น กฎเกณฑ์
ถาวรทัว่ ไปในที่ อาศัยของเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้า 22 และเมื่อเจ้าเกี่ยวข้าวในแผ่นดินของ
เจ้า เจ้ าอย่าเกี่ยวไปที่ ขอบนาให้หมด และอย่าเก็บข้าวที่ เกี่ยวตก เจ้ าจงทิง้ ไว้ให้คนยากจน
และคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
เทศกาลเสียงแตร
23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ในวันที่หน่ง
ึ ของเดือนที่
เจ็ด เจ้าทัง้ หลายจงถือเป็นวันสะบาโต เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียง
แตร 25 เจ้าอย่าทํางานหนั ก และเจ้าจงนําเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�
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วันทําการลบมลทิน

26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 27 “ในวันทีสิ
่ บของเดือนที่เจ็ดนี้ เป็นวันทําการลบมลทิน

จะเป็ นวันประชุมบริสุทธิ์แก่ เจ้า และเจ้าต้องถ่อมใจลง และนําเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 28 ในวัน เดียวกัน นั ้น เจ้า อย่า ทํา งานใดๆ เพราะเป็ นวัน ทําการลบมลทิน ที่ จะ
ทําการลบมลทิน ของเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 29 ในวัน เดียวกัน นั ้น
ผู้ใดก็ตามไม่ ถ่อมใจลง ผู้นั ้น จะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติ ของตน 30 และในวัน
เดียวกัน นี้ ถ้า ผู้ ใดทํา งานใดๆ เราจะทําลายผู้ นั้น เสีย จากท่ามกลางชนชาติ ของเขา 31 เจ้ า
อย่าทํางานสิง่ ใดเลย ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าทัว่ ไปในที่ อาศัยของเจ้า
32 จะเป็ นว ัน สะบาโตสําหรับ หยุด พัก สงบแก่ เจ้า และเจ้า จงถ่อมใจลง เริม
่ แต่ เวลาเย็นในวั
นที่เก้าของเดือน เจ้าต้องรักษาวันสะบาโตจากเวลาเย็นถึงเวลาเย็น�
เทศกาลอยูเพิ
่ ง

33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 34 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

ในวันที่สิบห้าเดือนที่เจ
็ด นี้ เป็ นว ัน เทศกาลอยู่เพิง ถวายแด่ พระเยโฮวาห์สิ ้น เจ็ด วัน จะมี การประชุม บริสุทธิ์ ใน
วัน แรก เจ้ าอย่า ทํางานหนั ก 36 ในเจ็ด วัน เจ้า จงถวายบูชากระทํา ด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์
และในวันที่แปดจะเป็ นวันประชุมอันบริสุทธิ์แก่เจ้า และเจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชากระทําด้วย
ไฟแด่ พระเยโฮวาห์ เป็นประชุ มอันศั กดิ์สิทธิ์ และเจ้าทัง้ หลายอย่าทํางานหนั ก 37 นี้ แหละ
เป็น เทศกาลเลี้ยงของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า ต้องประกาศเป็ นว ัน ประชุ มอ ัน บริสุทธิ์ เพื่อ ให้
นําถวายแด่พระเยโฮวาห์ซ่ึงเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชา ทัง้ เครือ
่ งสัตว
38
บูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาตามวันกําหนดนั ้นๆ นอกเหนื อวันสะบาโตแห่งพระเยโฮวาห์ และ
นอกเหนื อของถวายของเจ้า และนอกเหนื อเครือ
่ งปฏิญาณทัง้ หลายของเจ้า และนอกเหนื อ
เครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัครทัง้ หลายของเจ้า ซึ่งเจ้านํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 39 แล้วในวันที่
สิบห้าของเดือนที่เจ็ดเมื่อเจ้าได้เก็บพืชผลที่ได้จากแผ่นดินนั ้นเข้ามาแล้ว เจ้าจงมีเทศกาล
เลี้ยงแห่ง พระเยโฮวาห์เจ ็ด วัน ในวันแรกจะเป็ นว ัน สะบาโต และในวันที ่ แปดจะเป็ นวัน สะ
บาโต 40 ในวันแรกเจ้าจงนํามาซึ่งผลจากต้นมะงัว่ ใบอินทผลัม กิง่ ไม้ที่มีใบมาก กิง่ ต้นหลิว
แห่งธารนํ้า และเจ้าจงปีติยินดีอยูเจ
่ ็ดวันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 41 เจ้า
จงถือเป็นเทศกาลเลี้ยงปีละเจ็ดวันถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่
อายุของเจ้า เจ้ าจงถือเทศกาลเลี้ยงนี้ ในเดือนที่ เจ็ด 42 เจ้ าจงอยู่ในเพิงเจ็ดวัน ทุกคนที่ เก
ิดในวงศ์ วานพวกอิสราเอลให้เข้าอยู่ในเพิง 43 เพื่อตลอดชัว่ อายุของเจ้าจะได้ ทราบว่า เมื่อ
เราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั้น เราได้ ให้ เขาอยู่ ในเพิง เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า� 44 ดังนี้ แหละโมเสสจึง ได้ ประกาศให้คนอิสราเอลทราบถึง เทศกาลเลี้ยง
ตามกําหนดของพระเยโฮวาห์
35

24
การเตรียมนํ้ามันอย่างบริสุทธิ์เพื่อเติมประทีป

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “เจ้าจงบัญชาแก่คนอิสราเอลให้นํานํ้ามันอย่างบริสุ ทธิ

์ สกัด จากมะกอกเทศเพื่อ เติม ประทีป เพื่อ ให้ ตะเกียงลุก อยู่ เสมอ 3 ภายในพลับพลาแห่ง ชุ
มนุมข้างนอกม่านหีบพระโอวาทนั ้น ให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบตัง้ แต่ เวลาเย็นจน
เวลาเช้าเสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า
4 ให้อาโรนจัด ประทีป ให้เป็ น ระเบียบอยู่ บนคัน ประที ปบริสุ ทธิ์ เสมอต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์
ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
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และเจ้า จงเอายอดแป้ง ปิ้ งขนมปัง สิบ สองก้อน แต่ ละก้อนใช้ แป ้ง สองในสิบ เอฟาห์
เจ้ าจงจัด ขนมปัง นั ้น วางบนโต๊ะ บริสุทธิ์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็น สองแถวๆละหก
ก้อน 7 และเจ้า จงเอาเครือ
่ งกํา ยานบริสุทธิ์ ใส่ ไว้แต่ ละแถว เพื่อ จะคู่ กับ ขนมปัง เป็น ส่วนที่
ระลึก เป็น เครือ
่ งบูชากระทํา ด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 8 ทุ กๆวัน สะบาโตให้ อาโรนจัด
ไว้ให้เป็น ระเบียบถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ ในนามของคนอิสราเอลเป็น พันธ
สัญญาเนื องนิ ตย์ 9 ขนมปัง นี้ ตกเป็น ของอาโรนและบุตรชายของเขา ให้เขารับ ประทานได้
ในที่ บริสุทธิ์ เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์ที่ สุดที่ ได้ จากเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่ พระเย
โฮวาห์เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์�
5

6

โทษสําหรับการหมิน
่ ประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ

ครัง้ นั ้ นมีชายคนหนึ่ งเป็นบุตรชายของหญิงคนอิสราเอล ซึ่ งบิดาเป็นชาวอียป
ิ ต์ ออก
ไปท่ามกลางคนอิสราเอล และบุตรชายของหญิงอิสราเอลทะเลาะกับชายอิสราเอลคนหนึ่ ง
ในค่าย 11 และบุตรชายหญิงอิสราเอลคนนั ้นได้เหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์และ
ได้แช่งด่า เขาจึงนําตัวมาให้โมเสส (มารดาของเขาชื่อเชโลมิทบุตรสาวของดิบรีคนตระกูล
ดาน� 12 เขาจึงจองจําชายคนนั ้นไว้จนกว่านํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเป็นที่กระจ่างต่อ
เขาทัง้ หลาย 13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 14 “จงนําผู้ที่ แช่งด่านั ้นออกมาจากค่าย ให้
บรรดาผู้ ที่ ได้ ยิน คํา แช่ งด ่า เอามือ ของตนวางไว้บนศีรษะของเขา และให้ บรรดาชุ มนุ มชน
เอาหิน ขว้างเขาให้ ตาย 15 และจงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ ใดแช่ งด ่า พระเจ้า ของเขา ผู้
นั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษบาป 16 ผู้ ใดที่ เหย ียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูก โทษ
ถึงตายเป็นแน่ และให้ชุมนุมชนทัง้ หมดเอาหินขว้างเขา คนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ ดี เมื่อ
เขาเหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูกโทษถึงตาย 17 ผู้ที่ฆ่าคนตาย จะต้อง
ถูกโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ผู้ใดที่ ฆ่าสัตว์ต้องชดใช้สิ ่งนั ้น สัตว์แทนสัตว์ 19 ถ้าผู้ใดกระทําให้
เพื่อนบ้านเสียโฉม เขากระทําให้เสียโฉมอย่างไร ก็ ให้กระทําแก่ เขาอย่างนั ้น 20 กระดู กหัก
แทนกระดู กห ัก ตาแทนตา ฟัน แทนฟัน เขากระทํา ให้ เสีย โฉมอย่างไร เขาก็ ต้องถูก ทําให้
เสียโฉมอย่างนั ้น 21 ผู้ใดที่ฆ่าสัตว์ต้องเสียค่าชดใช้ และผู้ใดที่ฆ่าคนให้ผู้นั ้นถูกโทษถึงตาย
22 เจ้ าจงมี พระราชบัญญัติ อย่างเดียวกัน สําหรับ คนต่างด้าว และสําหรับ ชาวเมือง เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 23 โมเสสก็ บอกแก่ คนอิสราเอลให้เขาพาคนที่ แช่งด
่านั ้นออกมาจากค่าย และเอาหินขว้างเขา คนอิสราเอลกระทําดังนี้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโมเสสไว้
10

25
ปีสะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อน

พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสที่ ภู เขาซี นายว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ทัง้
หลายเข้า แผ่นดิ นที ่ เราให้ เจ้ านั ้น จงให้ แผ่ นดิน นั ้น ถือ สะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์ 3 เจ้ าจง
หว่านพืชในนาของเจ้า หกปี และจงลิด แขนงสวนองุน
่ ของเจ้า และเก็บ ผลหกปี 4 แต่ ในปี ที่
เจ็ดนั ้นเป็นปี สะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อนสําหรับแผ่นดิน เป็นปี สะบาโตแด่พระเยโฮวาห์
เจ้าอย่าหว่านพืชในนา หรือลิดแขนงสวนองุน
่ ของเจ้า 5 สิ ่งใดที่ งอกขึ้นมาเอง เจ้ าอย่าเก็บ
เกี่ยว องุนอ
่ ันเกิดอยที
ู่ ่เถาอันเจ้ามิได้ตกแต่งกอ
็ ย่าเก็บ ให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบ 6 แผ่
นดินในปี สะบาโตนั ้นจะยังพืชผลให้แก่เจ้าทัง้ หลาย คือแก่ตัวเจ้าเอง แก่ทาสชายทาสหญิง
ของเจ้า แก่ ลูกจ้างของเจ้า และแก่ คนต่างด้าวที่ อยู่กับเจ้า 7 พืชผลแห่งแผ่นดินทัง้ สิน
้ จะ
เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของเจ้า และของสัตว์ป่าที่อยูในแผ่
่
นดินของเจ้า
1
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ทุกปีที่ห้าสิบคือปีเสียงแตร

8 เจ้าจงนั บปี สะบาโตเจ็ดปี คือเจ็ดคูณเจ็ดปี

เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้าปีแก่เจ้า
เจ้าจงให้เป่าแตรทัว่ แผ่นดินในวันทําการ
10
ลบมลทิน เจ้าจงถือปีที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัย
อยูท
่ ัว่ แผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียงแตรแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลําเนาอันเป็นทรัพย์
สิ นของตน และกลับ ไปสู่ ครอบครัว ของตน 11 ปี ที่ ห้า สิ บน ัน
้ เป็น ปี เสียงแตรของเจ้า ในปี
นั ้น เจ้า อย่า หว่านพืช หรือ เกี่ยวเก็บ ผลที่ เก ิด ขึ้น มาเอง หรือ เก็บ องุน
่ จากเถาที่ มิได้ ตกแต่ง
12 เพราะเป็ น ปี เสียงแตร จะเป็ น ปี บริสุทธิแก่
์ เจ้า เจ้ าจงรับประทานพืชผลที่ งอกมาจากนา
13
ในปี นั ้น ในปี เสียงแตรนี้ ให้ทุ กคนกลับ ไปสู่ ภู มิ ลําเนาอัน เป็น ทรัพย์สิ นของตน 14 ถ้า เจ้า
ขายนาให้เพื่อนบ้านก็ดี หรือซื้อจากเพื่อนบ้านก็ดี เจ้าอย่าโกงกัน 15 ตามจํานวนปี หลังจาก
ปี เสียงแตร เจ้ าจงซื้อ นาจากเพื่อนบ้านของเจ้า และให้ เขาขายแก่ เจ้ าตามจํานวนปี ที่ ปลูก
พืชได้ 16 ถ้ามากปี ก็ ต้องเพิม
่ ราคาสูงขึ้น ถ้าน้ อยปี เจ้ าจงลดราคาให้ต่ําลง เพราะที่ เขาขาย
นั ้น เขาก็ ขายตามจํานวนปี ที่ ปลูก พืช 17 เจ้ าอย่า โกงกัน แต่ เจ้ าจงยําเกรงพระเจ้า ของเจ้า
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 18 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และรักษาคํา ตัดสิน ของเราและปฏิ บั ติ ตาม ดัง นั ้น เจ้า จะอาศัย อยู่ในแผ่น ดิน นั ้น อย่าง
ปลอดภัยได้ 19 แผ่นดินจะอํานวยผลให้เจ้ าได้ รบ
ั ประทานอย่างอิม
่ หนํา และอาศัยอยู่อย่าง
20
ปลอดภัย ถ้าเจ้าจะพูดว่า ‘ดูเถิด ถ้าเราทัง้ หลายหว่านหรือเกี่ยวพืชผลของเราไม่ได้ ในปี
ที่เจ็ดเราจะเอาอะไรรับประทาน� 21 เราจะบัญชาพรของเราให้มีเหนื อเจ้าในปี ที่หก เพื่อจะ
มีพืชผลพอสําหรับสามปี 22 เมื่อเจ้าหว่านในปีที่แปดเจ้าจะรับประทานของเก่าของเจ้าจนปี
ที่เก้า เมื่อเจ้าได้พืชผลใหม่เข้ามาเจ้าก็ยงั รับประทานพืชผลเก่าของเจ้าอยู่ 23 เจ้าทัง้ หลาย
จะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าดินนั ้นเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคนต่างด้าวและ
เป็นคนอาศัยอยูก
่ ับเรา 24 ทัว่ ไปในแผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่ เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืน
9 เจ้าจงให้เป่ าแตรดังสนั ่นในวันที ่สิ บเดือนที่ เจ็ด

การไถ่ถอนที่ดิน

25 ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและขายที่ ดิ นส่วนหนึ่ งของเขา

หากว่ามีผู้ใดในพี่น้องของ
เขามาไถ่ถอนที่ นั ้น ก็ จงให้ เขาไถ่ถอนที่ ซ่ึง พี่ น้องของเขาขายไปนั ้น 26 ถ้า ชายคนนั ้น ไม่ มี
ญาติมาไถ่ถอนให้ และตัวเขาสามารถจะไถ่ถอนเอง 27 ก็จงให้คนที่จะไถ่นับปีทัง้ หลายที่เขา
ขายไป และเงินที ่เหลือนั ้นจงคืนให้แก่คนที ่เขาขายให้และคนไถ่ ก็เข้าอยู่ในที่ ดินของเขาได้
28 แต่ ถ้า เขาไม่ สามารถที่ จะไถ่ คืน มา ที่ ดิ นที ่ เขาได้ ขายไปจะคงอยู่ ในมือ ของผู้ ซ้ ือ จนถึง ปี
เสียงแตร และในปี เสียงแตรนี้ ที่ ดิ นจะออกไปและเขาจะได้ ที่ ดิ นของเขากลับ คืน 29 ถ้า ผู้
ใดขายเรือนซึ่งอยู่ในเมืองที่ มีกําแพง เมื่อขายไปแล้วให้เขาไถ่ถอนคืนได้ ภายในหนึ่ งปี แรก
ให้เขามีสิทธิในการไถ่
ถอนคืนได้ หน่งึ ปี เต็ม 30 ถ้าในเวลาหนึ่ งปี เต็มเขาไม่ทําการไถ่ ถอน ก็
์
ให้จัดการเสีย ให้เป็นการแน่ นอนว่า ผู้ ที่ ซื้อ ไปมี สิทธิเหนื
อ เรือนที่ อยู่ในเมืองที่ มี กําแพงนั ้น
์
สิทธิข
์ าดแล้ว ตลอดชัว่ อายุของเขา ในปี เสียงแตรเขาก็ไม่ต้องคืนให้ 31 แต่เรือนในชนบทที่
ไม่มีกําแพงล้อมให้นับเข้าเป็นพวกเดียวกั บท้องนาในประเทศนั ้น คือไถ่ถอนคืนได้ และจะ
ต้องคืนกลับให้เจ้าของเดิมในปี เสียงแตร 32 แต่อย่างไรก็ตามเมืองของคนเลวี หรือบ้านใน
เมืองที่เขาถือกรรมสิทธิ์ คนเลวีจะไถ่ถอนคืนได้ทุกเวลา 33 ถ้าผู้ใดซื้อของจากคนเลวี เรือน
ซึ่งถูกขายไปนั ้นกับเมืองที่เขาถือกรรมสิทธิต
์ ้องกลับคืนในปีเสียงแตร เพราะเรือนทัง้ หลาย
ในหัวเมืองของพวกเลวีก็เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขาท่ามกลางพวกอิสราเอล 34 แต่ทุ่งนาที่ล้อม
รอบหัวเมืองทัง้ หลายของพวกเขานั ้นจะขายไม่ได้ เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิถ
์ าวรของเขาทัง้
หลาย
ข้อยกเว้นต่างๆเรือ
่ งการไถ่ถอนที่ดิน
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ถ้าพี่น้องของเจ้า ยากจนลงและเลี้ยงตัวเองอยู่กับเจ้า ไม่ ได้ เจ้ าจะต้องชู กําลังเขา ถึง
เขาเป็น คนต่างด้าวหรือ คนอาศัย เพื่อ เขาจะอาศัย อยู่ กับ เจ้า 36 อย่า เอาดอกเบี้ย หรือ เงิน
เพิม
่ อะไรจากเขา แต่จงยําเกรงพระเจ้า เพื่อว่าพี่น้องของเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าได้ 37 เจ้า
อย่าให้เขายืมเงินด้วยคิดดอกเบี้ย หรืออย่าให้อาหารเพื่อเอากําไรจากเขา 38 เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เจ้า
และที่จะเป็นพระเจ้าของเจ้า 39 ถ้าพีน
่ ้ องที่อยูใกล้
่
ชิดกับเจ้ายากจนลง และขายตัวให้แก่เจ้า
เจ้าอย่าให้เขาทํางานเหมือนทาส 40 ให้เขาอยู่กับเจ้าอย่างลูกจ้างหรือคนที่อาศัยอยู่ด้วย ให้
เขาปรนนิ บั ติ เจ้ าไปถึง ปี เสียงแตร 41 แล ้ว เขาและลูก หลานของเขาจะออกไปจากเจ้า กลับ
ไปสู่ครอบครัวของเขา และกลับไปอยู่ในที่ดินของบิดาของเขา 42 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็น
ทาสของเราที่เราพาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เขาจะขายตัวเป็นทาสไม่ได้ 43 เจ้าอย่าข่มขี่เขา
ให้ลําบาก แต่ จงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า 44 ส่วนทาสชายหญิงซึ่งจะมี ได้ นั ้น เจ้ าจะซื้อทาส
ชายหญิงจากท่ามกลางบรรดาประชาชาติที่อยูข้
่ างเคียงเจ้าก็ได้ 45 ยิง่ กว่านั ้นเจ้าจะซื้อจาก
คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าทัง้ ครอบครัวของเขาซึ่งเป็นคนเกิดในแผ่นดินของเจ้า
และเขาจะตกเป็น ทรัพย์ สิ นของเจ้า ก็ ได้ 46 เจ้ าจะทํา พินัยกรรมยกเขาให้แก่ ลูก หลานของ
เจ้า ให้เป็นมรดกแก่เขาเป็นกรรมสิทธิ์ เจ้าใช้เขาได้อย่างทาสเป็นนิ ตย์ก็ได้ แต่เจ้าทัง้ หลาย
อย่าปกครองพีน
่ ้ องคนอิสราเอลด้วยความรุ นแรง
35

การไถ่ถอนคนอิสราเอลที่เป็นทาส

47 ถ้าคนต่างด้าวหรือคนที่ อาศัยอยู่กับเจ้ามังม
่ ีขึ้น

และพี่น้องของเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดกับเขา
ยากจนลง และขายตัวให้แก่คนต่างด้าวหรือผู้ที่อาศัยอยู่กับเจ้านั ้น หรือขายให้แก่ญาติคน
หนึ่ ง คนใดของคนต่างด้าวนั ้น 48 เมื่อ เขาขายตัว แล้ วก ็ ให้ มี การไถ่ ถอน คือ พี่ น้องคนหนึ่ ง
คนใดของเขาทําการไถ่ถอนเขาได้ 49 หรือลุงหรือลูกพี่ลูกน้ องจะทําการไถ่ถอนเขาก็ได้ หรือ
ญาติสนิทของครอบครัวของเขาจะไถ่ถอนเขาก็ได้ หรือถ้าเขามีความสามารถ เขาจะไถ่ถอน
ตัวเองก็ ได้ 50 จงให้ผู้ที่ ขายตั วนับปี ทัง้ หลายที่ ขายตั วกับผู้ที่ ซื้อตัวเขาไป ว่าเขาได้ ขายตั วกี่
ปี จนถึงปี เสียงแตร ค่าตัวของเขาเป็นค่าตามจํานวนปี เหล่านั ้น เวลาที่เขาอยู่กับเจ้าของตัว
เขานั ้นคิดตามเวลาของลูกจ้าง 51 ถ้ามีเวลาอีกหลายปี เขาต้องชําระเงินคืนเท่ากับเงินที ่ถู
กซื้อ มา นั บ เป็น ค่า ไถ่ถอนตัว เขา 52 ถ้า ยัง เหลือ น้ อยปี จะถึง ปี เสียงแตร ก็ ให้ผู้ ขายตัว คิ ดก
ับผู้ซ้ ือตัวไว้เป็นราคาค่าไถ่ ของเขานั ้น และตามจํานวนปี เหล่านั ้น เขาจะคืนเงินให้กับผู้ซ้ือ
ตัว 53 ผู้ขายตัวนน
ั ้ จะต้องอยูก
่ ับผู้ซ้ือตัวดังลูกจ้างที่จ้างเป็นปี อย่าให้นายปกครองเขาอย่าง
กดขี่ในสายตาของเจ้า 54 ถ้าเขาไม่ไถ่ ถอนตามที่ กล่าวมานี้ ก็ให้ปล่อยเขาในปี เสียงแตร ทัง้
เขาพร้อมกับลู กของเขา 55 สําหรับเรา คนอิสราเอลเป็นทาสของเรา เขาเป็นทาสของเราที่
เราพาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�

26

พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งวันสะบาโตและรู ปเคารพ

1 “เจ้าทัง
้ หลายอย่ากระทํารู ปเคารพหรือรู ปแกะสลักสําหรับตัว หรือตัง้ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิ์ และ

เจ้าทัง้ หลายอย่าตัง้ สิง่ ใดๆที่เป็นรูปสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของเจ้า เพื่อ
แก่ การกราบไหว้ เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 2 เจ้ าจงถือ รักษาสะบาโตทัง้
หลายของเรา และคารวะต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์
พระพรสําหรับคนที่ประพฤติชอบธรรม

3 ถ้าเจ้าทัง
้ หลายดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทําตาม

4 เราจะประทานฝนตามฤดู แก่ เจ้า

และแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผล
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และเวลานวดข้าวจะเนิ่ น นานถึง ฤดู เก ็บ ผลองุน
่ และฤดู เก ็บ ผลองุน
่ จะเนิ่ น นานไปถึง ฤดู
หว่าน และเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิม
่ หนํา และอยูใ่ นแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย
6 เราจะให้มีความสงบสุ ขในแผ่นดิน เจ้าทัง
้ หลายจะนอนลง และไม่มีผู้ใดที่จะทําให้เจ้ากลัว
เราจะกําจัดสัตว์รา้ ยจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของเจ้าเลย 7 เจ้าจะขับไล่ศัตรู
ของเจ้า และเขาทัง้ หลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าด้วยดาบ 8 พวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรูร้อยคน
และพวกเจ้า ร้อยคนจะขับ ไล่ ศัตรู หมื่น คนให้ กระจัดกระจายไป และศั ตรู ของเจ้า จะล้ม ลง
ด้วยดาบต่อหน้าเจ้า 9 เพราะเราจะคิดถึงเจ้า จะกระทําให้เจ้ ามี ลูกดกและทวีมากขึ้น และ
ตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า 10 เจ้าจะได้รบ
ั ประทานของที่สะสมไว้นาน และเจ้าจะต้อง
11
เอาของเก่า ออกไปเพราะเหตุ ของใหม่ นั ้น และเราจะตัง้ พลับพลาของเราไว้ ท่ามกลาง
เจ้าทัง้ หลาย และจิตใจของเราจะไม่ เกลียดเจ้า 12 เราจะดําเนิ นในหมู่ พวกเจ้า และจะเป็น
พระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นพลไพร่ของเรา 13 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นํา
เจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเจ้าจะมิได้เป็นทาสของเขา เราได้หก
ั คานแอกของเจ้าออก
เสีย เพื่อให้เจ้ายืนตัวตรงได้
5

โทษต่างๆที่เป็นผลแห่งความบาป

14 แต่ถ้าเจ้ามิได้เชื่อฟังเรา

และจะไม่กระทําตามบัญญัติทัง้ หมดเหล่านี้ 15 ถ้าเจ้าปฏิเสธ
กฎเกณฑ์ของเรา และใจของเจ้าเกลียดชังต่อคําตัดสินของเรา เจ้าจึงไม่กระทําตามบัญญั
ติ ทัง้ สิน
้ ของเรา แต่ ทําลายพันธสัญญาของเรา 16 เราก็ จะกระทํา ดังนี้ แก่ เจ้า คือ เราจะตัง้
ความหวาดกลัว ต่อ หน้า เจ้า ความผ่ายผอม และความเจ็บ ไข้ ซึ่ง ทําให้ นั ยน์ ตาทรุ ด โทรม
และกระทําให้จิ ตใจเศร้าหมอง เจ้ าทัง้ หลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่า เพราะศั ตรู ของเจ้าจะ
มากิน 17 เราจะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ เจ้า เจ้ าจะล้ม ตายต่อ หน้า ศั ตรู ของเจ้า ทัง้ หลาย คนที
่ เกล ียดชัง เจ้า จะปกครองอยู่ เหนื อ เจ้า เจ้ าจะหลบหนี ไปทัง้ ที่ ไม่มี ใครไล่ ติดตาม 18 ถ้า เจ้า
ทัง้ หลายยัง ไม่ เชื่อ ฟัง เราเพราะสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เราจึง จะลงโทษเจ้า ทัง้ หลายให้ทวีขึ้ นอ ีก
เจ็ด เท่า เพราะการบาปของเจ้า 19 เราจะทําลายความเห่อเหิม ในกําลัง อํานาจของเจ้า เรา
จะกระทํา ให้ ฟ้า สวรรค์ ของเจ้า เหมือนเหล็ก และพื้น ดิน ของเจ้า เหมือนทองสัมฤทธิ์ 20 เจ้
าทัง้ หลายจะเปลืองกําลัง เสีย เปล่าๆ เพราะว่า แผ่น ดิน ของเจ้า จะไม่ มี พืช ผล และต้นไม้ ใน
แผ่นดิ นก็จะไม่ บังเกิดผล 21 ถ้าเจ้า ยังดําเนิ น ขัดแย้งเราอยู่และไม่ เชื่อฟัง เรา เราจะนํา ภัย
พิบัติให้ทวีอีกเจ็ดเท่ามายังเจ้าตามการบาปทัง้ หลายของเจ้า 22 เราจะปล่อยสัตว์ป่าเข้ามา
ท่ามกลางพวกเจ้าด้วย มันจะแย่งชิงลูกหลานของเจ้า และทําลายสัตว์ใช้งานของเจ้า และ
ทําให้เจ้าเหลือน้ อย และถนนหลวงของเจ้าก็จะร้างเปล่าไป 23 และถ้าด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้ายัง
ไม่ หน
ั มาหาเรา และยัง ดําเนิ น การขัด แย้ง เราอยู่ 24 แล ้ว เราจะดําเนิ น การขัด แย้ง เจ้า ทัง้
หลายด้วย และจะลงโทษแก่ เจ้ าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้ หลายของเจ้า 25 เราจะ
นําดาบมาเหนื อเจ้า ซึ่งลงโทษเจ้าตามพันธสัญญา ถ้าเจ้าเข้ามารวมกันอยู่ในเมือง เราจะ
นําโรคร้ายมาในหมูพ
่ วกเจ้า และเจ้าจะตกอยูใ่ นมือของศัตรู 26 เมื่อเราทําลายเสบียงอาหาร
ของเจ้า ผู้หญิงสิบคนจะปิ้ งขนมของเจ้าด้วยเตาอบอันเดียว แล้วเอาขนมมาชัง่ ให้เจ้า เจ้ า
จะรับ ประทานแต่ จะไม่ อิม
่ 27 แล ้ว ถ้า เป็น อย่างนี้ แล้ว เจ้ ายัง ไม่ เชื่อ ฟัง เรา แต่ ดําเนิ น การ
28
ขัดแย้งเรา เราจะดําเนิ นการขัดแย้งเจ้าอย่างรุ นแรง และเราเองจะลงโทษแก่เจ้ าให้ทวี
อี กเจ็ด เท่า เพราะการบาปทัง้ หลายของเจ้า 29 เจ้ าจะกิน เนื้ อบ ุตรชายของเจ้า และเจ้า จะ
กินเนื้ อบุตรสาวของเจ้า 30 เราจะทําลายปูชนียสถานสูงทัง้ หลายของเจ้า และตัดทําลายรู ป
เคารพทัง้ หลายของเจ้า และโยนศพของเจ้า ลงเหนื อ ซากรู ป เคารพของเจ้า และจิตใจของ
เราจะเกลียดชัง เจ้า 31 เราจะให้ เมืองของเจ้า ถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และจะกระทํา ให้ สถานบริ
สุทธิ์ของเจ้ารกร้างไป และเราจะไม่ดมกลินอ
่ ันหอมหวานของเจ้า
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คําพยากรณ์ ถึงการเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
และเราจะนํา แผ่น ดิน นั ้น ไปสู่ การรกร้างและศั ตรู ของเจ้า ที่ อาศัย อยู่ในนั ้น จะตกตะลึ
งกับแผ่นดินนั ้น 33 และเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติ และเรา
จะชักดาบออกมาไล่ ตามเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะรกร้าง และเมืองของเจ้าจะถูกทิง้ เสีย
เปล่าๆ 34 แผ่นดินจะชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั ้นของมันตราบเท่าที่ แผ่นดินนั ้นยังว่างเปล่า
อยู่ และเจ้าต้องไปอยูใ่ นแผ่นดินของศัตรู ซึ่งขณะนั ้นแผ่นดินกจ
็ ะได้หยุดพัก และชื่นชมกับ
35
สะบาโตเหล่านั ้นของมัน ตราบเท่าที่แผ่นดินยังว่างเปล่าอยู่ มันก็จะได้หยุดพัก เพราะมิ
ได้ หยุด พักในสะบาโตของพวกเจ้า ขณะเมื่อ เจ้าอาศัย อยู่ในแผ่นดิน นั ้น 36 ส่วนพวกเจ้าทัง้
หลายที่ยงั เหลืออยู่เราจะให้เขามีใจอ่อนแอในแผ่นดินของศัตรู จนเสียงใบไม้ไหวจะไล่ตาม
เขา และเขาจะหนี เหมือนคนหนี จากดาบ และเขาจะล้ม ลงทัง้ ที่ ไม่มี คนไล่ ติดตาม 37 และ
เขาทัง้ หลายจะล้ม ลงทั บก ัน และกัน เหมือนคนหนี ดาบทัง้ ที่ ไม่มี คนตามมา และเจ้า จะไม่
มีกําลังต่อต้านศั ตรู ของเจ้า 38 เจ้าทัง้ หลายจะพินาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและแผ่น
ดินของศัตรู ของเจ้าจะกินเจ้าเสีย 39 ส่วนเจ้าทัง้ หลายที่เหลืออยู่จะทรุ ดโทรมไปในแผ่นดิน
ศัตรู ของเจ้านั ้นเพราะความชัว่ ช้าของตน และเพราะความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของตน เขา
จะต้องทรุ ดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วย
32

พระเจ้าจะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัม
และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษ ซึ่งเขา
ทัง้ หลายกระทํา การละเมิด ต่อ เรา ด้วยการละเมิด ของเขานั ้น และที่ ได้ ดําเนิ น การขัด แย้ง
เราด้วย 41 และเราจึงดําเนิ นการขัดแย้งเขาทัง้ หลายด้วย และได้ นําเขาเข้าแผ่นดินแห่งศั
ตรู ของเขา ถ้าเมื่อนั ้นจิตใจอันนอกรีตของเขาถ่อมลงแล้ว และเขายอมรับโทษเพราะความ
ชัว่ ช้าของเขาแล้ว 42 เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และพันธสัญญา
ของเราซึ่ งม ีต่ ออ ิ สอัค และพันธสัญญาของเราซึ่ งม ีต่ ออ ับ ราฮัม และเราจะระลึก ถึง แผ่น
ดิน นั ้น 43 แต่ แผ่ นดิน จะต้องถูก ละไว้จากเขาและจะได้ ช่น
ื ชมกับ สะบาโตเหล่า นั ้น ของมัน
ขณะที่ มัน ยัง ว่างเปล่า อยู่ โดยไม่ มี พวกเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะยอมรับ การลงโทษใน
ความชัว่ ช้า ของเขา เพราะเขาได้ รงั เกียจคํา ตัดสิน ของเรา และเพราะจิตใจของเขาเกลียด
ชัง กฎเกณฑ์ ของเรา 44 ถึง เพียงนั ้ นก ็ ดี เมื่อ เขาทัง้ หลายอยู่ ในแผ่น ดิน ศั ตรู ของเขา เราจะ
ไม่ละทิง้ เขา เราจะไม่เกลียดชังเขาถึ งกับจะทําลายเขาเสียให้หมดที เดียว และทําลายพันธ
สัญญาซึ่ งมีกับเขาเสีย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 45 เพราะเห็นแก่ เขาเรา
จะรําลึก ถึง พันธสัญญาซึ่ งม ี ต่อ บรรพบุรุษ ของเขา ผู้ ซึ่ง เราได้ พาเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ เพื่อ เราจะได้ เป็น พระเจ้า ของเขา เราคือ พระ
เยโฮวาห์� 46 สิ ่งเหล่านี้ เป็นกฎเกณฑ์ และคําตัดสิน และพระราชบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอส
ิ ราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโมเสส
40 แต่ ถ้าเขาทัง
้ หลายสารภาพความชัว่ ช้าของเขา

27
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งการปฏิญาณ
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ ใดปฏิญาณเป็ น
พิเศษไว้ บุ คคลผู้ ที่ ถู กปฏิญาณไว้ นั้น เป็น ของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของท่าน 3 ให้ เจ้ า
กําหนดราคาดังนี้ ผู้ ชายอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บถึง หกสิบ ปี จะเป็น ค่า เงิน ห้า สิบ เชเขลตามเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ 4 ถ้า ผู้ นั้น เป็น ผู้ หญิง ให้เจ้ ากําหนดราคาเป็น ค่า เงิน สามสิ บเชเขล 5 ถ้า
ผู้ นั้น อายุ หา้ ขวบถึง ยี่ สิ บปี ให้เจ้ ากําหนดราคาผู้ชายเป็น ค่า เงิน ยี่ สิ บเชเขล และผู้ หญิง สิบ
เชเขล 6 ถ้าผู้นั้นอายุหน่งึ เดือนถึงห้าขวบ ให้เจ้ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงินห้าเชเขล ให้
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เจ้ ากําหนดราคาผู้ หญิง เป็น เงิน สามเชเขล 7 ถ้า เป็น บุคคลอายุ ตัง้ แต่ หกสิบ ปี ขึ้น ไป ให้เจ้ า
กําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงินสิบห้าเชเขลและผูห
้ ญิงเป็นสิบเชเขล 8 แต่ถ้าผูน
้ ั ้นเป็นคนจน
มี น้อยกว่าค่า ตั วก ็ ให้เขาไปหาปุโรหิต ให้ปุ โรหิต กําหนดราคาตามกําลัง ของผู้ ที่ ปฏิญาณ ปุ
โรหิต จะกําหนดราคาของคนนั ้น 9 ถ้า เป็น สัตว์อย่างที่ มนุษย์ นํา มาถวายพระเยโฮวาห์ สิ ่ง
ใดๆที่ มนุษย์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ 10 อย่าให้เขานําอะไรมาแทนหรือ
เปลี่ยน เอาดี มาเปลี่ยนไม่ ดี หรือเอาไม่ ดี มาเปลี่ยนดี ถ้าเขาทําการเปลี่ยนสัตว์ ทัง้ ตั วที่นํา
มาเปลี่ยนและตั วท ี่ ถู กเปลี่ยนจะต้อ งบริสุทธิ์ 11 ถ้า เป็น สัตว์มลทิน ซึ่ง ไม่ พึง นํา มาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําสัตว์ตัวนัน
้ ไปหาปุโรหิต 12 แล้วปุโรหิตจะตีค่าว่าเป็นของดีของไม่ดี
ท่านผู้ เป็น ปุโรหิต กําหนดราคาเท่าใดก็ ให้เป็น เท่านั ้น 13 แต่ ถ้า เขาจะมาไถ่ สัตว์นั ้ นก ็ ให้เขา
เพิมอ
่ ีกหนึ่ งในห้าของราคาที่ตีไว้ 14 เมื่อคนใดถวายเรือนของตนไว้เป็นของบริสุทธิ์แด่พระ
เยโฮวาห์ ปุ โรหิต ต้องกําหนดราคาตามดี ไม่ ดี ปุ โรหิต กําหนดราคาเท่าใดก็ ให้ เป็น เท่านั ้น
15 ถ้าผู้ที่ ถวายเรือนไว้ประสงค์ จะไถ่ เรือนของเขา ก็ ให้ผู้นั ้นเพิม
่ เงินอีกหนึ่ งในห้าของราคา
16
เรือนที่ ตี ไว้ แล ้ว เรือนนั ้น จึง ตกเป็น ของเขาได้ ถ้า ผู้ ใดถวายที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง แด่ พระเยโฮ
วาห์ซ่ึงเป็นมรดกตกแก่เขา ให้เจ้ากําหนดราคาของที่ดินตามจํานวนเมล็ดพืชที่หว่านลงใน
ดินนั ้น ถ้าที่นาใช้เมล็ดข้าวบาร์เลย์หน่งึ โฮเมอร์ ให้กําหนดราคาเป็นเงินห้าสิบเชเขล 17 ถ้า
เขาถวายนาในปี เสียงแตร ก็ ให้คงเต็ม ราคาที่ เจ้ ากําหนด 18 แต่ ถ้า เขาถวายที่ นาภายหลัง
ปี เสียงแตร ก็ ให้ปุ โรหิตคํานวณค่าเงินตามจํานวนปี ที่ เหลืออยู่กว่าจะถึงปี เสียงแตร ให้หัก
เสียจากราคาที่เจ้ากําหนด 19 ถ้าผู้ที่ถวายนาประสงค์จะไถ่นานันก
้ ็ให้เขาเพิม
่ ค่าเงินอีกหนึ่ ง
20
ในห้า ของกําหนดราคาที่ ตี ไว้ แล ้ วนานั ้น จะเป็น ของเขา แต่ ถ้า เขาไม่ ประสงค์ ที่ จะไถ่ นา
หรือ เขาได้ ขายนานั ้น ให้แก่ อีกคนหนึ่ ง แล้ว ก็ อย่า ให้ไถ่ อีกเลย 21 แต่ นาน ัน
้ เมื่อ ออกไปในปี
เสียงแตรก็เป็นของบริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ ดุจนาที่ตัง้ ถวายจึงเป็นของปุโรหิต 22 ถ้าคนใด
ซื้อนามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนมรดกที่ตกเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา 23 ปุโรหิตจะ
คํานวณค่า นานั บจนถึงปี เสียงแตร ในวันนั ้น เจ้าของนาต้องถวายเงินเท่ากําหนดค่า นาที่ ตี
ไว้ เป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์ 24 พอถึงปี เสียงแตรนานั ้นต้องกลับไปตกแก่ ผู้ที่ ขายให้
เขาซึ่งเป็นเจ้าของเดิม ตามมรดกที่ตกมาเป็นของเขา 25 การกําหนดราคาทุกอย่างจะต้อง
เป็นไปตามค่าเงินเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ยี่สิบเก-ราห์เป็นหนึ่ งเชเขล
อย่าให้ใครขายลูกสัตว์หัวปีหรือสิง่ ที่ถวายแล้ว
แต่ ลูก สัตว์หัวปี นั ้น อย่า ให้ ใครนํา มาถวาย เพราะที่ เป็น สัตว์หัวปี ก็ ตกเป็น ของพระเย
โฮวาห์แล้ว วัวก็ดี แกะก็ดี เป็นของพระเยโฮวาห์ 27 ถ้าเป็นสัตว์มลทินจงให้เขาซื้อคืนตาม
กําหนดราคาของเจ้า โดยเพิม
่ หนึ่ ง ในห้า ของกําหนดราคาที่ ตี ไว้ ถ้า เขาไม่ ไถ่ ก็ ให้ ขายเสีย
ตามกําหนดราคาที่ตีไว้ 28 แต่สิ่งใดที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ ที่เขามีอยู่ ไม่ว่าเป็นคน
หรือสัตว์ หรือที่นาอันเป็นมรดกตกแก่เขาจะขายหรือไถ่ไม่ได้เลย เพราะสิง่ ที่ถวายแล้วเป็น
สิง่ บริสุทธิที
์ ่สุดแด่พระเยโฮวาห์ 29 ทุกสิง่ ที่ถูกถวายแล้ว คือสิง่ ที่ต้องทําลายเสียจากมนุษย์
อย่าให้ไถ่ถอน แต่ต้องถูกฆ่าเสียแน่ นอน
26

สิบชักหนึ่ งทัง้ สิน
้ เป็นของพระเยโฮวาห์
สิ บชัก หนึ่ ง ทัง้ สิ้นที ่ ได้ จากแผ่น ดิน เป็น พืช ที่ ได้ จากแผ่นดิ นก ็ ดี หรือ ผลจากต้นไม้ ก็ดี
เป็นของพระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 31 ถ้าคนใดประสงค์จะไถ่สิบชักหนึ่ ง
ส่วนใดของเขา เขาต้องเพิ่มอีกหนึ่ งในห้าของสิบชักหนึ่ งนั ้น 32 และสิบชักหนึ่ งที่ ได้ มาจาก
ฝูง วัว หรือ ฝูง แพะแกะ คือ สัตว์หน่งึ ในสิบ ตั วท ี่ ลอดใต้ ไม้ เท ้า ของผู้ เลี้ยง จะเป็น สิง่ บริสุทธิ์
แด่พระเยโฮวาห์ 33 อย่าให้พิจารณาว่าดีหรือไม่ดี อย่าให้เขาสับเปลี่ยน ถ้าเขาสับเปลี่ยน ทัง้
30
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ตั วท ี่ นํา มาเปลี่ยนกับ ตั วท ี่ ถู กเปลี่ยนเป็น ของบริสุทธิ์ ไถ่ ไม่ ได้ � 34 เหล่า นี้ เป็น บทบัญญั ติ ที่
พระเยโฮวาห์ทรงบัญญัติไว้กับโมเสสสําหรับคนอิสราเอลบนภูเขาซีนาย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กันดารวิถี

เล่ มน ี้ เป็น เล่ มท ี่ สี ่ ในห้า เล่ มท ี่ โมเสสเขียนขึ้น ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก เล่ มน ี้
เรียกว่า “กันดารวิถี� เพราะว่าการนั บ จํานวนคนของอิสราเอลได้ บันทึก ไว้ในเล่ มน ี้ อี กชื่อ
หนึ่ งสําหรับเล่มนี้ก็คือ “หนังสือเกี่ยวกับการเดินทาง� เพราะว่าเล่มนี้เริม
่ ต้นเมื่อประชาชน
อิสราเอล อยู่ ที่ ภู เขา ซี นาย แล ้ว สิน
้ สุด ลง เมื่อ พวก เขา ตัง้ ค่าย ที่ เขตแดน ฝ่าย เหนื อ ของ
ประเทศโมอั บท ี่ แม่น ้าํ จอร์แดน และตอนนั ้น ชาวอิสราเอลกําลัง วางแผนที่ จะข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนแล้วเข้าไปอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับพวกเขา ตามประวัติศาสตร์เล่
มนี้ต่อจากหนั งสืออพยพ แล้วหนั งสือเลวีนิ ติซึ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติของพระเจ้า อยู่ระ
หว่างสองเล่มนี้
มี อยู่สองบทที่ บันทึกจํานวนคนของอิสราเอล คือบทที่ 1 และ 26 ที่ เหลือบันทึกการเดิน
ทางของชนชาติอส
ิ ราเอลจากภูเขาซีนายไปถึงแม่น้ําจอร์แดน
การนั บบรรดาผู้ชายที่สามารถเข้าสงครามได้

ณ วัน ที่ หน ่งึ เดือนที่ สองปี ที่ สองตัง้ แต่ เขาทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์ พระเยโฮ
2
วาห์ ตรัส กับ โมเสสในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ณ ถิน
ทุ
รก
น
ั
ดารซี
น
ายว่
า
“
เจ้
าจงนั
บ ชุ มนุ ม
่
ชนอิสราเอลทัง้ หมดตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวท
ุกคน 3 ตัง้ แต่ อายุ ได้ ยี่ สิ บปี ข้น
ึ ไปบรรดาคนที่ ออกรบได้ ในกองทัพ พวกอิสราเอล เจ้ ากับ อา
โรนจงจัดตัง้ เขาทัง้ หลายไว้เป็นกองๆ 4 และจงมีคนอยู่ด้วยเจ้าจากทุกตระกูล ทุกคนนั ้นให้
เป็นหัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา 5 และเหล่านี้ คือชื่อชายทัง้ ปวงที่ จะยืนอยู่กับเจ้าคือ
เอลี ซู ร์บุ ตรชายเชเดเออร์ จากตระกูลรู เบน 6 เชลู มิ เอลบุตรชายศู รช
ิ ด
ั ดัย จากตระกูลสิ เม
โอน 7 นาโชนบุตรชายอัมมีนาดับ จากตระกูลยูดาห์ 8 เนธันเอลบุตรชายศุ อาร์ จากตระกูล
อิส สาคาร์ 9 เอลี อบ
ั บุตรชายเฮโลน จากตระกูล เศบู ลุ น 10 จากลูก หลานของโยเซฟ มี เอลี
ชามาบุตรชายอัมมีฮูด จากตระกูลเอฟราอิม และกามาลิ เอลบุตรชายเปดาซูร ์ จากตระกูล
มนั ส เสห์ 11 อาบ ี ดัน บุตรชายกิเดโอนี จากตระกูล เบนยามิน 12 อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี
ชัดดัย จากตระกูลดาน 13 ปากีเอลบุตรชายโอคราน จากตระกูลอาเชอร์ 14 เอลียาสาฟบุตร
ชายเดอู เอล จากตระกูล กาด 15 อาหิราบ ุตรชายเอนั น จากตระกู ลน ัฟ ทาลี� 16 คนเหล่า นี้
เป็น คนที่ ชุ มนุ มชนเลือกให้ เป็น ประมุข แห่ง ตระกูล ของบรรพบุรุษ ของเขา เป็น หัวหน้า คน
อิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆ 17 โมเสสและอาโรนได้ นํา คนเหล่า นี้ ที่ ระบุ ชื่อ มาแล้ว 18 และในวั
นที ่ หน ่งึ เดือนที่ สองคนเหล่า นี้ ก็ เรียกประชุม ชนทัง้ หมด เข ้า มาขึ้น ทะเบียนตามครอบครัว
และตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ เรียงตัว คนทัง้ ปวงที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป
19 ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง
่ โมเสสไว้ ท่านจึง นั บ คนที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายดังนี้ 20 คนรู
เบนบุตรหัวปีของอิสราเอล โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อผูช
้ ายเรียงตัวทุกคน ที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 21 จํานวน
คนในตระกูล รู เบนเป็น สี่ หมื่น หกพัน ห้า ร้อยคน 22 คนสิ เมโอน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตาม
ครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ทุ กคนที่ เขานั บ ตามจํานวนรายชื่อ ผู้ ชายเรียงตั วท ุกคน ที่
มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 23 จํานวนคนในตระกูล สิ เมโอนเป็น ห้า หมื่น
เก้า พัน สามร้อยคน 24 คนกาด โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 25 จํานวนคนในตระกูล
1
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กาดเป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยห้า สิบ คน 26 คนยู ดาห์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว
ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด
27 จํานวนคนในตระกูล ยู ดาห์เป็ น เจ็ด หมื่น สี่ พัน หกร้อยคน 28 คนอิส สาคาร์ โดยพงศ์ พันธุ ์
ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ
ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 29 จํานวนคนในตระกูล อิส สาคาร์เป็น ห้า หมื่น สี่ พัน สี่ รอ
้ ยคน 30 คน
เศบู ลุ น โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คน
ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 31 จํานวนคนในตระกูล เศบู ลุ นเป็น ห้า หมื่น
เจ็ด พัน สี่ รอ
้ ยคน 32 จากลูก หลานของโยเซฟ คือ คนเอฟราอิม โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตาม
ครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบ
33
34
ได้ ทัง้ หมด จํานวนคนตระกูล เอฟราอิม เป็น สี่ หมื่น ห้า ร้อยคน คนมนั ส เสห์ โดยพงศ์
พันธุ ์ ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่
สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 35 จํานวนคนในตระกูล มนั ส เสห์ เป็น สามหมื่น สองพัน สอง
ร้อยคน 36 คนเบนยามิน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 37 จํานวนคนในตระกูล
เบนยามิ น เป็น สามหมื่น ห้า พัน สี่ รอ
้ ยคน 38 คนดาน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว
ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด
39 จํานวนคนในตระกูล ดานเป็ น หกหมื่น สองพัน เจ็ด ร้อยคน 40 คนอาเชอร์ โดยพงศ์ พันธุ ์
ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ
ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 41 จํานวนคนในตระกูลอาเชอร์เป็นสี่ หมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยคน 42 คน
นั ฟทาลี โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่
มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 43 จํานวนคนในตระกูลนัฟทาลีเป็นห้าหมื่นสาม
พันสี่ รอ
้ ยคน 44 จํานวนคนเหล่านี้ เป็นคนที่ โมเสสกับอาโรน และประมุขทัง้ สิบสองคนของ
คนอิสราเอล ผู้ แทนเรือนบรรพบุรุษ ของตนได้ นับ ไว้ 45 ฉะนั ้น จํานวนคนอิสราเอลทัง้ หมด
ที่ นับ ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปทุก คนในอิสราเอลซึ่ง
46
ออกรบได้ จํานวนคนทัง้ หมดที่นับนัน
้ เป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน 47 แต่มิได้นั บ
คนเลวีตามตระกูลบรรพบุรุษของตนรวมด้วย 48 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
คนเลวีไม่ต้องเข้าสงคราม
“เฉพาะตระกูล เลวี เจ้ าอย่า นั บ และอย่า ทํา สํามะโนครัว ไว้ ในคนอิสราเอล 50 แต่ เจ้ า
จงตัง้ คนเลวี ไว้ สําหรับ พลับพลาพระโอวาท สําหรับ บรรดาเครือ
่ งใช้ กั บท ุ กสิ่ ง ที่ เก ี่ยวข้อง
กับ พลับพลา ให้ เขาขนพลับพลาและบรรดาเครือ
่ งใช้ กับ ปฏิ บั ติ งานพลับพลานั ้น และตัง้
เต็นท์ อยู่รอบพลับพลา 51 เมื่อ จะยกพลับพลาไปคนเลวีจะต้องรือ
้ พลับพลาลง และเมื่อ จะ
ตัง้ พลับพลาขึ้นก็ให้คนเลวีเป็นผู้จัดตัง้ ผู้อื่นเข้ามาใกล้ พลับพลา ผู้นั ้นต้องถูกโทษถึงตาย
52 ให้ คนอิสราเอลตัง
้ เต็นท์ ตามที่ ของตนแต่ละพวก และแต่ละคนตามค่ายของตน และ
แต่ละคนตามธงตระกูล ของตน 53 แต่ ให้ คนเลว ี ตัง้ เต็นท์ รอบพลับพลาพระโอวาท เพื่ อม
ิ ให้ พระพิโรธเกิด เหนื อ ชุ มนุ มชนอิสราเอล ให้ ตระกูล เลวีปฏิบัติ งานพลับพลาพระโอวาท�
54 คนอิสราเอลก็ กระทํา ดัง นั ้น เขาทัง
้ หลายกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
ทุกประการ
49
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พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “ให้คนอิสราเอลตัง้ ค่ายอยู่ตามธงของตน
ทุกคน ตามธงตราเรือนบรรพบุรุษของตน ให้ตัง้ เต็นท์หน
ั หน้าเข้าหาพลับพลาแห่งชุมนุมทุ
3
กด้าน พวกที่ ตัง้ ค่ายด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น ให้เป็นของธงค่ายยูดาห์ตามกอง
ของเขา นาโชนบุตรชายอัมมีนาดับจะเป็นนายกองของคนยูดาห์ 4 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีเจ็ด
หมื่น สี่ พัน หกร้อยคน 5 ให้ตระกูล อิส สาคาร์ตัง้ ค่ายเรียงถัด มา เนธัน เอลบุตรชายศุ อาร์จะ
เป็นนายกองของคนอิสสาคาร์ 6 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นสี่พันสี่รอ
้ ยคน 7 ให้ตระกูลเศบู
ลุนเรียงถัดยูดาห์ไป เอลีอบ
ั บุตรชายเฮโลนจะเป็นนายกองของคนเศบูลุน 8 พลโยธาที่นับไว้
นี้ มีห้าหมื่นเจ็ดพันสี่รอ
้ ยคน 9 จํานวนชนทัง้ หมดที่นับเข้าในค่ายยูดาห์ตามกองของเขาเป็น
หนึ่ งแสนแปดหมื่น หกพันสี่ รอ
้ ยคน เมื่อ ออกเดิน คนเหล่า นี้ จะยกไปก่อน 10 ให้ธงค่ายของ
รู เบนตัง้ ทางทิศใต้ตามกองของเขา เอลี ซู ร์บุตรชายเชเดเออร์จะเป็นนายกองของคนรู เบน
11 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสีห
่ มื่นหกพันห้าร้อยคน 12 ให้ตระกูลสิเมโอนตัง้ ค่ายเรียงถัดมา เชลูมิ
เอลบุตรชายศู รช
ิ ด
ั ดัยจะเป็นนายกองของคนสิเมโอน 13 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นเก้าพัน
สามร้อยคน 14 ให้ตระกูลกาดเรียงถัดรู เบนไป เอลี ยาสาฟบุตรชายเรอูเอลจะเป็นนายกอง
ของคนกาด 15 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน 16 จํานวนคนทัง้ หมดที่นับ
เข้าในค่ายรู เบนตามกองของเขาเป็นหนึ่ งแสนห้าหมื่นหนึ่ งพันสี่รอ
้ ยห้าสิบคน เมื่อออกเดิน
คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่สอง 17 แล้วให้ยกพลับพลาแห่งชุมนุมเดินตามไป ให้ค่ายคนเลวีอยู่
กลางกระบวนค่าย เขาตัง้ ค่ายอยูอ
่ น
ั ดับใดก็ให้ออกเดินไปตามอันดับนัน
้ ทุกค่ายตามอันดับ
ตามธงตระกูลของตน 18 ให้ธงค่ายของเอฟราอิมตัง้ ทางทิศตะวันตกตามกองของเขา เอลี
ชามาบุตรชายอัมมีฮูดจะเป็นนายกองของคนเอฟราอิม 19 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสีห
่ มื่นห้าร้อย
20
คน ให้คนตระกูลมนั สเสห์เรียงถัดมา กามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรจ
์ ะเป็นนายกองของคน
21
22
มนั ส เสห์ พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มี สามหมื่น สองพัน สองร้อยคน ให้ตระกูล เบนยามิ น เรียง
ถัด เอฟราอิม ไป อาบ ี ดัน บุตรชายกิเดโอนี จะเป็น นายกองของคนเบนยามิน 23 พลโยธาที่
นั บไว้นี้ มีสามหมื่นห้าพันสี่รอ
้ ยคน 24 จํานวนคนทัง้ หมดที่นับเข้าในค่ายเอฟราอิมตามกอง
ของเขาเป็นหนึ่ งแสนแปดพันหนึ่ งร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่ สาม 25 ให้
ธงค่ายของดานตัง้ ทางทิศ เหนื อ ตามกองของเขา อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี ชด
ั ดัย จะเป็น
นายกองของคนดาน 26 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน 27 ให้ตระกูลอาเชอ
ร์ตัง้ ค่ายเรียงถัดมา ปากีเอลบุตรชายโอครานจะเป็นนายกองของคนอาเชอร์ 28 พลโยธาที่
นั บไว้นี้ มีสี่หมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยคน 29 ให้ตระกูลนัฟทาลีเรียงถัดดานไป อาหิราบุตรชายเอนั
นจะเป็นนายกองของคนนั ฟทาลี 30 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นสามพันสี่รอ
้ ยคน 31 จํานวน
คนทัง้ หมดที่ นับ เข้า ในค่ายดาน เป็น หนึ่ ง แสนห้า หมื่น เจ็ด พัน หกร้อยคน เมื่อ ออกเดิน คน
เหล่า นี้ จะเป็น พวกสุดท้าย เดิน ตามธงตระกูล ของตน� 32 คนเหล่า นี้ เป็น ชนชาติ อส
ิ ราเอล
ที่ นับ ตามเรือนบรรพบุรุษ คนทัง้ หมดที่ อยู่ ในค่ายนั บ ตามกองมี หกแสนสามพัน ห้า ร้อยห้า
สิบคน 33 แต่มิได้นั บพวกเลวีรวมเข้าในคนอิสราเอล ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
34 คนอิสราเอลก็กระทําดังนั ้น เขาทัง
้ หลายตัง้ ค่ายอยูต
่ ามธง และยกออกเดินไปทุกคนตาม
ครอบครัวของตน ตามเรือนบรรพบุรุษของตน ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุ ก
ประการ
1

3
พวกปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตัง้ ไว้

ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ ของอาโรนและโมเสสครัง้ เมื่อ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสบน
ภูเขาซีนาย 2 ชื่อบุตรชายของอาโรนมีดังนี้ นาดับบุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
1
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3 นี่ แหละเป็ นชื่อบุตรชายของอาโรนที่ได้เจิมไว้เป็ นปุโรหิต

เป็นผู้ที่ท่านสถาปนาไว้ให้ปฏิบัติ
ในตําแหน่ ง ปุโรหิต 4 แต่ นาดับ และอาบี ฮู ตายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อ เขาเอาไฟที่
ผิด รู ป แบบมาถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นาย และต่างก็ ไม่มี
บุตร ดัง นั ้น เอเลอาซาร์และอิธามาร์จึง ได้ ปรนนิ บัติ ในตําแหน่ ง ปุโรหิต อยู่ในสายตาของอา
โรนบิ ดาของเขา 5 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 6 “จงนํา ตระกูล เลวีเข ้า มาใกล้ และตัง้
เขาไว้ต่อ หน้า อาโรนปุโรหิต ให้ เขาปรนนิ บั ติ อาโรน 7 เขาจะปฏิ บั ติ หน้าที่ แทนอาโรนและ
แทนชุ มนุ มชนทัง้ หมดหน้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ขณะเขาปฏิ บั ติ งานที่ พลับพลา 8 เขาจะ
ดูแลบรรดาเครือ
่ งใช้ของพลับพลาแห่งชุ มนุม และปฏิ บัติ หน้าที่ แทนคนอิสราเอล เมื่อเขา
ปฏิบติ
ั งานที่พลับพลา 9 จงมอบคนเลวีไว้กับอาโรนและกับบุตรชายทัง้ หลายของอาโรน เขา
ทัง้ หลายรับ เลือกจากคนอิสราเอลมอบไว้กับ อาโรนแล้ว 10 เจ้ าจงแต่ง ตัง้ อาโรนและบุตร
ชายทัง้ หลายของอาโรนให้ปฏิบัติงานตามตําแหน่ งปุโรหิต แต่คนอื่นที่เข้ามาใกล้จะต้องถูก
ลงโทษถึงตาย� 11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 12 “ดูเถิด เราเองได้เลือกคนเลวีจาก
คนอิสราเอลแทนบรรดาบุตรหัวปีท่ามกลางคนอิสราเอลที่คลอดจากครรภ์มารดาก่อน คน
เลวจ
ี ะเป็นของเรา 13 เพราะบรรดาบุตรหัวปีเป็นของเรา ในวันทีเ่ ราได้ประหารชีวตบ
ิ ุตรหัวปี
ทัง้ หลายในประเทศอียป
ิ ต์ นั ้น เราได้ เลือกบรรดาบุตรหัวปี ในอิสราเอล ทัง้ มนุษย์ และสัตว์
เดียรัจฉานไว้เป็นของเรา ทัง้ หลายเหล่านี้ ต้องเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์�
แต่ละครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ซี นาย ว่า 15 “จง นั บ คน เลวี ตาม เรือน
บรรพบุรุษ และตามครอบครัว คือ ท่านจงนั บ ผู้ชายทุก คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไป�
16 โมเสสจึงได้นับเขาทัง
้ หลายตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ดังที่พระองค์ตรัสสงั ่ ไว้ 17 ต่อ
ไปนี้ เป็น ชื่อบ ุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 18 ชื่อบ ุตรชายของเกอร์โชน
ตามครอบครัว คือ ลิ บน ี และชิ เมอี 19 บุ ตรชายของโคฮาทตามครอบครัว คื ออ ัม ราม อิส
ฮาร์ เฮโบรน และอุส ซี เอล 20 และบุตรชายของเมรารีตามครอบครัว คือ มาลี และมู ชี นี่
เป็น ครอบครัว คนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา 21 วงศ์ เกอร์โชนมี ครอบครัว ลิ บน ี และ
ครอบครัว ชิ เมอี เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว เกอร์ โชน 22 จํานวนคนทัง้ หลาย คือ จํานวนผู้ชาย
ทัง้ หมดที่ มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไปเป็น เจ็ด พัน ห้า ร้อยคน 23 ครอบครัว เกอร์โชนนั ้น จะ
ต้องตัง้ ค่ายอยู่ข้างหลังพลับพลาด้านตะวันตก 24 มีเอลี ยาสาฟบุตรชายลาเอลเป็นหัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษของเกอร์โชน
14

การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครัวเลวี

งานที่ วงศ์ เกอร์โชนปฏิ บั ติ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มมี งานพลับพลา งานเต็นท์ พร ้ อม
กับ เครือ
่ งคลุม เต็นท์ และม่านประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 26 ม่านบัง ลานและม่านประตู
ลาน ซึ่ง อยู่ รอบพลับพลาและแท่ นบู ชา รวมทัง้ เชือกโยงทัง้ งานสารพัด ที่ เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า
นี้ 27 วงศ์ โคฮาทมี ครอบครัวอ ัม ราม ครอบครัวอ ิส ฮาร์ ครอบครัว เฮโบรน ครอบครัวอ ุส ซี
เอล เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว โคฮาท 28 ตามจํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่ มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น
ไปเป็นแปดพันหกร้อยคน เป็นคนปฏิบัติหน้าที่ สถานบริสุทธิ์ 29 บรรดาครอบครัวลูกหลาน
ของโคฮาทจะตัง้ ค่ายอยู่ ทางด้านใต้ ของพลับพลา 30 มี เอลี ซาฟานบุตรชายอุส ซี เอลเป็น
หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของครอบครัวโคฮาท 31 คนเหล่านี้ มี หน้าที่ ดู แลหีบพระโอวาท โต๊ะ
คัน ประทีป แท่น บูชาทัง้ สองและเครือ
่ งใช้ ต่างๆของสถานบริสุทธิ์ ซึ่ง ปุโรหิต ใช้ ปฏิบัติ งาน
และม่าน ทัง้ งานสารพัดที่เกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้ 32 เอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตเป็น
25
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นายใหญ่ เหนื อ หัวหน้า ของคนเลวีและตรวจตราผู้ ที่ มี หน้าที่ ปฏิบัติ สถานบริสุทธิ์ 33 วงศ์ เม
รารีมีครอบครัวมาลี และครอบครัวมู ชี เหล่านี้ เป็นครอบครัวเมรารี 34 จํานวนคนทัง้ หลาย
คือ จํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่ มีอายุ ตัง้ แต่ หน ่งึ เดือนขึ้น ไปเป็น หกพัน สองร้อยคน 35 และศุ รี
เอลบุตรชายอาบี ฮาอิล เป็น หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของครอบครัว เมรารี คนเหล่า นี้ จะตัง้
ค่ายอยู่ด้านเหนื อของพลับพลา 36 งานที่กําหนดให้แก่ลูกหลานเมรารีคืองานดูแลไม้กรอบ
พลับพลา ไม้ กลอน ไม้ เสา ฐานรองและเครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด ทัง้ งานสารพัดที่
37
เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้ และเสารอบลาน พร ้ อมกับ ฐานรอง หลัก หมุด และเชือกโยง 38 และ
บุคคลที่ จะตัง้ ค่ายอยู่ หน ้า พลับพลาด้านตะวัน ออกหน้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ด้านที่ ดวง
อาทิตย์ ขึ้น มี โมเสสและอาโรนกั บลู กหลานของท่าน มี หน้าที่ ดู แลการปรนนิ บั ติ ภายใน
สถานบริสุทธิ์ และบรรดากิจการที่ พึง กระทํา เพื่อ คนอิสราเอล และผู้ ใดอื่ นที ่ เข ้า มาใกล้ จะ
ต้องถูกลงโทษถึงตาย 39 บรรดาคนที่ นับเข้าในคนเลวี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับตามพระ
ดํารัสของพระเยโฮวาห์ เป็นบรรดาผู้ชายทัง้ หมดตามครอบครัวทมี
ี่ อายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้น
ไปเป็นสองหมื่นสองพันคน
การไถ่ถอนบุตรหัวปี
และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “จงนั บ บุตรชายหัวปี ทัง้ หลายของคนอิสราเอล ที่
มีอายุ ตัง้ แต่ หน่งึ เดือนขึ้น ไป จงจดจํา นวนรายชื่อ ไว้ 41 เจ้ าจงกัน พวกเลวีไว้ให้เรา (เราคือ
พระเยโฮวาห์� ทัง้ นี้ เพื่อ แทนบรรดาบุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอล และให้ สัตว์ ทัง้ ปวง
ของคนเลวีแทนสัตว์หัวปี ทัง้ หลายของคนอิสราเอล� 42 ดัง นั ้น โมเสสจึง ได้ นับ บรรดาบุตร
หัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอล ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ท่าน 43 บุตรชายหัวปี ทัง้ หลายตาม
จํานวนชื่อที่ นับ ได้ ซึ่ งมีอายุ ตัง้ แต่ หน่งึ เดือนขึ้นไป มี สองหมื่น สองพันสองร้อยเจ็ดสิบ สาม
คน 44 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวปี ทัง้ หมดของคน
อิสราเอล และเอาสัตว์ทัง้ หลายของคนเลวีแทนสัตว์ของคนอิสราเอล คนเลว ี จะเป็น ของ
เรา เราคือพระเยโฮวาห์ 46 สําหรับเป็นค่าไถ่บุตรหัวปี ของคนอิสราเอลจํานวนสองร้อยเจ็ด
สิบสามคนที่เกินจํานวนผู้ชายคนเลวีนั ้น 47 เจ้าจงเก็บคนละห้าเชเขล คือจงเก็บตามเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์� 48 และมอบเงินซึ่งต้องเสียเป็นค่าไถ่ของคน
ที่ เก ิน เหล่า นั ้น ให้ไว้แก่ อาโรนและลูก หลานของท่าน� 49 โมเสสจึง เก็บ เงิน ค่า ไถ่ จากคนเห
ล่านั ้ นที ่เกินกว่าจํานวนคนที่ คนเลวีไถ่ ไว้ 50 คือท่านเก็บเงินจากบุตรหัวปี ของคนอิสราเอล
เป็น เงิน จํานวนหนึ่ ง พัน สามร้อยหกสิบ ห้า เชเขล นั บ ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 51 และ
โมเสสได้นําเอาเงินค่าไถ่ให้แก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน ตามพระดํารัสของพระเยโฮ
วาห์ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
40

4
คนโคฮาทรับผิดชอบต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “จงทําสํามะโนครัวลูกหลานโคฮาท จากคน
เลวี ตามครอบครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ 3 จากคนที่มีอายุสามสิบปี ถึงห้าสิบปี ทุกคนที่
เข้าปฏิบติ
ั งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 4 นี่ เป็นงานที่ลูกหลานโคฮาทจะกระทํา
ในพลับพลาแห่งชุ มนุม คืองานที่ กระทํา ต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 5 เมื่อ จะเคลื่อนย้ายค่ายไป อา
โรนและบุตรชายของท่านจะเข้าไปข้างใน และปลดม่านกําบัง ออกเอาคลุม หีบ พระโอวาท
ไว้ 6 แล้วเอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุม และเอาผ้าสีฟ้าล้วนคลุมบนนั ้น และสอดคานหาม
7 และเอาผ้า สี ฟ้า ปู ลงบนโต๊ะ สําหรับ ขนมปั ง หน้า พระพักตร์แล ้ว วางจานและช้อน อ่างนํ้า
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และคนโทที่ รน
ิ เครือ
่ งดื่ม บู ชา และขนมปัง หน้า พระพักตร์เป็น นิ ตย์ ก็ ให้ วางอยู่ บนผ้า สี ฟ้า
นั ้นด้วย 8 แล้วเอาผ้าสีแดงคลุม บนนี้ เอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุมอีก แล้วสอดคานหาม
9 แล ้ว ให้ เขาเอาผ้า สี ฟ้า คลุม คัน ประทีป ที่ ใช้ จุด คลุม ตะเกียง ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ถาดใส่
ตะไกร และบรรดาภาชนะใส่น้ํามันเติมตะเกียง 10 เอาหนั งของตัวแบดเจอร์หอ
่ ตะเกียงและ
11
เครือ
่ งประกอบทัง้ หมด แล ้ว ใส่ ไว้ บนโครงหาม
ให้ เขาเอาผ้า สี ฟ้า มาคลุม แท่น ทองคํา
เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์คลุม ไว้ แล ้ว สอดคานหาม 12 และให้ เขาเอาผ้า สี ฟ้า ห่อ ภาชนะ
เครือ
่ งใช้ซ่ึงใช้อยูในสถานบริ
่
สุทธิแ
์ ละคลุมเสียด้วยหนั งของตัวแบดเจอร์ และใส่ไว้บนโครง
หาม 13 ให้เอาขี้เถ้าออกจากแท่นบูชา เอาผ้าสีม่วงคลุมแท่นเสีย 14 เอาภาชนะประจําแท่น
ทัง้ หมดซึ่งเป็นเครือ
่ งใช้ประจําแท่น มีกระถางไฟ ขอเกี่ยวเนื้ อ พลัว่ ชาม และภาชนะประจํา
แท่น ทัง้ สิน
้ วางไว้ข้างบน แล ้ว เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์คลุม และสอดคานหาม 15 เมื่อ อา
โรนและบุตรชายคลุม สถานบริสุทธิ์ และคลุม บรรดาเครือ
่ งใช้ ของสถานบริสุทธิ์ เสร็จ แล้ว
เมื่อถึงเวลาเคลื่อนย้ายค่ายลูกหลานโคฮาทจึงจะเข้ามาหาม แต่ เขาต้องไม่แตะต้องของบ
ริสุทธิ ์ เหล่ านั ้น เกลือกว่า เขาจะต้องตาย สิ ่ง เหล่า นี้ แหละที่ เป็น ของประจํา พลับพลาแห่ง
ชุ มนุ มซึ่ง ลูก หลานของโคฮาทจะต้องหาม 16 แล ้ว เอเลอาซาร์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหิต
จะต้องดู แลน ้าํ มัน สําหรับ ตะเกียง เครือ
่ งหอม เครือ
่ งธัญ ญบูชาประจํา วัน และนํ้ามัน เจิม
และดูแลพลับพลาทัง้ หมดกับ บรรดาสิง่ ของในพลับพลานั ้น คือ สถานบริสุทธิ ์ และเครือ
่ ง
17
18
ประกอบด้วย� พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า “อย่า ตัด ตระกูล ครอบครัว
คนโคฮาทออกเสีย จากคนเลวี 19 แต่ จงกระทํา แก่ เขาเพื่อ จะให้มี ชี วิต และไม่ ตาย เมื่อ เขา
ทัง้ หลายเข้ามาใกล้ของบริสุทธิ์ที่สุดเหล่านั ้น คืออาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนจะ
เข้าไปตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ตามงานและภาระของเขาทุกคน 20 แต่อย่าให้คนโคฮาทเข้าไปมอง
ของบริสุทธิ์แม้แต่อึดใจเดียวเกลือกว่าเขาจะต้องตาย�
หน้าที่ต่างๆของคนเกอร์โชน
21 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 22 “จงทํา สํามะโนครัว ลูก หลานเกอร์โชน ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามครอบครัว ของเขาด้วย 23 เจ้ าจงนั บ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ถึง ห้า สิบ ปี
ทุ กคนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 24 ต่อ ไปนี้ เป็นการงานของ
ครอบครัวเกอร์โชน คืองานปรนนิ บติ
ั และงานแบกภาระ 25 ให้เขาทัง้ หลายขนม่านพลับพลา
และขนพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มพร้อมกับ ผ้า คลุม และหนั ง ของตัว แบดเจอร์ที่ คลุม อยู่ ข้างบน
และผ้าม่านสําหรับบังประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 26 และม่านบังลาน และม่านทางเข้าประตู
ลานซึ่ง อยู่ รอบพลับพลาและแท่ นบู ชา และเชือกโยง และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้ เขาจะต้อง
27
กระทํา งานที่ ควรกระทํา ทุก อย่างที่ เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้
ให้ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลาย
ของอาโรนบังคับบัญชาบุตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนเรือ
่ งทุกสิง่ ที่เขาจะต้องขน และงาน
ทุกอย่างที่เขาจะต้องกระทํา และเจ้าจะต้องกําหนดทุกสิง่ ที่เขาจะต้องขน 28 นี่ เป็นการงาน
ของครอบครัวคนเกอร์โชนในพลับพลาแห่งชุมนุม และอิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิต
จะบังคับดูแลงานของคนเหล่านั ้น
หน้าที่ต่างๆของคนเมรารี
ฝ่ายคนเมรารีนั ้น เจ้ าจงนั บ เขาตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ 30 เจ้ าจงนั บ คน
ที่ มีอายุ สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปถึง ห้า สิบ ปี ทุ กคนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ
31
มนุ ม และต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ที่ กําหนดให้ เขาขน งานทัง้ หมดของเขาในการปรนนิ บั ติ พล ับ
พลาแห่ง ชุ มนุม คือ ไม้ กรอบพลับพลา ไม้ กลอน ไม้ เสาและฐานรอง 32 เสารอบลานพร้อม
กับฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง เครือ
่ งใช้และเครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด เจ้ าจง
29
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กําหนดชื่อสิง่ ของที่เขาต้องหาม 33 นี่ เป็นการงานของครอบครัวคนเมรารี เป็นงานทัง้ หมด
ของเขาในการปรนนิ บั ติ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม ในบังคับ บัญชาของอิธามาร์บุ ตรชายของอา
โรนปุโรหิต�
การสํารวจสํามะโนครัวของคนโคฮาท คนเกอร์โชน และคนเมรารี
โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้า ของชุ มนุ มชนได้ นับ คนโคฮาท ตามครอบครัว
และตามเรือนบรรพบุรุษ 35 ทุ กคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ขึ้น ไปถึง ห้า สิบ ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ
งานได้เพื่อทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 36 และจํานวนคนตามครอบครัวของเขาเป็นสอง
พัน เจ็ด ร้อยห้า สิบ คน 37 นี่ แหละเป็น จํานวนคนในครอบครัว ของโคฮาท บรรดาผู้ ปฏิบัติ
งานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ซึ่ง โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ โดย
โมเสส 38 จํานวนคนในลูก หลานเกอร์โชน ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ 39 ทุ กคนที่
มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ขึ้น ไปถึง ห้า สิบ ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ
มนุม 40 จํานวนคนตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นสองพันหกร้อยสามสิบคน 41 นี่
เป็น จํานวนคนในครอบครัว คนเกอร์โชน บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ซึ่ง
โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ 42 จํานวนคนในครอบครัว คน
เมรารี ตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ 43 ทุกคนที่ มีอายุตัง้ แต่ สามสิบปี ข้น
ึ ไปถึงห้าสิบ
ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 44 จํานวนคนตามครอบครัว ของ
เขาเป็น สามพัน สองร้อยคน 45 นี่ แหละเป็น จํานวนคนที่ นับ ได้ ในครอบครัว คนเมรารี ซึ่ง
โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ โดยโมเสส 46 บรรดาคนเลวีที่ นั บ ได้
ผู้ที่โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้าของคนอิสราเอลได้นับไว้ ตามครอบครัวตามเรือน
บรรพบุรุษ 47 ทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบปี ถึงห้าสิบปี ที่เข้าปฏิบัติงานและทํางานขนภาระ
ได้ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม 48 จํานวนคนที่ นับ ได้ นั้น เป็น แปดพัน ห้า ร้อยแปดสิบ คน 49 เขา
ทัง้ หลายได้ถูกนั บตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ทางโมเสส ให้ทุกคนทํางานปรนนิ บัติหรืองาน
ขนของเขา ดังนี้ แหละโมเสสได้นับเขาไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
34

5
คนโรคเรือ
้ นต้องไปนอกค่าย

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลให้สัง
่ บรรดาคนโรคเรือ
้ น

และ

3 เจ้าจงสัง
่ ทัง้

ทุกคนที่มีสิ่งไหลออก และคนใดที่มลทินเพราะการถูกซากศพให้ไปนอกค่าย
ผู้ชายและผู้หญิงให้ไปนอกค่าย เพื่อมิให้เขากระทําให้ค่ายของเขาซึ่งเราสถิตอยู่ท่ามกลาง
นั ้น เป็น มลทิน� 4 และคนอิสราเอลก็ กระทํา ตาม และสัง่ คนเหล่า นั ้น ให้ ไปนอกค่าย พระ
เยโฮวาห์ตรัสส งั ่ โมเสสไว้ ประการใด คนอิสราเอลก็ กระทํา ตามอย่างนั ้น 5 พระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โมเสสว่า 6 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ ชายก็ ดี หรือ ผู้ หญิ งก ็ ดี กระทํา บาปอย่าง
ที่ มนุษย์กระทํา คือประพฤติ การละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และผู้นั้นมีความผิดแล้ว 7 ก็ ให้ผู้
นั ้นสารภาพความผิดที่เขาได้กระทํา และให้เขาคืนสิง่ ที่ละเมิดซึ่งเขาได้มานัน
้ เต็มตามเดิม
ทัง้ เพ ิ่มอ ีก หนึ่ ง ในห้า ส่วนให้แก่ เจ้ าของเดิม ผู้ ที่ เขาได้ กระทํา การละเมิด ต่อ นั ้น 8 แต่ ถ้า คน
นั ้นไม่มีพี่น้ องที่จะรับของคืนก็ให้ถวายของที่คืนนั ้นแด่พระเยโฮวาห์ทางปุโรหิตรวมทัง้ แกะ
ผู้ สําหรับ บูชาลบมลทิน บาป ซึ่ง เขาต้องบูชาลบมลทิน บาปของเขา 9 และของบริสุทธิ์ ที่ คน
อิสราเอลนํา มาถวายทุ กสิ่ งอ ัน นํา มาให้ แก่ ปุ โรหิ ตก ็ ตกเป็น ของปุโรหิต 10 สิ ่ งบริสุทธิ ์ ของ
ทุก คนให้ ตกเป็น ของปุโรหิต และทุก สิง่ ที่ เขานํา ไปถวายปุ โรหิ ตก ็ ต้องตกเป็น ของปุโรหิต�
11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
การทดสอบผู้หญิงที่อาจเป็นชู้
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12 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

ถ้าภรรยาของผู้ชายคนใดหลงประพฤตินอกใจสามี 13 มี
ชายอื่น มานอนร่วมกับ นางพ้น ตาสามี ของนาง แม้ นางได้ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน แล้ว แต่
ไม่มีใครรู เห
้ ็นและยังไม่มีพยาน เพราะจับไม่ได้คาที่ 14 จิตหึงหวงก็มาสิงสามี เขาจึงหึงหวง
ภรรยาของเขา และภรรยาได้ กระทํา ตัว ให้ มลทิน หรือ จิต หึง หวงมาสิง สามี เขาจึง หึง หวง
ภรรยาของเขา แม้ว ่า ภรรยามิ ได้ กระทํา ตัว ให้ มลทิน 15 ก็ ให้ ชายผู้ นั้น พาภรรยาของตนไป
หาปุโรหิต นํา เครือ
่ งบูชาสําหรับ ภรรยาไป มี แป ้ง ข้าวบาร์เลย ์ หน่งึ ในสิบ เอฟาห์ อย่า ให้เขา
เทนํ้ามัน หรือ ใส่ กํายานในแป้ง นั ้น เพราะเป็น ธัญ ญบูชาเรือ
่ งความหึง หวง เป็น ธัญ ญบูชา
แห่งความรําลึกฟื้ นให้ระลึกถึงความชัว่ ช้า 16 และปุโรหิตจะนํานางมาใกล้ ให้เข้าเฝ้าพระเย
โฮวาห์ 17 และปุโรหิต จะเอานํ้า บริสุทธิ์ ที่ ใส่ ภาชนะดิน ปุ โรหิต จะเอาผงคลี ที่ พื้น พลับพลา
ใส่ในนํ้านั ้น 18 และปุโรหิตจะให้นางเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และแก้มวยผมของนางออก และ
ส่งธัญญบูชาแห่งความรําลึกให้นางถือ ไว้ อันเป็นธัญญบูชาแห่งความหึงหวง แล้วปุ โรหิต
จะถือนํ้าแห่งความขมขื่นที ่นําการสาปแช่งนั ้นไว้เอง 19 แล้วปุโรหิตจะให้นางปฏิญาณตัวว
่า ‘ถ้า ไม่ มี ชายใดมานอนกับ เจ้า หรือ เจ้า ไม่ หน
ั เหไปกระทํา มลทิน เมื่อ เจ้า ยัง อยู่ ในอํานาจ
ของสามี ก็ให้เจ้าพ้นเสียจากนํ้าแห่งความขมขื่นที่นําการสาปแช่งนี้ 20 แต่ถ้าเจ้าได้หลงไป
แม้เจ้าอยู่ในอํานาจของสามีและได้กระทําตัวเองให้เป็นมลทินและชายอื่นนอกจากสามีได้
เข้านอนด้วยแล้ว� 21 ก็ให้ปุโรหิตกระทําให้หญิงนั ้นกล่าวคําปฏิญาณสาปแช่ง และปุโรหิต
จะกล่าวแก่ผู้หญิงนั ้ นว่า ‘ขอให้พระเยโฮวาห์ทรงกระทําเจ้าให้เป็นคําสาปแช่ง และเป็นคํา
ปฏิญาณท่ามกลางชนชาติของเจ้า ในเมื่อพระเยโฮวาห์กระทําให้โคนขาเจ้าลีบและกระทํา
ท้องเจ้า ให้ป่องแล้ว 22 ขอให้นํ้า แห่ง คํา สาปแช่ง นี้ เข ้า ในตัว เจ้า กระทํา ให้ท้องเจ้า ป่อง และ
กระทําให้โคนขาเจ้าลีบไป� และนางนั ้นจะต้องกล่าวว่า ‘เอเมน เอเมน� 23 แล้วปุ โรหิตจะ
เขียนคํา สาปนี้ ลงในหนั งสือ และลบความนั ้น ออกเสีย ด้วยนํ้า แห่ง ความขมขื่น 24 แล ้ว ให้
หญิงนั ้นดื่ มน้าํ แห่งความขมขื่นที ่นําการสาปแช่ง แล้วน้าํ ที่ นําการสาปแช่งนั ้นจะเข้าไปใน
ตัวนางเป็น ความเฝื่ อนฝาด 25 และปุโรหิต จะเอาธัญ ญบูชาแห่ง ความหึง หวงออกจากมือ
นาง แกว่งไปแกว่งมาถวายธัญญบูชานน
ั ้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แลว
้ นําไปถวายที่แท่น
บูชา 26 และปุโรหิต จะหยิบ ธัญ ญบูชากํา มือ หนึ่ ง เป็น ส่วนที่ ระลึก แล ้ว เผาเสียบนแท่ นบู ชา
แล้วจึงให้หญิงนั ้นดื่มน้าํ นั ้น 27 เมื่อให้หญิงนั ้นดื่มน้าํ แล้ว ต่อมา ถ้านางกระทําตัวให้มลทิน
และประพฤตินอกใจสามี นํ้าที่นําการสาปแช่งนั ้นจะเข้าในตัวนางเป็นความเฝื่ อนฝาด ท้อง
จะป่องและโคนขาจะลีบไป และหญิงนั ้นจะเป็นคําสาปแช่งท่ามกลางชนชาติของนาง 28 ถ้า
หญิงนั ้ นมิได้ มีมลทิน แต่ บริสุทธิ์ นางจะพ้นความผิดและตัง้ ครรภ์ 29 นี่ เป็นพระราชบัญญั
ติ เรือ
่ งความหึง หวงเมื่อ ภรรยาแม้ จะอยู่ ในอํานาจของสามี ได้ หลงไปกระทํา ตนให้ มี มลทิน
30 หรือเมื่อจิตหึงหวงสิงผู้ชาย และเขาหึงหวงภรรยาของเขา แล้วเขาต้องให้นางไปเข้าเฝ้า
พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะปฏิบัติต่อนางตามพระราชบัญญัตินี้ ทุกประการ 31 ผู้ชายจึงจะ
พ้นความชัว่ ช้า แต่ผู้หญิงจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของนาง�

6
คนที่ปฏิญาณเป็นนาศีร ์

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ชายก็ ดี ผู้ หญิ งก
็ ดี ปลี กตัว ด้วยการกระทํา สัตย์ ปฏิญาณ คือ ปฏิญาณเป็น นาศี ร ์ คือ ปลีก ตัว ออกถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 3 ก็ ให้ผู้ นั ้น ปลีก ตัว ออกจากเหล้า องุน
่ และสุ รา เขาต้องไม่ ด่ื มน้าํ ส้ มท ี่ ได้ จาก
เหล้าองุน
่ หรือสุ รา ไม่ ดื่ มน้าํ องุน
่ หรือรับประทานองุน
่ ไม่ ว่าสดหรือแห้ง 4 ตลอดเวลาที่ เขา
ปลีก ตัว ออกมานั ้น เขาต้องไม่ รบ
ั ประทานสิง่ ใดที่ ได้ จากต้ นอง ุ่น แม้ เป็น เมล็ด หรือ เปลือก
1
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องุนก
่ ็ดี 5 ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณปลีกตัวออกมานั ้น อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา เขา
ต้อ งบริสุทธิ ์ จนกว่า จะสิน
้ กําหนดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขาจะ
6
ต้องไว้ผมยาว ตลอดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขาต้องไม่ เข้า ใกล้
ศพ 7 อย่า ทําตัว ให้มี มลทิน ด้วยบิดามารดาหรือ พี่ น้องชายหญิง ที่ ตาย เพราะที่ เขาปลีก ตัว
ออกมาถวายแด่ พระเจ้า นั ้น เป็น พันธนะของเขา 8 ตลอดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมา เขาต้อ
งบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 9 และถ้า มี คนมาตายอยู่ ใกล้ ตัว เขาปัจจุบัน ทัน ด่ วน ศีรษะของ
เขาที่ ชาํ ระให้ บริสุทธิ์ไว้ ก็ เป็น มลทิน เสีย แล้ว เขาต้องโกนศีรษะของเขาในวัน ชําระตัว คือ
ในวั นที ่ เจ ็ด นั ้น เขาต้องโกนศีรษะ 10 ในวั นที ่ แปดเขาต้องนํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบ
หนุ่ม สองตัว ไปให้ ปุ โรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 11 และปุโรหิต จะถวายบู ชาต ัว หนึ่ ง
เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป อี กตัว หนึ่ ง ถวายเป็น เครือ
่ งเผาบู ชา ลบมลทิน ให้ เขา เพราะเขาได้
กระทํา ผิด เหตุ เรือ
่ งศพ และเขาต้องชําระศีรษะให้ บริสุทธิ์ในวัน นั ้ นอ ีก 12 และให้ เขาปลีก
ตัวออกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ตลอดเวลาการปลีกตัวของเขา และนําลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบ
มาเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด แต่ เวลาก่อนนั ้น นั บ ไม่ ได้ เพราะการปฏิญาณปลีก ตัว ของ
เขานั ้นมีมลทินเสียแล้ว 13 เมื่อเวลาปลีกตัวของเขาครบแล้ว พระราชบัญญัติของพวกนาศี
ร์มีด ัง นี้ ให้ นํา เขามาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 14 ให้ เขาถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮ
วาห์ คือ ลูก แกะผู้ อายุ ขวบหนึ่ ง ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และลูก แกะเมีย อายุ
ขวบหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ตัวหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ เป็น
15
เครือ
่ งสันติ บูชา และขนมปัง ไร้เชื้อ กระจาดหนึ่ ง ขนมทํา ด้วยยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน ขนม
แผ่น ไร้เชื้อ ทานํ้ามัน พร้อมกับ เครือ
่ งธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาที่ คู่ กัน 16 และปุโรหิต จะ
นําของเหล่านี้ ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผา
17
บูชา และปุโรหิตจะถวายแกะผู้เป็นเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับขนมปังไร้
เชื้อกระจาดหนึ่ ง ปุโรหิตจะถวายธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กันด้วย 18 และผู้เป็นนาศี
ร์จะโกนศีรษะแห่งการปลีกตั วนันที
้ ่ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม และนําเอาผมที่ ศีรษะแห่ง
การปลีกตัวนัน
้ ไปใส่ไฟที่ อยู่ใต้เครือ
่ งสันติบูชาเสีย 19 เมื่อผู้เป็นนาศี รโ์ กนผมแห่งการปลีก
ตัว เสร็จ แล้ว ปุ โรหิต จะนํา เนื้ อ สัน ขาหน้า ของแกะตัวผู้ ที่ ต้ม แล้ว กับ ขนมไร้เชื้ อก ้อนหนึ่ ง
จากกระจาด และขนมแผ่นไร้เชื้อแผ่นหนึ่ งวางไว้ในมือทัง้ สองของผู้เป็นนาศีรนั
์ ้น 20 แลว
้ ปุ
โรหิตจะนําของเหล่านั ้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ เป็นส่วนบริสุทธิ์ที่ กันไว้สําหรับปุโรหิต พร้อมกับเนื้ ออกที่ แกว่งถวาย และเนื้ อโคนขา
ที่ ถวายแล้ว ต่อจากนี้ ผู้เป็นนาศี รก็
์ ดื่ มน้าํ องุน
่ ได้ 21 นี่ เป็นพระราชบัญญัติ ของผู้เป็นนาศี ร ์
ผู้ปฏิญาณ และเครือ
่ งบูชาของเขาที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในการปลีกตัว นอกจากสิ่งอ่น
ื ๆ
ที่ เขาถวายได้ ดัง นั ้น แหละเขาต้องกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ ของการปลีก ตัว ออกไปเป็น
นาศี ร ์ ตามที่ เขาได้ ปฏิญาณไว้� 22 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 23 “จงกล่าวแก่ อาโรน
และบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนว่า ท่านทัง้ หลายจงอวยพรแก่ คนอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือ
ว่าแก่ เขาทัง้ หลายว่า 24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน และพิทักษ์รก
ั ษาท่าน
25 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงแก่ ท่าน และทรงพระกรุ ณาท่าน
26 ขอพระเยโฮวาห์ทรงมีสีพระพักตร์แช่มชื่นต่อท่านและประทานสันติสุขแก่ท่าน 27 ดังนั ้น
แหละให้เขาประทับนามของเราเหนื อคนอิสราเอล และเราจะได้อวยพรแก่เขาทัง้ หลาย�

7
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และได้เจิมและได้ชาํ ระพลับพลากับบรรดาเครือ
่ ง
ใช้สอยประจํา พลับพลาให้บริสุทธิ์ และได้ เจ ิม และชําระแท่น บูชากับ ภาชนะประจํา ทัง้ หมด
ให้ บริสุทธิ์ แล้ว 2 บรรดาประมุข ของคนอิสราเอล หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ คือ ประมุข ของ
ตระกูลต่างๆ ผู้อยู่เหนื อผู้ที่ ขึ้นทะเบียนไว้ ได้เข้ามาถวายของ 3 และได้นําของบูชามาถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ มีเกวียนประทุนหกเล่มกับวัวหกคู่ ประมุขสองคนนําเกวียนเล่ม
หนึ่ งและวัวคนละตัว ถวายเสียที่ หน้าพลับพลา 4 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 5 “จง
รับของเหล่านี้ ไว้จากเขาเพื่อจะได้ใช้ในการปรนนิ บติ
ั ที่พลับพลาแห่งชุมนุม จงมอบไว้กับคน
เลวีแก่ทุกคนตามงานปรนนิ บัติ ของเขา� 6 โมเสสจึงนําเกวียนและวัวไปมอบให้แก่คนเลว
ี 7 ท่านให้เกวียนสองเล่มกับวัวสองคู่ แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนตามงานปรนนิ บัติ
ของเขา 8 ท่านมอบเกวียนสี่ เล่มและวัวสี่ คู่ ให้แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของเมรารีตามงานปรน
นิ บั ติ ของเขา ซึ่ง เป็น ตามคํา ชีแ
้ จงของอิธามาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต 9 แต่ ท่านมิ ได้ มอบ
อะไรให้ แก่ บุ ตรชายของโคฮาท เพราะงานปรนนิ บั ติ ของเขาเป็น งานที่ ต้องหามสิง่ ของบริ
สุทธิ์บนบ่า 10 และบรรดาประมุขก็นําของบูชามาเพื่อแก่งานมอบถวายแท่นบูชาในวันที่ทํา
พิธีเจ ิม แท่ นบู ชาน น
ั ้ และพวกประมุข ต่างก็ ถวายเครือ
่ งบูชาของตนหน้า แท่ นบู ชา 11 พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ให้พวกประมุขมาถวายเครือ
่ งบูชาของเขาวันละคนในงานมอบ
ถวายแท่นบูชา� 12 ผูที
้ ่ถวายเครือ
่ งบูชาในวันแรกคือนาโชนบุตรชายอัมมีนาดับแห่งตระกูล
13
ยูดาห์ ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล และชามเงินลูก
หนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามัน
เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 14 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม
15 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 16 ลูกแพะ
ผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 17 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า
เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของนาโชนบุตรชายของอัม มี นาดับ 18 วัน ที่
สองเนธัน เอลบุตรชายศุ อาร์ประมุข ของตระกูล อิส สาคาร์ถวายของ 19 เขาถวายของถวาย
ของเขาเป็นจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา
20 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 21 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 22 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป 23 และวัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ
บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเนธันเอลบุตรชายของศุ อาร์ 24 วันที่ สามเอลี อบ
ั บุตรชาย
25
เฮโลนประมุข ของคนเศบู ลุ นถวายของ ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง
ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะ
ทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 26 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เช
เขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 27 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัว
หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 28 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 29 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้
ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเอ
ลี อบ
ั บุตรชายของเฮโลน 30 วันที่ สี ่เอลี ซู ร์บุ ตรชายของเชเดเออร์ประมุขของคนรู เบนถวาย
ของ 31 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง
หนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็ม
เพื่อเป็นธัญญบูชา 32 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 33 วัว
หนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 34 ลูกแพะผูต
้ ัว
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หนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 35 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็น
เครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์ 36 วันที่ห้าเชลูมิ
เอลบุตรชายศุ รช
ิ ด
ั ดัยประมุขของคนสิเมโอนถวายของ 37 ของถวายของเขาคือจานเงินลูก
หนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริ
สุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 38 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง
หนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 39 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน
40
่ึงขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 41 วัวผู้สองตัว
แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวาย
ของเชลู มิ เอลบุตรชายของศุ ร ิชด
ั ดัย 42 วัน ที่ หกเอลี ยาสาฟบุตรชายเดอู เอลประมุข ของ
คนกาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชาม
เงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุก
นํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 44 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผา
เต็ม 45 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 46 ลูก
แพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 47 วัวผูส
้ องตัว แกะผูห้
้ า แพะผูห้
้ า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบ
ห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล 48 วัน
ที่ เจ ็ด เอลี ชามาบุตรชายอัม มี ฮูด ประมุข ของคนเอฟราอิม ถวายของ 49 ของถวายของเขา
คือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเช
เขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 50 ช้อน
ทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 51 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง
ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 52 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
53 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า
54
นี้ เป็น ของถวายของเอลี ชามาบุตรชายของอัม มี ฮูด วัน ที่ แปดกามาลิ เอลบุตรชายเปดา
ซูรป
์ ระมุขของคนมนั สเสห์ถวายของ 55 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อย
สามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้
สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 56 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มี
เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 57 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง
เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 58 ลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 59 วัวผูส
้ องตัว แกะผูห้
้ า แพะ
ผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของกามาลิ เอ
60
ลบุตรชายของเปดาซูร ์ วันที่ เก้าอาบีดันบุตรชายกิเดโอนี ประมุขของคนเบนยามินถวาย
ของ 61 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง
หนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็ม
เพื่อเป็นธัญญบูชา 62 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 63 วัว
หนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 64 ลูกแพะผูต
้ ัว
หนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 65 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็น
เครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี 66 วันที่สิบอาหิเย
เซอร์บุ ตรชายอัมมีชด
ั ดัยประมุขของคนดานถวายของ 67 ของถวายของเขาคือจานเงินลูก
หนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริ
สุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 68 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง
หนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 69 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน
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่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 70 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 71 วัวผู้สองตัว
แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวาย
72
ของอาหิเยเซอร์บุ ตรชายของอัม มี ชด
ั ดัย วัน ที่ สิ บเอ็ด ปากี เอลบุตรชายโอครานประมุข
73
ของคนอาเชอร์ถวายของ ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเช
เขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอด
แป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 74 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอม
75
สําหรับ เผาเต็ม วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
เผาบู ชา 76 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 77 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของปากีเอลบุตรชายของ
78
โอคราน วันที่สิบสองอาหิราบุตรชายเอนั นประมุขของคนนั ฟทาลีถวายของ 79 ของถวาย
ของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา
80 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 81 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 82 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป 83 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา
สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของอาหิราบุตรชายของเอนั น 84 ต่อไปนี้ เป็นของถวายในงานมอบ
ถวายแท่น บูชาจากประมุข ของคนอิสราเอล ในวันที ่ มี พิธี เจ ิม แท่ นบู ชาน น
ั ้ คือ จานเงิน สิบ
85
สองลูก ชามเงิน สิบ สองลูก ช้อนทองคํา สิบ สองลูก จานเงินลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ
บเชเขล และชามลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขล เงินที ่ ทํา ภาชนะทัง้ หมดหนั ก สองพัน สี่ รอ
้ ยเช
เขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 86 ช้อนทองคําสิบสองลูกมีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม หน
ั กล ู กละสิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ ์ ทองคํา ที่ ทํา ช้อนทัง้ หมดหนั ก หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ
บเชเขล 87 สัตว์สําหรับเครือ
่ งเผาบูชา มีวัวผู้สิบสองตัว แกะผู้สิบสอง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบ
สิบสอง พร้อมกับเครือ
่ งธัญญบูชาคู่กัน และแพะผู้สิบสองตัวสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
88 สัตว์ทัง
้ หมดที่ถวายเป็นเครือ
่ งสันติบูชา มีวัวผู้ยี่สิบสี่ แกะผู้หกสิบ แพะผู้หกสิบ และลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบหกสิบ นี่ แหละเป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาเมื่อได้กระทําการ
เจิมแล้ว 89 เมื่อโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุ มนุมเพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยน
ิ
พระสุรเสียงตรัสกับท่านมาจากพระที่นั่งกรุ ณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทท่ามกลางเครู บทงั ้
สอง และพระสุรเสียงนั ้นได้สนทนากับท่าน

8
การตัง้ ตะเกียงให้ส่องแสง

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่อาโรนว่า

เมื่อจะตัง้ ตะเกียงให้ตะเกียงทัง้
เจ็ด ส่องแสงข้างหน้า คัน ประทีป� และอาโรนได้ กระทํา ดัง นั ้น ท่านได้ ตัง้ ตะเกียงให้ ส่อง
แสงออกด้านหน้า คัน ประทีป ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ั งก
่ ับ โมเสส 4 ฝี มือ ที่ ทํา คัน ประทีป
เป็นดังนี้ เป็นทองคําใช้ค้อนทุบ ตัง้ แต่ฐานขึ้นไปถึงดอกเป็นฝีค้อน ตามแบบอย่างที่พระเย
โฮวาห์สําแดงแก่โมเสส เขาจึงทําคันประทีปดังนั ้น
3

การสถาปนาคนเลวี

5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จงยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและชําระเขา

ทัง้ หลายเสีย 7 เจ้ าจงชําระเขาดังนี้ จงเอานํ้า ชําระมาประพรมเขา ให้ เขาโกนตลอดทัง้ ตัว
ให้ ซัก เสื้อผ้า และชําระตัว ให้ สะอาด 8 แล ้ว ให้ เขาทัง้ หลายนํา วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง กับ เครือ
่ งธัญ
ญบูชาคู่กัน คือยอดแป้งคลุกนํ้ามัน และเจ้าจงนําวัวหนุ่มอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป

กันดารวิถี 8:9

160

กันดารวิถี 9:10

9 แล้วจงพาคนเลวีมาหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม และให้คนอิสราเอลมาชุมนุมพร้อมกันหมด
10 เมื่อ เจ้า นํา คนเลวีมากราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

ให้คนอิสราเอลเอามือของเขา
วางบนคนเลวี และให้ อาโรนถวายคนเลวีต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้ เป็น เครือ
่ งบูชา
12
แกว่งถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อเขาจะได้ทํางานปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ แล้วคน
เลวีจะเอามือของตนวางบนหัววัวผูทั
้ ง้ สอง เจ้าจงเอาตัวหนึ่ งมาถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
และอีกตัวหนึ่ งให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทินบาปของคนเลวี 13 เจ้า
จงตัง้ คนเลวีให้คอยรับใช้อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรน และจงถวายเขาทัง้ หลาย
ให้เป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14 ฉะนี้ แหละเจ้าจงแยกคนเลวีออกจากคน
อิสราเอล และคนเลวีจะเป็นของเรา 15 ตัง้ แต่นั ้นไปคนเลวีจะเข้าปฏิบติ
ั งานที่พลับพลาแห่ง
ชุมนุม ในเมื่อเจ้าได้ชาํ ระเขาและกระทําเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายเขาไว้แล้ว 16 เพราะเขา
ทัง้ หมดถูก แยกออกจากคนอิสราเอล และมอบไว้แก่ เรา เราได้ รบ
ั เขามาเป็น ของเราแล้ว
แทนทุก คนที่ เก ิด จากครรภ์ มารดาก่อนคือ แทนบุตรหัวปี ของประชาชนอิสราเอลทัง้ หมด
17 เพราะว่า ลู กห ัว ปี ทัง
้ หมดของคนอิสราเอลเป็น ของเรา ทัง้ คนและสัตว์ ในวั นที ่ เราได้
สังหารบรรดาลู กห ัว ปี ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราได้ เลือกเขาไว้เป็น ของเรา 18 และเราได้ เลือก
คนเลวีแทนบุตรหัวปี ทัง้ หมดของคนอิสราเอล 19 และเราได้ ให้ คนเลว ี จากคนอิสราเอลไว้
กับ อาโรนและบุตรชายของอาโรน ให้ ปฏิบัติ งานแทนคนอิสราเอลที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม
และทําการลบมลทินให้คนอิสราเอล เพื่อว่าจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่คนอิสราเอล เมื่อคน
อิสราเอลเข้ามาใกล้สถานบริสุทธิ์� 20 โมเสสและอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้
กระทํา ต่อ คนเลวีดัง นั ้น ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โมเสสในเรือ
่ งคนเลวีทุ กประการ คน
อิสราเอลก็ กระทํา ดัง นั ้น 21 คนเลว ี ได้ ชําระตนให้สิ ้ นบาป และซัก เสื้อผ้า ของตน และอาโร
นก็ ถวายเขาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอาโรนทํา การลบ
มลทิน ชําระเขา 22 แต่ นั ้น มาคนเลวีก็ เข ้า ไปปฏิ บั ติ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ในการรับ ใช้ อา
โรนและบุตรชายของอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โมเสสเรือ
่ งคนเลวี เขาจึงได้กระทํา
23
24
อย่างนั ้นแก่เขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เรือ
่ งนี้ เกี่ยวกับคนเลวี ให้คน
เลวีที่ มีอายุตัง้ แต่ยี่สิ บห้าปี ขึ้นไป เข้าไปปฏิบัติงานในพลับพลาแห่งชุ มนุม 25 พออายุได้ห้า
สิบปีให้เขาหยุดปฏิบัติ ไม่ต้องทํางานต่อไป 26 แต่ให้เขาช่วยพี่น้องในพลับพลาแห่งชุมนุมดู
แลการงาน ไม่ต้องลงมือทําเอง เจ้าจงกระทําเช่นนี้ แก่คนเลวีเมื่อกําหนดงานให้เขา�
11

9
คําสัง่ สอนเรือ
่ งเทศกาลปัสกา

1 ในเดือนที่ หน่ง
ึ ปี ที่สองตัง้ แต่เขาทัง้ หลายออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายว่า “ให้ คนอิสราเอลถือ เทศกาลปัส กาตามเวลาที่ กําหนดไว้
3 คือเดือนนี้ ในวันขึ้นสิบสี่คํ่า เวลาเย็น เจ้าทัง
้ หลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กําหนด
นั ้น เจ้ าจงกระทํา ตามกฎเกณฑ์ และพิธีต่างๆทัง้ สิน
้ ของเทศกาลนั ้น� 4 โมเสสจึง บอกคน
อิสราเอลให้ถือเทศกาลปัสกา 5 เขาทัง้ หลายได้ถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่ หน่งึ วันขึ้นสิบสี่
คํ่าเวลาเย็นที ่ถิน
่ ทุ รกันดารซี นาย ที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โมเสสทุกประการ คนอิสราเอลก็
กระทําตามอย่างนั ้น 6 และมีผูชายบางคนที
้
่มีมลทินเพราะถูกต้องศพ จึงถือปัสกาในวันนั ้น
ไม่ ได้ เขาจึง มาอยู่ ต่อ หน้า โมเสสและอาโรนในวัน นั ้น 7 เขาเหล่า นั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า “เรา
มี มลทิน เพราะได้ ถู กต้องศพ ทําไมจึง ห้ามมิ ให้ เราถวายเครือ
่ งบูชาของพระเยโฮวาห์ ตาม
8
วัน กําหนดท่ามกลางคนอิสราเอล� และโมเสสบอกเขาว่า “จงคอยอยู่ ก่อนเพื่อ เราจะฟั
งด ู ว่า พระเยโฮวาห์ จะตรัสส ั ่งอย่างไรเรือ
่ งท่าน� 9 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 10 “จง
2
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กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ผู้ ใดในพวกเจ้า หรือ ในเชื้อ สายของเจ้า มี มลทิน เพราะถูก ต้อง
ศพ หรือ ไปทางไกลก็ ให้ ผู้ นั ้น ถือ ปัส กาแด่ พระเยโฮวาห์ 11 ให้ ถือ ปัส กาในเดือนที่ สองวัน
ขึ้นสิบสี่ ค่ําเวลาเย็น ให้เขากินขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม 12 เขาทัง้ หลายต้องไม่ให้อะไรเห
ลือจนวันรุ่งขึ้น และไม่หก
ั กระดูกแกะปัสกา ให้กระทําตามกฎในเรือ
่ งถือเทศกาลปัสกาทุก
ประการ 13 แต่คนที่สะอาดและมิได้อยู่ในระหว่างการเดินทางแต่งดไม่ถือเทศกาลปัสกา ผู้
นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา เพราะเขามิได้นําเครือ
่ งบูชาของพระเย
โฮวาห์มาถวายตามกําหนดเวลา ผู้ นั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษบาปของเขาเอง 14 ถ้า คนต่างด้าว
มาอาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย ใคร่จะถือ เทศกาลปัส กาแด่ พระเยโฮวาห์ ตามกฎของ
เทศกาลปัสกาและตามลักษณะก็ให้เขาถือได้ เจ้าจงมีกฎอย่างเดียวสําหรับทงั ้ คนต่างด้าว
และชาวเมือง�
เมฆของพระเจ้าจะนําทางคนอิสราเอล

15 ในวันที ่จัดตัง
้ พลับพลานั ้นมีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้

คือเต็นท์พระโอวาท เวลาเย็น
เมฆนั ้ นก ็ อยู่ เหนื อ พลับพลาปรากฏเหมือนเพลิง จนรุ ง่ เช้า เป็น อย่างนั ้น เสมอมา มี เมฆ
คลุมกลางวัน แต่กลางคืนปรากฏเหมือนเพลิง 17 เมื่อไรเมฆลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลัง
นั ้น พวกอิสราเอลก็ ยกเดิน ไป ครัน
้ เมฆนั ้น ลอยหยุ ดอย ู่ ที่ ใด คนอิสราเอลก็ ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ นั่น
18 คนอิสราเอลออกเดินตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ และเขาตัง
้ ค่ายตามพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห์ ตราบใดที่เมฆพักอยูเ่ หนื อพลับพลาเขาก็ยงั ตัง้ ค่ายอยู่ 19 แม้เมื่อเมฆอยูเ่ หนื อ
พลับพลานานหลายวัน คนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ไม่ยกเดินไป
20 เมื่อ เมฆอยู่ เหนื อ พลับพลาน้ อยวัน ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เขาก็ ยง
ั อยู่ ในค่าย
21
แล ้ว ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์เขาก็ ยกออกเดิน ทาง เมื่อ เมฆคงอยู่ ตัง้ แต่ เย็น จน
เช้า ครัน
้ เมฆลอยขึ้นในตอนเช้าเขาก็ยกออกเดิน ไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนกตาม
็
เมื่อ
22
เมฆลอยขึ้น เขาก็ ยกออกเดิน ไม่ ว่า เมฆจะคงอยู่ เหนื อ พลับพลาสองวัน หรือ เดือนหนึ่ ง
หรือ ปี หนึ่ ง คนอิสราเอลก็ อยู่ ในค่ายนานเท่านั ้น มิได้ ยกออกไป แต่ เมื่อ เมฆลอยขึ้น เมื่อ ใด
เขาก็ ยกออกไปเมื่อ นั ้น 23 เขาตัง้ ค่ายอยู่ ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ และเขายกออก
เดิน ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ ปฏิบัติ งานของพระเยโฮวาห์ ตามพระ
ดํารัสที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสส
16

10
แตรเงินสองคัน
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงทํา แตรเงิน สองคัน ด้วยใช้ ค้อนทุบ เจ้ าจงใช้ แตร
นั ้น เรียกชุ มนุ มและใช้ รอ
้ื ย้ายค่าย 3 เมื่อ เป่า แตรทัง้ สองนั ้ นก ็ ให้ ชุ มนุ มชนทัง้ หมดมาประ
ชุม พร้อมกั นก ับ เจ้า ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 4 ถ้า เป่า แตรคัน เดียวให้ พวกประมุข ผู้
เป็น หัวหน้า คนอิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆมาประชุม กับ เจ้า 5 เมื่อ เป่า แตรปลุก ให้ บรรดาค่าย
ที่ ตัง้ อยู่ ด้านตะวัน ออกยกออกเดิน 6 เมื่อ เป่า แตรปลุก หนที่ สองให้บรรดาค่ายที่ อยู่ ด้านใต้
ยกออกเดิน เมื่อ ใดจะให้ยกออกเดิ นก ็ ให้เป่า แตรปลุก 7 แต่ เมื่อ จะให้คนทัง้ ปวงมาประชุม
พร้อมกัน จงเป่า แตร แต่ อย่า ทํา เสียงปลุก 8 ให้ บุ ตรชายของอาโรนคือ ปุโรหิต เป็น คนเป่า
แตร แตรนี้ จะเป็นกฎถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า 9 และเมื่อเจ้าทัง้ หลายจะไปทําศึกในแผ่น
ดิน ของเจ้า สู้ ศัตรู ผู้ มาบ ีบ บังคับ เจ้า ก็ ให้ เป่า แตรทํา เสียงปลุก และเจ้า จะเป็ นที ่ ระลึก ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และเจ้า จะได้ พ้น จากศั ตรู ของเจ้า 10 ในวันที ่ เจ้ า
ทัง้ หลายมีความยินดี และในงานเทศกาลและในวันต้นเดือนของเจ้า เจ้ าจงเป่าแตรเหนื อ
1
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เครือ
่ งเผาบูชาและเหนื อสัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติบูชา เป็ นที ่ให้พระเจ้าของเจ้าระลึกถึง
เจ้า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
การเดินทางจากถิน
่ ทุรกันดารซีนายไปถึงถิน
่ ทุรกันดารปาราน

ต่อ มาวันที ่ ยี่ สิ บเดือนที่ สองปี ที่ สองทรงให้เมฆนั ้น ขึ้น จากพลับพลาพระโอวาท 12 คน
อิสราเอลก็ ยกเดิน ทางไปจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นาย และเมฆนั ้น มายัง้ อยู่ ที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารปา
ราน 13 เขาทัง้ หลายได้ยกออกเดินไปเป็นครงั ้ แรกตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ที่ตรัสสงั ่
โมเสส 14 ธงค่ายของคนยูดาห์ออกเดินไปเป็นกองๆก่อน มีนาโชนบุตรชายอัมมีนาดับเป็น
ผู้นํา พลโยธา 15 เนธัน เอลบุตรชายศุ อาร์นํา พลโยธาตระกูล คนอิส สาคาร์ 16 และเอลี อบ
ั
บุตรชายเฮโลนนํา พลโยธาตระกูล คนเศบู ลุ น 17 เมื่อ รือ
้ พลับพลาลงแล้ว บรรดาบุตรชาย
ของเกอร์โชนและบุตรชายของเมรารีผู้แบกหามพลับพลานั ้นก็ยกเดินไป 18 ธงค่ายของคน
รู เบนออกเดินไปเป็นกองๆ เอลีซู ร์บุตรชายเชเดเออร์เป็นผู้นําพลโยธา 19 เชลูมิเอลบุตรชา
ยศุรีชัดดัยนําพลโยธาตระกูลคนสิเมโอน 20 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอลนําพลโยธาตระกูล
คนกาด 21 แล ้ว คนโคฮาทก็ ยกออกเดิน แบกหามสถานบริสุทธิ ์ ก่อนที่ พวกนี้ ไปถึง เขาก็
ตัง้ พลับพลาเสร็จ แล้ว 22 ธงค่ายคนเอฟราอิ มออกเดิน ไปเป็น กองๆ มี เอลี ชามาบุตรชาย
อัมมี ฮูดนํา พลโยธา 23 กาเมลิ เอลบุตรชายเปดาซูรน
์ ํา พลโยธาตระกูลคนมนั สเสห์ 24 อาบ
ีดันบุตรชายกิเดโอนี นําพลโยธาตระกูลคนเบนยามิน 25 แล้วธงค่ายคนดานเป็นพวกระวัง
ท้ายของค่ายทัง้ หมด ได้ ยกออกเดิน ไปเป็น กองๆ มี อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี ชด
ั ดัย นํา พล
โยธา 26 ปากี เอลบุตรชายโอครานนํา พลโยธาตระกูล คนอาเชอร์ 27 อาหิ ราบ ุตรชายเอนั น
นํา พลโยธาตระกูล คนนั ฟ ทาลี 28 นี่ เป็ นอ ัน ดับ การเดิน ทางของคนอิสราเอลตามเหล่า พล
โยธาของเขา เมื่อเขายกออกเดินไป 29 โมเสสพูดกับโฮบับบุตรชายเรอูเอลคนมีเดียนพ่อตา
ของโมเสสว่า “เราทัง้ หลายออกเดินไปสู่ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้ว่า ‘เราจะยกให้แก่เจ้าทัง้
หลาย� เชิญไปกับเราเถิด และเราทัง้ หลายจะทําดีแก่ท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสัญญา
ให้ของดีแก่คนอิสราเอล� 30 แต่เขาตอบโมเสสว่า “เราจะไม่ไป เราจะกลับไปเมืองของเรา
ยัง วงศ์ ญาติ ของเรา� 31 และโมเสสว่า “ขออย่า พรากจากเราไปเลย ท่านทราบอยู่ แล ้ วว ่า
เราต้องตัง้ ค่ายอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร และท่านจะได้เป็นดังนั ยน์ ตาของเรา 32 ถ้าท่านไปกับเรา
ทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ดี อะไรแก่ เรา เราจะกระทํา อย่างนั ้น แก่ ท่าน � 33 เขาทัง้
หลายก็ออกเดินจากภูเขาของพระเยโฮวาห์ระยะทางสามวัน หีบพันธสัญญาของพระเยโฮ
วาห์นําหน้าเขาไปสามวันเพื่อหาที่พักให้เขา 34 เขาทัง้ หลายยกค่ายไปเมื่อไร เมฆของพระเย
โฮวาห์ก็อยู่เหนื อเขาในกลางวันเมื่อนั ้น 35 ต่อมาเมื่อหีบยกออกเดินเมื่อไร โมเสสกราบทูล
ว่า “ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น เถิด ให้ศัตรู ทัง้ หลายของพระองค์ กระจัดกระจายไป
ให้ผู้ที่ชังพระองค์หลีกหนี พระองค์ไป� 36 เมื่อหีบยับยัง้ ท่านกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่คนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆเถิด�
11

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขี้บ่น
เมื่อ ประชาชน บ่น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ไม่ พอ พระทัย พระ เย โฮ วาห์ ทรง สดับ แล้ว ทรง
พระพิโรธ มี ไฟของพระเยโฮวาห์ มาไหม้ อยู่ ท่ามกลางเขา เผาค่ายรอบนอกเสีย บ้าง 2 แล
้วคนทัง้ หลายจึงร้องต่อโมเสส และเมื่อโมเสสได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ดับ 3 เขาจึง
เรียกชื่อตําบลนั ้ นว่าทาเบราห์ เพราะไฟของพระเยโฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
4 คนที ่ ปะปนมากับ เขาทัง
้ หลายเป็น คนโลภมาก ทัง้ คนอิสราเอลก็ ร้องไห้ ครํา่ ครวญอี กว่า
“ผู้ ใดจะให้ เนื้ อ เรากิน 5 เราระลึก ถึง ปลาที่ เราเคยกิน ในอียป
ิ ต์ โดยไม่ ต้องซื้อ ทัง้ แตงกวา
1

กันดารวิถี 11:6

163

กันดารวิถี 11:27

แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หัวกระเทียม 6 บัดนี้ จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งลง ไม่มีอะไรให้
เราดู เลยนอกจากมานานี้ � 7 มานานั ้นเหมือนเมล็ดผักชี สี เหมือนยางไม้ หอม 8 ประชาชน
ก็เที่ยวออกไปเก็บมาโม่หรือตําในครกและใส่หม้อต้มทําขนม รสของมานาเหมือนรสนํ้ามัน
สด 9 กลางคืนเมื่อนํ้าค้างตกมาเหนื อค่าย มานาก็ตกมาด้วย
โมเสสบ่นเรือ
่ งภาระของท่าน
โมเสสได้ยน
ิ ประชาชนร้องไห้ ไปทัว่ ครอบครัวท ัง้ หลาย ต่างคนต่างอยู่ ที่ ประตู เต็นท์
ของตน พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ ยิง่ นั ก โมเสสก็ ไม่ พอใจด้วย 11 โมเสสจึง กราบทูล พระเยโฮ
วาห์ว่า “ไฉนพระองค์ จึงให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ลําบากลําบนเช่นนี้ เหตุ ใดข้าพระองค์ ไม่ เป็
นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ จึง ทรงวางภาระของชนชาติ ทัง้ หมด
นี้ ลงบนข้า พระองค์ 12 ข้า พระองค์ ตัง้ ครรภ์ คนเหล่า นี้ มาหรือ ข้า พระองค์ ยงั คนเหล่า นี้ ให้
เกิดมาหรือ พระองค์จึงตรัสแก่ข้าพระองค์ว่า ‘จงอุม
้ เขาไว้ในอกของเจ้าอย่างพ่อบุญธรรม
อุ้มล ูก แดงนํา มาสู่ แผ่ นดิ นที ่ พระองค์ ปฏิญาณจะให้แก่ บรรพบุรุษ ของเขา� 13 ข้า พระองค์
จะได้ เนื้ อมาจากไหนให้คนทัง้ หมดนี้ เพราะเขาร้องไห้ต่อข้าพระองค์ ว่า ‘ขอเนื้ อให้เรากิน�
14 ข้า พระองค์ ไม่ สามารถหอบอุม
้ คนเหล่า นี้ แต่ ลําพัง ได้ เป็น ภาระหนั ก เกิน แก่ ข้า พระองค์
15 ถ้า พระองค์ จะทรงปฏิ บั ติ แก่ ข้า พระองค์ อย่างนี้ แล้ว ข้า พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์
ถ้า ข้า พระองค์ เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงประหารข้า พระองค์
เสียทันทีเถิด อย่าให้ข้าพระองค์แลเห็นความทุเรศของข้าพระองค์เลย�
10

ผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน
16 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ในอิสราเอลให้ เราเจ็ด สิบ คน
เป็น คนที่ เจ้ าทราบว่า เป็น คนผู้ ใหญ่ ในประชาชนและเป็น เจ้า หน้าที่ เหนื อ เขาทัง้ หลาย จง
พาเขามาที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุมให้เขายืน อยู่พร ้ อมกับ เจ้า ที่ นั ่น 17 เราจะลงมาสนทนากับ
เจ้าที่นั ่น และเราจะเอาวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั ้นเสียบ้าง ให้เขาทัง้ หลาย
แบกภาระของชนชาตินี้ ด้วยกันกับเจ้า เพื่อเจ้าจะมิได้ทนแบกอยู่แต่ลําพัง 18 และจงกล่าว
แก่ คนทัง้ ปวงว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงชําระตัว ให้ บริสุทธิ์สําหรับ พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ รบ
ั ประทาน
เนื้ อ เพราะท่านร้องไห้ต่อพระกรรณของพระเยโฮวาห์ว่า “ผู้ใดจะให้เนื้ อเรากิน เมื่อเราอยู่
ในอียป
ิ ต์ เราก็ สุข สบาย � เพราะเหตุ นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงประทานเนื้ อ ให้ท่านทัง้ หลายรับ
ประทาน 19 ท่านจะมิได้รับประทานวันเดียว หรือสองวัน หรือห้าวัน หรือสิบวัน หรือยีสิ
่ บวัน
20 แต่ หน่ง
ึ เดือนเต็ม จนเนื้ อ จะล้น ออกมาทางรู จม ูก ของท่าน จนท่านเอือม เพราะท่านได้
ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ผู้อยู่ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และได้ ร้องไห้ต่อพระองค์ กล่าวว่า “ไฉน
เราจึงได้ออกมาจากอียป
ิ ต์� ’ ” 21 แต่โมเสสกราบทูลว่า “คนทีข
่ ้าพระองค์อยูท่
่ ามกลางเขา
นั ้นเป็นทหารราบหกแสนคน และพระองค์ ตรัสว่า ‘เราจะให้เนื้ อเขาทัง้ หลายกินครบเดือน
หนึ่ ง� 22 จะเอาฝูง แพะแกะฝูง วัว มาฆ่า ให้ เขาให้ พอเขากิน หรือ จะรวบรวมปลาทัง้ หมด
ในทะเลให้ เขาให้ พอเขากิน หรือ� 23 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “พระหัตถ์ ของพระเย
โฮวาห์ สัน
้ ไปหรือ บัดนี้ เจ้ าจะเห็ นว ่า คํา ของเราจะสําเร็จ เพื่อ เจ้า จริง หรือ ไม่� 24 โมเสสก็
ออกไปบอกแก่คนทัง้ ปวงถึงพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ และท่านได้รวบรวมพวกผู้ใหญ่ใน
ประชาชนได้ เจ็ดสิบคน แต่ งตัง้ เขาไว้ให้ยืนรอบพลับพลา 25 แล้วพระเยโฮวาห์เสด็จลงมา
ในเมฆและตรัส กับ โมเสส และเอาวิญญาณที่ มี อยู่ บนโมเสสบ้างใส่ บนพวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ
คนนั ้น และต่อมาเมื่อวิญญาณอยู่บนเขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็ พยากรณ์ แต่ เขาทัง้
หลายก็ไม่ทําอีก 26 ยังมีสองคนที่อยู่ในค่าย คนหนึ่ งชื่อเอลดาด อีกคนหนึ่ งชื่อเมดาด และ
วิญญาณอยู่ บนเขา เขาเป็น คนที่ ได้ ลงทะเบียนไว้ แต่ ไม่ ได้ มาที่ พลับพลา เขาพยากรณ์ ใน
ค่าย 27 มี ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง วิง่ มาบอกโมเสสว่า “เอลดาดและเมดาดกําลัง พยากรณ์ อยู่ ใน
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ค่าย� 28 และโยชู วาบ ุตรชายนูน เป็น ผู้ รับ ใช้ ของโมเสส เป็น คนหนุ่ม มากล่าวว่า “โมเสส
เจ้า นายของข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย� 29 แต่ โมเสสบอกเขาว่า “ท่านเจ็บ ร้อนแทนเราหรือ
เราใคร่ให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์เป็นผูพยากรณ์
้
ทุกคน และใคร่ให้พระเยโฮวาห์ทรงใส่
30
วิญญาณของพระองค์ไว้บนเขาเหล่านั ้น� โมเสสและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็กลับ
ไปค่าย
ฝูงนกคุ่มและภัยพิบัติมาสู่ประชาชนขีบ่
้ น

มี ลมพัด มาจากพระเยโฮวาห์ พาฝูง นกคุ่ม มาจากทะเล ให้ มาตกอยู่ ที่ ข้างค่ายรอบ
ค่ายทุก ทิศ ห่างออกไปเป็น หนทางเดิ นว ัน หนึ่ ง สูง พ้น พื้น ดิน ประมาณสองศอก 32 วัน นั ้น
ประชาชนก็ลุกขึ้นเที่ยวจับนกคุ่มทงั ้ วันและคืนและตลอดวันรุ่งขึ้นด้วย คนทีจั
่ บได้น้ อยที่สุด
ได้ ถึง สิบ โฮเมอร์ แล ้ว เขาเอามาวางตากทัว่ ค่าย 33 เมื่อ เนื้ อ ยัง ติด ฟัน เขาทัง้ หลายอยู่ ยัง
รับ ประทานไม่ทัน หมด พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ประชาชนยิง่ นั ก พระเยโฮวาห์ก็ ทรงประหาร
ประชาชนเสียด้วยภัยพิบัติอย่างร้ายแรง 34 เขาจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า ขิบโรทหัทธาอาวาห์
เพราะที่ นั่นเขาฝังศพคนทัง้ ปวงที่ โลภมาก 35 ประชาชนได้ ยกเดินจากขิบโรทหัทธาอาวาห์
ถึงฮาเซโรทและยับยัง้ ที่ฮาเซโรท
31

12
อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส
มิ เรียมและอาโรนได้ พู ดติ โมเสส เหตุ หญิง คนเอธิโอเปีย ที่ ท่านได้ แต่ งงานด้วย เพราะ
โมเสสได้ แต่ งงานกับ หญิง คนเอธิโอเปีย คนหนึ่ ง 2 เขาทัง้ สองกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ตรัส
ทางโมเสสคนเดียวเท่านั ้นจริงหรือ พระองค์ไม่ตรัสทางเราบ้างหรือ� พระเยโฮวาห์ทรงได้
ยิน 3 (โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงที่ พ้น
ื แผ่นดิน� 4 ทันใดนั ้นพระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่า “เจ้ าทัง้ สามจงออกมาที่ พลับพลาแห่งชุ มนุม� เขา
ทัง้ สามก็ออกมา 5 พระเยโฮวาห์ก็เสด็จลงมาในเสาเมฆ ประทับยืนที ่ประตูพลับพลาแห่งชุ
มนุม ทรงเรียกอาโรนและมิเรียม เขาทัง้ สองก็มาข้างหน้า 6 พระองค์ตรัสว่า “จงฟังถ้อยคํา
ของเรา ถ้า จะมี ผู้ พยากรณ์ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย เราพระเยโฮวาห์ จะสําแดงตัว แก่ ผู้ นั ้น
เป็น นิ มิ ต เราจะพู ดก ับ เขาทางฝัน 7 สําหรับ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราก็ ไม่ เป็น เช่น นั ้น ในวงศ์
วานทัง้ หมดของเราเขาสัตย์ซื่อ 8 เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจน ไม่พูดเร้นลับ และ
เขาเห็น สัณฐานของพระเยโฮวาห์ ไฉนเจ้า ไม่ กล ั วท ี่ จะพูด ติ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเรา� 9 พระ
เยโฮวาห์ทรงกริว้ เขามาก แล้วเสด็จไปเสีย 10 เมื่อเมฆลอยพ้นพลับพลาไป ดูเถิด มิเรียมก
็ เป็น โรคเรือ
้ น ขาวดุจ หิมะ อาโรนหัน ไปดู มิ เรียมและดู เถิด นางเป็น โรคเรือ
้ น 11 และอาโร
นพู ดกับโมเสสว่า “ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพเจ้า อนิ จจาเอ๋ย ขออย่าลงโทษบาปเราทัง้ สองที่
ได้ กระทําความเขลาและบาปเช่นนี้ 12 ขออย่าให้มิ เรียมเป็นเหมือนคนที่ ตายแล้ว ดุ จคนที่
คลอดจากครรภ์ มารดามีเนื้ อกุดไปครึง่ หนึ่ ง� 13 และโมเสสได้ รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ
ข้าแต่ พระเจ้า ขอพระองค์ ทรงรักษานาง ข้าพระองค์ ทูลวิงวอนต่อพระองค์� 14 แต่ พระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ถ้าพ่อของนางถ่มน้าํ ลายรดหน้านาง นางจะละอายอยู่เจ็ดวันมิใช่
หรือ จงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวัน ภายหลังจึงให้กลับเข้ามาได้� 15 ดังนั ้ นมิเรียมจึงถู กกัก
อยู่นอกค่ายเจ็ดวัน และประชาชนก็มิได้ยกเดินไปจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามาอีก 16 แล้วภาย
หลังประชาชนก็ยกเดินจากตําบลฮาเซโรทไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ถิน
่ ทุรกันดารปาราน
1

13
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1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงส่งคนไปสอดแนมดูที่ แผ่นดินคานาอันที ่เราให้แก่

คนอิสราเอลนั ้น จงส่ง คนจากตระกูล ของบรรพบุรุษ ตระกูล ละคน ให้ทุ กคนเป็น หัวหน้า ใน
ตระกู ลนน
ั ้ � 3 โมเสสจึงใช้เขาไปจากถิน
่ ทุรกันดารปารานตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์
4
ทุกคนเป็นหัวหน้าในคนอิสราเอล ต่อไปนี้ เป็นชื่อของคนเหล่านั ้น ชัมมุวาบุตรชายศักเกอร์
เป็นตระกูลรู เบน 5 ชาฟัทบุตรชายโฮรีเป็นตระกูลสิ เมโอน 6 คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็น
ตระกูล ยู ดาห์ 7 อิก าลบุตรชายโยเซฟเป็น ตระกูล อิส สาคาร์ 8 โฮเชยาบุตรชายนูน เป็น ตระ
กูลเอฟราอิม 9 ปัลทีบุตรชายราฟูเป็นตระกูลเบนยามิน 10 กัดเดียลบุตรชายโสดีเป็นตระกูล
เศบู ลุ น 11 ตระกูล โยเซฟคือ ตระกูล มนั ส เสห์มี กัด ดี บุ ตรชายสุ สี 12 อัมมี เอลบุตรชายเกมั ล
ลี เป็น ตระกูลดาน 13 เสธูร บุ
์ ตรชายมี คาเอลเป็นตระกูลอาเชอร์ 14 นาบีบุ ตรชายโวฟสี เป็น
ตระกู ลน ัฟ ทาลี 15 เกอู เอลบุตรชายมาคี เป็น ตระกูล กาด 16 ชื่อ เหล่า นี้ เป็น ชื่อ คนที่ โมเสส
ใช้ ไปสอดแนมที่ แผ่ นดิน นั ้น และโมเสสเรียกชื่อ โฮเชยาบุตรชายนู นว ่า โยชู วา 17 โมเสส
ใช้ เขาทัง้ หลายไปสอดแนมที่ แผ่ นดิน คานาอัน และสัง่ เขาทัง้ หลายว่า “จงขึ้น ไปทางใต้ นี้
แล ้ว ขึ้น ไปตามภู เขา 18 ตรวจดู แผ่ นดิน นั ้ นว ่า เป็น อย่างไร และว่า คนที่ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้ นม
ี กําลัง แข็ง แรงหรืออ ่อนแอ มี คนน้ อยหรือ มาก 19 ดู ว่า แผ่นดิ นที ่ เขาอาศัย อยู่ เป็น อย่างไร
บ้าง เป็น แผ่นดิ นที ่ ดี หรือ เลวอย่างไร และบ้านเมืองที่ เขาอาศัย อยู่ เป็น อย่างไร เป็น เต็นท์
หรือเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง 20 ดูว่าแผ่นดินอด
ุ มหรือจืด มีป่าไม้หรือเปล่า ท่านทัง้ หลาย
จงมี ใจกล้า หาญ และนํา ผลไม้ ที่ เมืองนั ้น กลับ มาบ้างด้วย� เวลานั ้น เป็น ฤดู ผลองุน
่ สุ กรุ ่น
แรก 21 คนเหล่านั ้นจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดิน ตัง้ แต่ ถิน
่ ทุรกันดารศิน จนถึงเรโหบ ที่ ทาง
22
เข้าเมืองฮามัท เขาขึ้นไปทางใต้ถึงเมืองเฮโบรน และอาหิมาน เชชัย และทัลมัย คือคนอา
นาคอยูที
่ ่นั่น (เมืองเฮโบรนนี้ เขาสร้างมาก่อนเมืองโศอันในอียป
ิ ต์ได้เจ็ดปี� 23 เขาทัง้ หลาย
มาถึงลําธารเอชโคล์ ที่ นั ่นเขาตัดองุ่นกงิ่ หนึ่ งมีองุน
่ พวงหนึ่ ง สองคนใช้ไม้คานหามมา เขา
24
เก็บ ผลทั บท ิม และมะเดื่อ มาบ้าง เขาเรียกที่ นั่ นว ่า ห้วยเอชโคล์ เพราะพวงผลองุน
่ ซึ่ง คน
25
อิสราเอลได้ ตัดมาจากที่ นั ่น ล่วงมาสี่ สิ บวันเขาทัง้ หลายก็ กลับมาจากการไปสอดแนมที่
แผ่นดินนั ้น 26 เขาทัง้ หลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงชุมนุมชนอิสราเอลในถิน
่
ทุรกันดารปารานที่ คาเดช เขาเล่าเรือ
่ งให้ท่านทัง้ สองและบรรดาคนอิสราเอลฟัง และให้ดู
27
ผลไม้แห่งแผ่นดินนั ้น เขาทัง้ หลายเล่าให้โมเสสฟังว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ไปถึงแผ่นดิน
ซึ่ง ท่านใช้ไป มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ ที่ นั ่น จริง และนี่ เป็น ผลไม้ ของเมืองนั ้น 28 แต่
คนที ่ อยู่ ในเมืองนั ้ นม ี กําลัง มากและเมืองของเขาก็ ใหญ่ โตมี กําแพงล้อมรอบ นอกจากนั ้น
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายยัง เห็น คนอานาคที่ นั่น ด้วย 29 คนอามาเลขอยู่ ในแผ่น ดิน ทางใต้ คนฮิต
ไทต์ คนเยบุส และคนอาโมไรต์ อยู่ บนภู เขา คนคานาอัน อาศัย อยู่ ที่ ริม ทะเล และตามฝั่ ง
แม่ น้ํา จอร์แดน � 30 แต่ คาเลบได้ ให้คนทัง้ ปวงเงียบต่อ หน้า โมเสสกล่าวว่า “ให้เราขึ้น ไปทั
นทีและยึดเมืองนั ้น เพราะพวกเรามีกําลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้� 31 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่
ขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่า “เราไม่สามารถสู้คนเหล่านั ้นได้ เพราะเขามีกําลังมากกว่า
เรา� 32 และเขาได้ กล่าวร้ายเรือ
่ งแผ่นดิ นที ่เขาได้ ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า
“แผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนัน
้ เป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั ้น บรรดาชาวเมืองที่
เราเห็นเป็นคนรู ปร่างใหญ่โต 33 ที่นั ่นเราเห็นพวกมนุษย์ยักษ์ คือบุตรของคนอานาคซึ่งมา
จากพวกมนุษย์ ยักษ์ เราเป็น เหมือนตัก
๊ แตนในสายตาของเรา ในสายตาของเขาก็ เหมือน
กัน�

14
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปแผ่นดินคานาอัน
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แล ้ว บรรดาชุ มนุ มชนนั ้ นก ็ รอ
้ งลัน
่ ขึ้น มา ประชาชนร้องไห้ ในคื นว ัน นั ้น 2 บรรดาคน
อิสราเอลได้ บ่ นว ่า โมเสสและอาโรน ชุ มนุ มชนทัง้ หมดกล่าวแก่ ท่านว่า “ให้ เราตายเสีย ที่
แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ หรือให้เราตายเสียที่ ถิน
่ ทุรกันดารนี้ ก็ดีกว่า 3 พระเยโฮวาห์นําเราเข้ามาใน
ประเทศนี้ ให้ตายด้วยดาบทําไมเล่า ลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อ ที่ เราจะกลับไปอียป
ิ ต์
ไม่ดีกว่าหรือ� 4 เขาพูดแก่ กันและกั นว่า “ให้เราตัง้ คนหนึ่ งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปยังอ
ียป
ิ ต์เถิด� 5 โมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลงถึงพื้นดินต่อหน้าที่ประชุมทัง้ หมดของชุมนุมชน
อิสราเอล 6 และโยชูวาบุตรชายนูนกับคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็นผู้ที่ได้ร่วมไปสอดแนม
ที่แผ่นดินนั ้น ได้ฉี กเสื้อผ้าของตน 7 และกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า “แผ่นดินที
่เราได้ เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั ้นเป็นแผ่นดินที ่ดีเหลือเกิน 8 ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยใน
พวกเรา พระองค์ จะทรงนํา เราเข้าไปในแผ่น ดิน นี้ และทรงประทานแก่ เรา เป็น แผ่นดิ นที ่
มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ 9 ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเยโฮวาห์เท่านั ้น อย่ากลัว
ชาวแผ่นดินนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นขนมของเราแล้ว ร่มฤทธิข
์ องเขาก็สูญไปแล้ว พระ
10
เยโฮวาห์ สถิต ฝ่ายเรา อย่า กลัว เขาเลย� แต่ ชุ มนุ มชนทัง้ หมดนั ้น พู ดก ั นว ่า ให้ เอาก้อน
หิน ขว้างเขาเสีย ขณะนั ้น สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ปรากฏที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มต่อ หน้า
บรรดาคนอิสราเอล
1

โมเสสอ้อนวอนต่อพระเจ้า
และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ชนชาติ นี้ จะสบประมาทเรานานสักเท่าใด แม้ว่า
เราได้ กระทํา หมายสําคัญ ต่างๆท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทัง้ หลายจะไม่ เชื่อ เรานานเท่าใด
12 เราจะประหารเขาเสีย ด้วยโรคร้ายและตัด เขาเสีย จากการสืบ มรดก เราจะกระทํา ให้
เจ้ าเป็น ประเทศใหญ่ โตและแข็ง แรงกว่า เขาอีก� 13 แต่ โมเสสได้ กราบทูล พระเยโฮวาห์
ว่า “ชาวอียป
ิ ต์ จะได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ (เพราะพระองค์ ทรงพาชาติ นี้ ออกมาจากท่ามกลางเขาด้วย
ฤทธานุภาพของพระองค์� 14 ชาวอียป
ิ ต์ จะเล่า ความนั ้น แก่ ชาวประเทศนี้ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ เขาทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า พระองค์ สถิต ท่ามกลางชนชาติ นี้ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เขาได้ เห ็
นพระพักตร์ของพระองค์ เมฆของพระองค์ ตัง้ อยู่เหนื อเขาทัง้ หลาย พระองค์ ทรงนําเขาใน
เวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และในกลางคืนด้วยเสาเพลิง 15 บัดนี้ ถ้าพระองค์จะทรงประหาร
ชนชาติ นี้ ดุ จคนๆเดียว ประเทศทัง้ หลายที่ ได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ ถึง พระองค์ จะพู ดก ั นว ่า 16 ‘เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ไม่ สามารถพาชนชาติ นี้ ไปถึง แผ่นดิ นที ่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ แก่ เขา
นั ้นไม่ได้ พระองค์จึงทรงประหารเขาเสียที่ ในถิน
่ ทุรกันดาร� 17 บัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอน
ขอพระองค์ ทรงบันดาลให้ฤทธิอํ
์ านาจขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ใหญ่ ยิ่งด ัง พระสัญญาที่ ว่า
18 ‘พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธช้า ทรงอุดมในความเมตตา ทรงโปรดยกโทษความชัว
่ ช้า
และให้อภัยการละเมิด แต่ถือว่าไม่มีโทษหามิได้ ให้โทษเพราะความชัว่ ช้าของบิดาตกทอด
ไปถึงลูกหลานสามชัว่ สี่ชัว่ อายุ� 19 ขอทรงประทานอภัยความชัว่ ช้าของชนชาตินี้ ตามความ
ยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงประทานอภัยชนชาตินี้ ตัง้ แต่อียป
ิ ต์
จนบัดนี้ �
11

ทรงพยากรณ์ ถึงการพเนจรอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปี

“เราให้อภัยตามคําของเจ้า 21 แต่แท้จริง เรามีชีวิตอยูแน่
่
22
ฉั นใด และบรรดาโลกจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเยโฮวาห์แน่ ฉั นใด คนทัง้ หลายที่ได้
เห็นสง่าราศี ของเรา และได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆที่เราได้กระทําในอียป
ิ ต์และในถิน
่ ทุรกัน
ดาร และยังได้ทดลองเรามาตัง้ สิบครัง้ และยังมิได้ฟังเสียงของเรา 23 คนเหล่านี้ จะมิได้เห
็น แผ่นดิ นที ่ เราปฏิญาณไว้กับ ปู่ ยาตายายของเขาฉั น นั ้น คนทัง้ ปวงที่ สบประมาทเราจะไม่
ได้ เห็นแผ่นดินนั ้นสักคนเดียว 24 แต่ ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรา เพราะมี จิ ตใจต่างกันและ
20 แล้วพระเยโฮวาห์จึงตรัสว่า
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ได้ ตามเรามาอย่างเต็ มที่ เราก็ จะได้ นําเขาไปถึงแผ่นดิ นที ่เขาได้ ไปมาและเชื้อสายของเขา
จะได้ กรรมสิทธิเมื
์ องนั ้น 25 (พวกอามาเลขและพวกคานาอันอยู่ที่ หว่างเขา� พรุ ง่ นี้ เจ้ าจง
กลับไปในถิน
่ ทุรกันดารตามทางถึงทะเลแดง� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
27 “เราจะทนชุมนุมชนชัว
ิ เสียงบ่นของคนอิสราเอล
่ ร้ายนี้ บ่นต่อเรานานสักเท่าใด เราได้ยน
ซึ่งเขาบ่นว่าเรา 28 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะ
29
กระทําสิง่ ที่เจ้าทัง้ หลายบ่นให้เราได้ยน
ิ แก่เจ้าฉั นนั ้น ซากศพของเจ้าจะตกหล่นอยูใ่ นถิน
่
30
ทุรกันดารนี้ จํานวนคนทัง้ หมดของเจ้านั บตัง้ แต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ผู้ใดที่บ่นว่าเรา จะไม่มี
สักคนหนึ่ งที่มาถึงแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่ เว้นแต่คาเลบบุตรชายเยฟุน
เนห์และโยชู วาบุตรชายนูน 31 แต่ ลูกเล็กที่ เจ้ าทัง้ หลายว่าจะเป็นเหยื่อนั ้นเราจะพาเขาทัง้
หลายเข้าไป และเขาจะรู จ
้ ัก แผ่นดิ นที ่ เจ้ าทัง้ หลายได้ สบประมาท 32 ส่วนเจ้า ทัง้ หลาย ศพ
ของเจ้า จะตกหล่น อยู่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนี้ 33 ลูก หลานของเจ้า ทัง้ หลายจะพเนจรอยู่ในถิน
่ ทุ
รกันดารถึงสี่ สิ บปี เขาจะทนโทษการเล่นชู้ของเจ้า จนกว่าจํานวนซากศพของเจ้าจะอยู่ใน
ถิน
่ ทุรกันดารนี้ ครบ 34 ตามจํานวนวันที ่เจ้ าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินนั ้นซึ่งมีสี ่สิ บวัน วัน
หนึ่ งจะเป็นปีหนึ่ ง เจ้าทัง้ หลายจะรับโทษความชัว่ ช้าของเจ้าอยูสี
่ ่สิบปี เจ้าทัง้ หลายจะทราบ
ถึงการฝ่าฝืน คําสัญญาของเรา 35 เราผู้เป็น พระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว เราจะกระทํา ดัง
นั ้นแก่บรรดาชุมนุมชนที่ชว
ั ่ ร้ายซึ่งร่วมกันคิดต่อสู้เรา เขาจะสิน
้ สุดลงในถิน
่ ทุรกันดาร เขา
36
จะตายอยู่ที่ นั่น� คนที ่โมเสสใช้ไปสอดแนมที่ แผ่นดิน ผู้ ที่ กลับมาเล่า ความใส่ รา้ ยแผ่น
ดินนั ้น ซึ่งกระทําให้บรรดาชุมนุมชนบ่นว่าโมเสส 37 คนทีม
่ ารายงานความร้ายเรือ
่ งแผ่นดิน
นั ้นได้ตายเสียด้วยโรคภัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 38 แต่โยชูวาบุตรชายนูน และคาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห์ในหมู่คนที่ไปสอดแนมที่แผ่นดินยังมีชีวิตอยู่ 39 และโมเสสเล่าข้อความ
นี้ ให้คนอิสราเอลทัง้ หมดฟัง ประชาชนก็ ร้องไห้โศกเศร้า ยิง่ นั ก 40 และคนทัง้ ปวงได้ ลุ กขึ้น
แต่ เช้า ขึ้น ไปยังที่ สูง บนภูเขากล่าวว่า “ดู เถิด เราทัง้ หลายมาอยู่ที่ นี่แล้ว เราจะเข้าไปยังที่
ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาไว้ เพราะเราได้กระทําผิดแล้ว� 41 แต่โมเสสกล่าวว่า “เหตุไฉน
ท่านขัดขืนพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ การนี้ จะไม่สําเร็จ 42 อย่าขึ้นไปเลย เพราะพระเยโฮ
วาห์มิได้อยูท่
่ ามกลางท่าน เกลอ
ื กว่าท่านทัง้ หลายจะล้มตายอยูต
่ ่อหน้าศัตรู 43 เพราะคนอา
มาเลขและคนคานาอัน อยู่ข้างหน้า ท่าน ท่านจะล้ม ลงด้วยดาบ เพราะท่านได้ หน
ั กลับ จาก
44
การตามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะไม่สถิตท่ามกลางท่านทัง้ หลาย� แต่เขาทัง้ หลาย
ยั งบ ัง อาจขึ้น ไปที่ ยงั ที่ สูง บนเนิ น เขา แต่ หีบพันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ และโมเสสมิ ได้
ออกจากค่าย 45 แล้วคนอามาเลขและคนคานาอันที ่อยู่บนเนิ นเขานั ้นได้ลงมาขับไล่ เขาให้
พ่ายแพ้จนไปถึงตําบลโฮรมาห์

15

คําสัง่ สอนเรือ
่ งการถวายเครือ
่ งบูชา
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะเข้า
ในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าจะเข้า อาศัย อยู่ ซึ่ง เราให้ แก่ เจ้ านั ้น 3 ถ้า ผู้ ใดจะนํา เครือ
่ งบูชาจากฝูง วัว
หรือ จากฝูง แพะแกะไปถวายพระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ คือ เครือ
่ งเผาบู ชา หรือ
เครือ
่ งสัตวบูชาทําตามคําปฏิ ญาณ หรือเป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยใจสมัคร หรือในการเลี้ยงตาม
กําหนด กระทําให้มีกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ 4 ก็ ให้ผู้ที่ นําเครือ
่ งบู ชานัน
้ นําธัญญ
บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันหนึ่ งในสี่ฮน
ิ 5 และ
เจ้าจงจัดนํ้าองุน
่ หนึ่ งในสี่ ฮน
ิ สําหรับลู กแกะทุกตัว เป็นเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กับเครือ
่ งเผาบูชาคู่
กับเครือ
่ งสัตวบู ชา 6 หรือสําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งเจ้าจงจัดธัญญบู ชาด้วยยอดแป้งสองในสิบ
1
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เอฟาห์คลุกนํ้ามันหนึ่ งในสามฮิน 7 และสําหรับเป็นเครือ
่ งดื่มบู ชา เจ้ าจงถวายนํ้าองุน
่ หนึ่ ง
ในสามฮิน ให้ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 8 เมื่อ เจ้า จัด วัว ผู้ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา
หรือเป็นเครือ
่ งสัตวบูชาทําตามคําปฏิญาณ หรือให้เป็นสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 9 ก็ให้นํา
ธัญญบูชามย
ี อดแป้งสามในสิบเอฟาห์คลุกนํ้ามันคร่งึ ฮินมาบูชาพร้อมกับวัวผูนั
้ ้น 10 และให้
นําเครือ
่ งดื่มบูชามีน้ําองุนคร
่
่งึ ฮินให้เป็นการบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮ
วาห์ 11 จงกระทําอย่างนี้ สําหรับวัวผู้หรือแกะผู้ทุกตัว หรือสําหรับลูกแกะหรือลูกแพะทุกตัว
12 ตามจํานวนสัตว์ที่จัดมา จงกระทําตามส่วนนี้ แก่สัตว์ทุกๆตัว 13 บรรดาชาวพื้นเมืองต้อง
กระทําอย่างนี้ ทุกคน เมื่อจะถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
14 ถ้าคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยูก
่ ับเจ้า หรือคนหนึ่ งคนใดท่ามกลางเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้า
ใคร่จะถวายเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ เขาทัง้ หลาย
กระทํา เหมือนเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา นั ้น 15 จะต้องมี กฎอย่างเดียวกัน สําหรับ ชุ มนุ มชน
และสําหรับคนต่างด้าวผู้มาอาศัยอยู่กับเจ้า เป็นกฎถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า คือเจ้าเป็น
อย่างใด คนต่างด้าวก็เป็นอย่างนั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 จะต้องมีพระราชบัญญัติ
อย่างเดียวกัน และลักษณะอย่างเดียวกัน สําหรับ เจ้า และสําหรับ คนต่างด้าวที่มาอาศัย อยู่
กับเจ้า� 17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง้ หลาย
มาถึง แผ่นดิ นที ่ เราจะพาเจ้า ไป 19 และเมื่อ เจ้า รับ ประทานอาหารแห่ง แผ่น ดิน นั ้น เจ้ าจง
นําเครือ
่ งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 20 จงเอาแป้งเปียกผลแรกทําขนมก้อนหนึ่ งถวายเป็น
เครือ
่ งบู ชา เป็น เครือ
่ งบูชาที่ ได้ จากลานนวดข้าว เจ้ าจงถวายเช่นว ่า นี้ 21 จงเอาแป้ง เปียก
ผลแรกถวายเป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 22 ถ้า เจ้า ทัง้ หลายได้
ประพฤติ ผิ ดม ิ ได้ รักษาพระบัญญั ติ เหล่า นี้ ทุ กประการ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ แก่ โมเสส
23 ทุ กประการซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ ทางโมเสส ตัง
้ แต่ วัน ที่ พระเยโฮวาห์ ประทาน
พระบัญชาแก่ โมเสส และต่อๆไปตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 24 แล ้ว ถ้า ประชาชนได้ กระทํา ผิด
โดยไม่ เจตนา โดยที่ ชุ มนุ มชนไม่ รู ้ เห็น ชุ มนุ มชนทัง้ หมดต้องถวายวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง เป็น
เครือ
่ งเผาบูชา ให้เป็นกลินที
่ งดื่ม
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับธัญญบูชาและเครือ
25
บูชาคู่ กันตามลักษณะ และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และให้ปุ โรหิต
ทําการลบมลทิน บาปให้ แก่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั อภัยโทษ
เพราะเป็นการผิด โดยไม่ เจตนา และเขาจะนํา เครือ
่ งบูชาของเขามาถวายด้วยไฟแด่ พระ
เยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะความผิด โดยไม่
เจตนาของเขา 26 และชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจะได้รบ
ั อภัยโทษ พร้อมกับคนต่างด้าวผู้
อยูท่
่ ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะว่าพลเมืองทัง้ หมดเกี่ยวพันกับความผิดนั ้นอันเกิดขึ้นโดย
ไม่ เจตนา 27 ถ้า บุคคลคนหนึ่ ง คนใดกระทํา ผิด โดยไม่ รู ต
้ ัว ก็ ให้ ผู้ นั ้น เอาแพะเมีย อายุ ขวบ
28
หนึ่ งไปเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และให้ปุ โรหิตกระทําการลบมลทินบาปต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ให้บุคคลนั ้น ผู้กระทําผิดเมื่อเขากระทําบาปโดยไม่รู ต
้ ัว เพื่อทําการลบมลทินบาป
เขาเสีย และเขาจะได้ รบ
ั อภัยโทษ 29 ให้ เจ้ ามี พระราชบัญญัติ อย่างเดียวสําหรับ ผู้ กระทํา
ผิดโดยไม่รู ต
้ ัว คือคนอิสราเอลผู้เป็นชาวพื้นเมืองและผู้เป็นคนต่างด้าวที่ อยู่ท่ามกลางเขา
30 แต่ บุ คคลที่ บังอาจกระทําการใดๆโดยพลการ ไม่ว่าเขาจะเกิดในแผ่นดินนั ้นหรือเป็ นคน
ต่างด้าวก็ ดี ผู้ นั ้น เหยียดหยามพระเยโฮวาห์ ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน
31 เพราะเขาได้สบประมาทพระดํารัสของพระเยโฮวาห์และละเมิดพระบัญญัติของพระองค์
ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดอย่างสิน
้ เชิง ให้เขารับโทษความชัว่ ช้าของตน�
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พระเจ้าทรงพิพากษาคนที่ไม่รักษาวันสะบาโต
เขาพบคนหนึ่ งไปเก็บฟืนในวันสะบาโต 33 ผู้
ที่ พบเขาเก็บ ฟื นก ็ พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุ มนุมชนทัง้ หมด 34 เขาจึง จํา
คนนั ้น ไว้ เพราะยัง ไม่ แจ ้ง ว่า จะกระทํา อย่างไรแก่ เขา 35 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
ว่า “ชายผูน
้ ั ้นต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ ชุมนุมชนทัง้ หมดต้องเอาหินขว้างเขาที่นอกค่าย�
36 และชุมนุมชนทัง
้ หมดจึงพาเขามานอกค่าย และเอาหินขว้างเขาจนตาย ตามที่พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสส
32 ขณะเมื่อคนอิสราเอลอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร

ด้ายสีฟ้า

37 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 38 “จงพู ดก ับ คนอิสราเอลและสัง
่ เขาให้ทําพู่ที่ มุ มชาย

เสื้อตลอดชัว่ อายุของเขา ให้เอาด้ายสีฟ้าติดพู่ที่มุมทุกมุม 39 เพื่อเจ้าจะมองดูพู่นั ้น และจด
จําพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ และปฏิบัติตาม เพื่อเจ้าจะไม่กระทําอะไรตามความ
พอใจพอตาของเจ้าซึ่งเจ้ามักหลงตามนั ้น 40 เพื่อว่าเจ้าจะจดจําและกระทําตามบัญญัติทัง้
สิน
้ ของเรา และเป็น คนบริสุทธิ์ แด่ พระเจ้า ของเจ้า 41 เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า
ผู้นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ เป็น พระเจ้า ของเจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
เจ้า�

16

การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรม
ั

1 โคราห์ บุตรชายอิสฮาร์ ผูเป็
้ นบุตรชายโคฮาท

ผูเป็
้ นบุตรชายเลวี กับดาธานและอาบีรม
ั
บุตรชายเอลีอับ กับโอนบุตรชายเปเลท บุตรชายรู เบน พาคนไป 2 และไปยืนต่อหน้าโมเสส
พร้อมกับคนอิสราเอลจํานวนหนึ่ ง เป็นเจ้านายของชุมนุมชนมีสองร้อยห้าสิบคนที่เลือกมา
จากที่ ประชุม เป็น คนมี ชื่อ 3 และเขาทัง้ หลายมาประชุม กัน ต่อ โมเสสต่อ อาโรน กล ่าวแก่
ท่านทัง้ สองว่า “ท่านทํา เกิน เหตุ ไป เพราะว่า ชุ มนุ มชนทัง้ หมดก็ บริสุทธิ์ทุ กๆคน และพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตุใดท่านจึงผยองขึ้นเหนื อชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์�
4 ครัน
้ โมเสสได้ยินก็ซบหน้าลงถึงดิน 5 ท่านจึงพูดกับโคราห์และพรรคพวกทัง้ หมดของเขา
ว่า “พรุ ง่ นี้ เช้า พระเยโฮวาห์จะทรงสําแดงให้เห ็ นว ่า ผู้ ใดเป็น ของพระองค์ และใครเป็น คน
บริสุทธิ์ และจะทรงให้ผู้นั ้นเข้าใกล้ พระองค์ ผู้ใดที่ พระองค์ ทรงเลื อก พระองค์ จะทรงให้เข
้าไปใกล้พระองค์ 6 จงกระทําอย่างนี้ ให้โคราห์และพรรคพวกทัง้ หมดของเขานํากระถางไฟ
มา 7 จงเอาไฟใส่ และใส่ เครือ
่ งหอมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในวันพรุ ง่ นี้ ผู้ใดที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงเลือกก็ จะเป็น คนบริสุทธิ์ บุ ตรชายของเลวีเอ๋ย ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา เกิน เหตุ ไป
� 8 และโมเสสพู ดกับโคราห์ว่า “พวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลวีจงฟัง 9 เป็นการเล็กน้ อย
สํา หรับท ่า นอยู่ หรือ ซึ่ง พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลได้ แยกท่านออกจากชุ มนุมชนอิสราเอล เพื่อ
นํา ท่านให้มาใกล้ พระองค์ ให้ปฏิบัติ งานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์และยืน อยู่ ต่อ หน้า ชุ
มนุมชนเพื่อ ปรนนิ บั ติ เขา 10 และพระองค์ ทรงนํา ท่านมาใกล้ พระองค์ รวมทัง้ พี่ น้องทัง้ สิน
้
ของท่าน คือลูกหลานของเลวี ท่านทัง้ หลายแสวงหาตําแหน่ งปุโรหิตด้วยหรือ 11 เพราะฉะ
นั ้นที่ท่านและพรรคพวกทัง้ หมดของท่านได้ประชุมกันก็เป็นการต่อสู้พระเยโฮวาห์ ส่วนอา
โรนเป็นอะไรเล่าที่ ท่านได้ บ่นว่าเขา� 12 โมเสสใช้ให้ไปเรียกดาธานและอาบีรม
ั บุตรชายเอ
ลีอับ เขาทัง้ สองว่า “เราจะไม่ขึ้นไป 13 เป็นการเล็กน้ อยอยู่หรือที่ท่านนําพวกเราจากแผ่นดิ
นที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เพื่อจะฆ่าพวกเราเสียในถิน
่ ทุรกันดาร และท่านจะได้ตัง้
14
ตัว ขึ้น เป็น เจ้า นายเหนื อ พวกเราด้วย ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ท่านมิ ได้ นํา พวกเราเข้าไปยัง แผ่นดิ
นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ มิได้ ให้พวกเรารับท ี่ นาหรือ สวนองุน
่ เป็น มรดก ท่านจะ
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ควักตาคนเหล่านี้ ออกเสียหรือ เราจะไม่ ขึ้นไป� 15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเยโฮ
วาห์ว่า “ขออย่าทรงโปรดปรานเครือ
่ งบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสัก
ตัวหนึ่ ง และข้าพระองค์มิได้ทําอันตรายเขาสักคนเดียว� 16 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “ตั
วท่านและพรรคพวกทัง้ หมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในวันพรุ ง่ นี้ ทัง้ ตัวท่าน พรรค
พวกของท่านและอาโรน 17 ให้ทุกคนนํากระถางไฟของตนไป ใส่เครือ
่ งหอมในนั ้น ให้ทุกคน
นํากระถางไฟเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ มีกระถางไฟสองร้อยห้าสิบด้วยกัน ตัวท่านด้วย และอา
โรน ต่างจงเอากระถางไฟของตนไป� 18 ดัง นั ้นทุก คนจึง นํากระถางไฟของเขา ต่างเอาไฟ
ใส่และเอาเครือ
่ งหอมใส่ และเข้าไปยืนอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมพร้อมกับโมเสสและ
อาโรน 19 โคราห์ก็ร่วมชุมนุมชนทัง้ หมดที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมประจัญหน้าเขาทัง้ สอง
และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏต่อบรรดาชุมนุมชน 20 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า 21 “จงแยกตัว ออกเสีย จากชุ มนุ มชนนี้ เพื่อ เราจะผลาญเขาเสีย ในพริบ ตา
เดียว� 22 เขาทัง้ สองซบหน้าลงถึงดน
ิ กราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ผูทรงเป็
้
นพระเจ้าแห่ง
จิต วิญญาณของมนุษย์ ทัง้ สิน
้ เมื่อ คนเดียวกระทํา ผิด พระองค์ จะทรงพระพิโรธแก่ ชุ มนุม
ชนทัง้ หมดหรือ�
แผ่นธรณี ก็อ้าปากออกกลืนพวกกบฏ

23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า

จงออกไปให้หา่ งจากเต็นท์
ของโคราห์ ดาธาน และอาบี รม
ั � แล ้ว โมเสสลุก ขึ้น ไปหาดาธานและอาบี รม
ั และพวก
ผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอลก็ตามท่านไป 26 โมเสสจึง กล่าวแก่ ชุ มนุ มชนนั ้ นว ่า “ท่านทัง้ หลาย
ออกไปเสียให้หา่ งจากเต็นท์ของคนชัว่ เหล่านี้ อย่าแตะต้องอะไรของเขาเลย เกลือกว่าท่าน
ทัง้ หลายจะต้องถูก กวาดไปกับ บรรดาการบาปของเขาด้วย� 27 ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายก็ ออก
ไปให้ หา่ งจากเต็นท์ ของโคราห์ ดาธาน และอาบี รม
ั และดาธานกับ อาบี รม
ั ออกมายืน อยู่
ที่ ประตู เต็นท์ ของตน พร ้ อมกับ ภรรยา บุ ตรชายและลูก เล็กๆของเขา 28 และโมเสสพูด ว่า
“ดังนี้ แหละท่านทัง้ หลายจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้ามากระทําการทัง้ สิน
้ นี้ ข้ามิได้
กระทํา ตามอําเภอใจข้า เอง 29 ถ้า คนเหล่า นี้ ตายอย่างคนธรรมดาทัง้ ปวง หรือ เหตุ การณ์
อย่างคนธรรมดามาเยีย
่ มเยียนเขา ก็ หมายว่าพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงใช้ข้ามา 30 แต่ ถ้าพระ
เยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่ เกิดขึ้นและแผ่นธรณี อา้ ปากกลืนคนเหล่านี้ เข้าไปพร้อมกับข้าว
ของทัง้ หมดของเขา และเขาทัง้ หลายลงไปสู่ แดนคนตายทัง้ เป็น ท่านทัง้ หลายจงทราบ
เถิด ว่า คนเหล่า นี้ ได้ สบประมาทพระเยโฮวาห์� 31 ต่อ มาเมื่อ ท่านกล่าวบรรดาคํา เหล่า นี้
จบ แผ่ นดิน ใต้ ที่ เขาเหล่า นั ้น ยืน อยู่ ก็ แยกออก 32 และแผ่น ธรณี ก็ อ้า ปากออกกลืน เขาทัง้
หลายกับครอบครัว และบรรดาคนของโคราห์และข้าวของทัง้ หมดของเขา 33 ดังนั ้นเขาทัง้
หลายพร้อมกับข้าวของทัง้ หมดของเขาลงไปสู่ แดนคนตายทัง้ เป็น และแผ่นดิ นก็งบ
ั เขาไว้
34
และเขาทัง้ หลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางที่ประชุม อิสราเอลทัง้ หมดที่อยูรอบเขาได้
่
ยน
ิ
เสียงร้องของเขาก็หนี ไป เพราะเขากล่าวว่า “เกลอ
ื กว่าธรณี จะกลืนเราเสีย� 35 และไฟออก
มาจากพระเยโฮวาห์ เผาผลาญคนทัง้ สองร้อยห้าสิ บท ี่ ได้ ถวายเครือ
่ งหอมนั ้น เสีย 36 แล ้ว
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 37 “จงบอกเอเลอาซาร์บุตรชายอาโรนปุโรหิต ให้เอากระถาง
ไฟออกเสียจากเปลวเพลิง และเจ้าจงกระจายก้อนไฟออกห่างๆกัน เพราะกระถางไฟเหล่า
นั ้นบริสุทธิ์ 38 คือกระถางไฟของคนเหล่านี้ ที่ได้กระทําบาปจนถึงเสียชีวตน
ิ ัน
้ จงตีแผ่ทําเป็น
แผ่น คลุม แท่ นบู ชา เพราะได้ ถวายกระถางเหล่า นั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จึง เป็น สิง่
บริสุทธิ์ ดังนั ้นสิง่ เหล่านี้ จะเป็นหมายสําคัญแก่คนอิสราเอล� 39 ดังนั ้นเอเลอาซาร์ปุโรหิต
จึงนํากระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซึ่งผูที
้ ่ถูกไฟเผานําไปบูชา มาตีแผ่ออกเป็นแผ่นคลุมแท่นบูชา
40 ให้เป็ นเครือ
่ งเตือนใจคนอิสราเอล เพื่อว่าคนสามัญผู้ที่ มิใช่เป็นเชื้อสายของอาโรน จะมิ
25
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ได้เข้าไปเผาเครือ
่ งหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เกลือกว่าจะเป็นอย่างโคราห์และ
พรรคพวกของเขา ดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับเอเลอาซาร์ทางโมเสส 41 พอรุ ง่ ขึ้นบรรดาชุมนุ
มชนอิสราเอลก็บ่นว่าโมเสสและอาโรนว่า “ท่านได้ประหารชีวต
ิ คนของพระเยโฮวาห์เสีย�
42 ต่อ มาเมื่อ ชุ มนุ มชนมาประชุม ประจัญ หน้า โมเสสและอาโรน เขาหัน หน้า มาสู่ พล ับ พลา
แห่ง ชุ มนุ ม และดู เถิด เมฆมาคลุม พลับพลานั ้น และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็ ปรากฏ
43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม
การอ้อนวอนของโมเสสช่วยคนอิสราเอลให้รอด

44 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงออกไปเสีย จากท่ามกลางประชุม ชนนี้

เพื่อ
เราจะผลาญเขาทัง้ หลายเสียในพริบตาเดียว� และท่านทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึงดิน 46 โมเสส
พู ดกับอาโรนว่า “จงเอากระถางไฟ เอาไฟจากแท่นบูชาใส่ ไว้ แล้วใส่ เครือ
่ งหอมรีบนําไปที่
ชุมนุมชน ทําการลบมลทินบาปของชุมนุมชนนั ้นเสีย เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระ
เยโฮวาห์ แล้ว ภัย พิบัติ ได้ บังเกิด ขึ้น� 47 อาโรนจึง นํา กระถางไฟดัง ที่ โมเสสบอกวิง่ เข้าไป
ท่ามกลางที่ประชุม และดูเถิด ภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชนแล้ว และท่านได้ใส่เครือ
่ ง
หอมและทําการลบมลทิน บาปของประชาชน 48 ท่านได้ ยน
ื อยู่ ระหว่างคนตายกับ คนเป็น
49
และภัยพิบติ
ั นั ้นก็ถูกระงับแล้ว บรรดาคนที่ตายด้วยภัยพิบัติมีหน่งึ หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคน
ไม่นั บคนที่ ตายด้วยเรือ
่ งของโคราห์ 50 เมื่อภัยพิบัติถู กระงับแล้ว อาโรนก็กลับไปหาโมเสส
ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

17
ไม้เท้าของอาโรนได้งอก มีดอกตูมและดอกบาน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงพูดกับคนอิสราเอลและเอาไม้เท้ามาจากเขา เรือน
บรรพบุรุษละอันจากประมุขทุกคนตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นไม้เท้าสิบสองอัน เขียนชื่อชาย
เจ้าของไม้ไว้บนไม้เท้าทุกอัน 3 เขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าของคนเลวี เพราะจะมีไม้เท
้า อัน เดียวสําหรับ หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ หนึ่ ง 4 จงวางไม้ เท ้า เหล่า นั ้น ไว้ในพลับพลาแห่ง ชุ
มนุม ต่อหน้าพระโอวาทที่ที่เราพบกับเจ้าทัง้ หลาย 5 และต่อมาไม้เท้าของชายผู้ที่เราโปรด
เลือกนั ้นจะงอก เช่นนี้ เราจะกระทําให้เสียงบ่นของคนอิสราเอล ซึ่งเขาบ่นต่อเจ้าสงบลงเสีย
จากเรา� 6 โมเสสจึงสัง่ คนอิสราเอล และประมุขของท่านทุกคนก็มอบไม้เท้าแก่ท่านคนละ
อันตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นไม้เท้าสิบสองอัน และไม้เท้าของอาโรนก็อยู่ในไม้เท้าเหล่านั ้น
ด้วย 7 และโมเสสวางไม้ เท ้า เหล่า นั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ ในพลับพลาพระโอวาท
8 อยู่มาวันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาพระโอวาท ดูเถิด ไม้เท้าของอาโรนสําหรับวงศ์
วานเลวีได้ งอก มี ดอกตูมและดอกบาน และเกิดผลอัลมันด์ สุกบ้าง 9 แล้วโมเสสนําไม้ เท้า
ทัง้ หมดจากที่ตรงพระพักตร์พระเยโฮวาห์มายังคนอิสราเอลทัง้ หมด เขาได้ตรวจดู และทุก
คนก็นําไม้เท้าของตนไป 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนําไม้เท้าของอาโรนกลับไป
วางไว้ต่อหน้าพระโอวาท เก็บไว้เป็นหมายสําคัญสําหรับเตือนพวกกบฏ เพื่อเจ้าจะให้เขาทัง้
หลายยุติการบ่นว่าเรา เพื่อเขาจะไม่ต้องตาย� 11 โมเสสก็กระทําเช่นนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสส
ัง่ ท่านอย่างไร ท่านก็กระทําอย่างนั ้น 12 และคนอิสราเอลพูดกับโมเสสว่า “ดูเถิด เราพินาศ
เราถึงหายนะ เราถึงหายนะหมดแล้ว 13 ผู้ใดที่มาใกล้ พลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ต้องตาย
เราจะต้องตายหมดหรือ�

18
คําสัง่ สอนและคําบัญชาสําหรับอาโรนและคนเลวี
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ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้ าและบุตรชายของเจ้า และวงศ์ วานบิดาของ
เจ้า จะต้องรับ โทษความชัว่ ช้า เนื่ องด้วยสถานบริสุทธิ์ ทัง้ เจ้า และบุตรชายของเจ้า จะต้อง
รับโทษความชัว่ ช้าเนื่ องด้วยหน้าที่ ปุโรหิตของเจ้า 2 และจงนําพี่น้องของเจ้ามาใกล้ เจ้า ซึ่ง
เป็น ตระกูล เลวี ตระกู ลบ ิ ดาของเจ้า เพื่อ เขาจะสมทบกับ เจ้า และปรนนิ บั ติ เจ้า ขณะที่ เจ้ า
และบุตรชายปรนนิ บัติอยู่ต่อหน้าพลับพลาพระโอวาท 3 เขาทัง้ หลายจะคอยรับใช้เจ้า และ
รับใช้บรรดาหน้าที่ต่างๆของพลับพลา แต่อย่าให้เข้าใกล้เครือ
่ งใช้ของสถานบริสุทธิ์หรือแท่
4
นบู ชา เกล ื อกว่า เขาทัง้ หลายและเจ้า จะต้องตาย เขาทัง้ หลายจะสมทบกับ พวกเจ้า และ
คอยรับใช้อยู่ที่ พลับพลาแห่งชุ มนุม ในงานปรนนิ บัติ ทัง้ สิน
้ ของพลับพลา และอย่าให้ผู้อื่น
ใดมาใกล้ เจ้า 5 พวกเจ้าต้องคอยรับใช้ในหน้าที่ ของสถานบริสุทธิ์ และหน้าที่ ของแท่ นบู ชา
เพื่อ พระพิโรธจะไม่ เก ิด ขึ้น แก่ คนอิสราเอลอีก 6 และดู เถิด เราได้ เลือกคนเลวีพี่ น้ องของ
เจ้าออกจากคนอิสราเอล เป็นของประทานแก่เจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ของพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 7 ทัง้ เจ้า และบุตรชายจงคอยรับ ใช้ ในหน้าที่ ปุ โรหิต เพื่อ งานทุก
อย่างที่เกี่ยวข้องกับแท่นบูชาและสิง่ ที่อยูภายในม่
่
าน เจ้าต้องอยูปฏิ
่ บัติงาน เราให้ตําแหน่ ง
ปุโรหิต แก่ เจ้ าเป็น ของประทานสําหรับ งานปฏิ บั ติ และผู้ ใดอื่ นที ่ เข ้า มาใกล้ ต้องให้ ถึงแก่
ความตาย � 8 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ อาโรนว่า “ดู เถิด เราได้ ให้เครือ
่ งบูชาของเราส่วน
หนึ่ ง แก่ เจ้า คือ บรรดาของถวายของคนอิสราเอล เราให้ แก่ เจ้ าส่วนหนึ่ ง และแก่ ลูก หลาน
ของเจ้าเป็นกฎถาวรเพราะเหตุพวกเจ้าได้รบ
ั การเจิมแล้ว 9 ในบรรดาของบริสุทธิ์ที่สุดส่วน
ซึ่งไม่ได้ เผาไฟที่ เป็นของของเจ้ามีดังนี้ บรรดาของถวายของเขา บรรดาธัญญบูชาของเขา
บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขา บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ของเขา ซึ่ง เขาถวายแก่
เรา จะเป็น ของบริสุทธิ์ ที่ สุด แก่ เจ้ าและแก่ ลูก หลานของเจ้า 10 เจ้ าจงรับ ประทานสิง่ เหล่า
นี้ ในที่ บริสุทธิที
์ ่สุด ผู้ ชายทุก คนรับ ประทานได้ เป็น ของบริสุทธิ์ แก่ เจ้า 11 สิ ่ง ต่อ ไปนี้ ก็ เป็น
ของเจ้า ด้วย คือ ของให้ ที่ เขาถวาย บรรดาเครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายของคนอิสราเอล เราได้
ให้ ไว้ แก่ เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิง ซึ่ง อยู่ กับ เจ้า เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร ทุ กคนที่ สะอาดอยู่ ใน
ครอบครัวของเจ้า รับ ประทานได้ 12 นํ้า มั นที ่ ดี ที่ สุด ทัง้ หมด และนํ้า องุ ่นที ่ ดี ที่สุด และเมล็ด
พืชทัง้ หมด และผลรุ น
่ แรกที่ เขาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราให้แก่ เจ้า 13 ผลสุ กรุ ่นแรกของ
ของทุกอย่างซึ่งอยูใ่ นแผ่นดิน ที่เขานํามาถวายพระเยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า ทุกคนที่สะอาด
อยู่ในครอบครัว ของเจ้า รับ ประทานได้ 14 บรรดาของมอบถวายในอิสราเอลจะเป็น ของเจ้า
15 บรรดาเนื้ อหนั งที่เบิกครรภ์ ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์จะเป็ นของ
เจ้า แต่อย่างไรก็ตาม บุตรหัวปีของมนุษย์เจ้าจะต้องไถ่ไว้ เจ้าต้องไถ่ลูกหัวปีของบรรดาสัตว์
ทัง้ ปวงที่มลทินด้วย 16 และค่าไถ่ พออายุได้หน่งึ เดือนเจ้าก็ต้องไถ่ ให้เจ้ากําหนดว่าเป็นเงิน
ห้าเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นยีสิ
่ บเก-ราห์ 17 แต่ลูกหัวปีของวัว หรือลูกหัวปี
ของแกะ หรือลูกหัวปี ของแพะ เจ้าไม่ต้องไถ่เพราะเป็นของบริสุทธิ์ เจ้าจงเอาเลือดของมัน
พรมบนแท่นบูชา และเอาไขมันของมันเผาเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัย
18
แด่พระเยโฮวาห์ แต่เนื้ อของมันจะเป็นของเจ้า เช่นเดียวกับเนื้ ออกที่แกว่งถวายหรือเนื้ อ
โคนขาขวาเป็น ของเจ้า 19 บรรดาเครือ
่ งบูชาบริสุทธิ์ ที่ คนอิสราเอลมอบถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ เราให้แก่ เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิง ซึ่ง อยู่ กับ เจ้า เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร เป็น พันธสัญญา
เกลือเป็นนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สําหรับเจ้า และเชื้อสายของเจ้าด้วย� 20 และพระ
เยโฮวาห์ตรัส กับ อาโรนว่า “เจ้ าจะไม่ ได้ รับ มรดกในแผ่น ดิน ของเขา ทัง้ เจ้า จะไม่ มี ส่วนอัน
ใดกับ เขาเลย เราเป็น ส่วนแบ่ง ของเจ้า และเป็น มรดกของเจ้า ท่ามกลางคนอิสราเอล 21 ดู
เถิด เราให้บรรดาสิบชักหนึ่ งในอิสราเอลแก่คนเลวเี ป็นมรดก เป็นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิ
1
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บัติ คืองานปฏิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุม 22 ตัง้ แต่นี้ ต่อไปคนอิสราเอลจะมิได้เข้ามาใกล้พล
ับพลาแห่งชุ มนุม เกลือกว่าเขาจะรับโทษบาปและจะต้องตาย 23 แต่ คนเลวีจะต้องปฏิ บัติ
งานของพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม และเขาจะต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา จะเป็น กฎเกณฑ์
ถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เขาจะไม่ มี ส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล 24 เพราะว่า ส่วน
สิบ ชัก หนึ่ ง ของคนอิสราเอล ซึ่ง นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราได้ ให้แก่ คนเลว ี เป็น มรดก
เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ บอกเขาว่า ‘เขาจะไม่ มี ส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล� ” 25 พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า 26 “ยิง่ กว่านั ้น เจ้ าจงกล่าวแก่ คนเลวีว่า ‘เมื่อพวกเจ้ารับสิบชัก
หนึ่ งจากคนอิสราเอล ซึ่งเราให้แก่ เจ้ าอันมาจากเขาเป็นมรดกของเจ้านั ้น เจ้ าจงนําสิบชัก
หนึ่ ง ของสิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เจ้ าได้ มาน น
ั ้ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 27 และส่วนถวายของเจ้า นั ้น จะ
นั บเหมือนหนึ่ งเป็นพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าว และเหมือนส่วนที่เต็มเปี่ ยมจากบ่อยํ่าองุน
่
28 เพราะฉะนั ้นเจ้าต้องนําของบูชาจากสิบชักหนึ่ งทัง
้ สิน
้ ของเจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือ
สิบชักหนึ่ งที่เจ้ารับจากคนอิสราเอลนั ้น จากส่วนได้นี้ พวกเจ้าจงมอบของถวายแด่พระเยโฮ
วาห์แด่ อาโรนปุโรหิต 29 จากบรรดาของที่ พวกเจ้าได้ รับ เจ้ าจงนําเครือ
่ งถวายทุกสิง่ ที่ ต้อง
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จากบรรดาของดี ที่ สุด นั ้น คือ ส่วนของที่ บริสุทธิ�
์ 30 ฉะนั ้น เจ้า จงพู
ดกับเขาว่า ‘เมื่อเจ้าได้ถวายส่วนที่ ดีที่ สุดแล้ว ให้คนเลวีนับส่วนที่ เหลืออยู่เป็นเหมือนหนึ่ ง
พืชที่ได้มาจากลานนวดข้าวและเป็นผลได้จากบ่อยํ่าองุน
่ 31 และเจ้าจะรับประทานส่วนนั ้น
ณ ที่ใดๆก็ได้ ทัง้ ตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้า เพราะว่าเป็นรางวัลตอบแทนงานปฏิบัติของ
เจ้า ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 32 เมื่อ เจ้า ได้ ถวายส่วนที่ ดี ที่ สุด แล้ว เจ้า จะหามี โทษบาปโดย
ของถวายนั ้น ไม่ และเจ้า อย่า ทํา สิง่ บริสุทธิ์ ของคนอิสราเอลให้ มลทิน เกลือกว่า เจ้า จะต้อง
ตาย� ”

19

วัวตัวเมียสีแดงกับขี้เถ้า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “ต่อ ไปนี้ เป็น กฎพระราชบัญญั ติ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาว่า จงบอกคนอิสราเอลให้นํา วัว ตัว เมีย สี แดงไม่ พิการซึ่ง ไม่ มี ตําหนิ
และยัง ไม่ เคยเข้า เทียมแอก 3 และเจ้า จงให้วัวน น
ั ้ แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และให้เอาวัวน น
ั้
4
ไปนอกค่ายฆ่าเสียต่อหน้าเขา และเอเลอาซาร์ปุ โรหิตจะเอานิว
้ มือจุ่มเลือดวัวพรมที่ ข้าง
หน้าพลับพลาแห่งชุ มนุมเจ็ดครัง้ 5 และให้มีคนเผาวัวตัวเมียนั ้นเสียในสายตาของเขา คือ
เขาจะต้องเผาหนั ง เนื้ อ และเลื อด กับ มูล ของมัน เสีย ให้ หมด 6 และปุโรหิต จะเอาไม้ สนสี
ดาร์ ไม้หุสบกับด้ายสีแดงโยนเข้าไปในไฟที่เผาวัวตัวเมียนั ้น 7 แล้วปุโรหิตจะซักเสื้อผ้าของ
ตน และชําระร่างกายเสีย ในนํ้า ภายหลัง จึง เข้าไปในค่ายและปุ โรหิ ตน น
ั ้ จึง เป็น มลทิน อยู่
จนถึงเวลาเย็น 8 ผู้ใดที่ทําการเผาวัวตัวเมียต้องซักเสื้อผ้าและชําระร่างกายของตนเสียใน
นํ้า และเขาจะเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็น 9 ให้ชายคนที่สะอาดเก็บขี้เถ้าวัวตัวเมียนั ้น นํา
ไปไว้นอกค่ายในที่สะอาด และให้เก็บขี้เถ้านั ้นไว้ทําเป็นนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้สําหรับที่ชุมนุ
มชนอิสราเอลเพื่อเป็นการชําระล้างบาปออกเสีย 10 และคนที่ เก็บขี้เถ้าของวัวตัว เมีย ต้อง
ซัก เสื้อผ้า ของตน และเขาจะเป็น มลทิน อยู่ จนถึง เวลาเย็น จะเป็น อย่างนี้ แก่ คนอิสราเอล
และแก่คนต่างด้าวผูอ
้ าศัยอยูท
่ ่ามกลางเขา เป็นกฎเกณฑ์ถาวร 11 ผูที
้ ่แตะต้องศพของผูใ้ ด
12
ก็ตามต้องเป็นมลทินอยู่เจ็ดวัน ในวันที ่สามเขาต้องชําระตัวด้วยนํ้า แล้วในวันที ่เจ็ดเขา
จะสะอาด แต่ถ้าเขาไม่ชาํ ระตัวในวันทีสาม
่
ในวันทีเจ
่ ็ดเขาจะสะอาดไม่ได้ 13 ผูใดก็
้
ตามแตะ
ต้องคนตาย คือร่างกายของคนที่ตายแล้ว และมิได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ ผู้นั ้ นก็กระทําให้พล
ับพลาของพระเยโฮวาห์มีมลทิน คนนั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล เพราะนํ้าแห่งการ
แยกตัง้ ไว้ไม่ ได้ พรมถูก ตัว เขา เขาจะเป็น มลทิน มลทิน ยัง ค้างอยู่ ที่ เขา 14 ต่อ ไปนี้ เป็น พระ
1
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ราชบัญญัติเรือ
่ งคนตายในเต็นท์ ทุกคนที่เข้ามาในเต็นท์ และสารพัดที่อยู่ในเต็นท์ จะเป็น
มลทินไปเจ็ดวัน 15 ภาชนะทุกลูกที่ไม่มีฝาปิดต้องเป็นมลทิน 16 คนใดที่อยู่ในพื้นทุ่งไปแตะ
ต้องคนที่ถูกดาบตาย หรือแตะต้องศพ หรือกระดูกคน หรือหลุมศพ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน
17 สําหรับ คนที่ เป็ น มลทิน นี้ จงเอาขี้ เถ้า จากการเผาวัว ตัว เมีย ในการบูชาไถ่ บาป และเอา
นํ้าที่ ไหลเติมเข้าไปปนในภาชนะ 18 ให้คนสะอาดเอากิง่ หุสบจุ่มน้าํ นั ้นประพรมที่ เต็นท์ และ
เครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้ และบนตัวคนที่ อยู่ที่ นั ่นและบนตัวคนที่ แตะต้องกระดูกหรือคนถูกฆ่า
หรือคนตายหรือหลุมศพ 19 ให้คนสะอาดประพรมคนที่เป็นมลทินในวันที่สามและวันที่เจ็ด
อย่างนี้ พอวันทีเจ
่ ็ดเขาจะทําให้คนนั ้นสะอาด และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า พอถึงเวลา
เย็นเขาจะสะอาด 20 แต่คนที่เป็นมลทินและไม่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิ์ คนนั ้นจะต้องถูกตัดขาด
จากท่ามกลางที่ชุมนุม เพราะเขาได้กระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน คือ
ว่า นํ้า แห่ง การแยกตัง้ ไว้ไม่ ได้ พรมถูก ตัว เขา เขาจึง เป็น มลทิน 21 และให้เป็น กฎเกณฑ์ แก่
พวกเขาอยู่ เนื องนิ ตย์ ผู้ ที่ ประพรมนํ้า แห่ง การแยกตัง้ ไว้จะต้องซัก เสื้อผ้า ของตน และผู้ ที่
แตะต้องนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น 22 และสิง่ ใดที่ผู้เป็นมลทินแตะ
ต้อง สิ่งนั ้นจะเป็นมลทิน และผู้ที่แตะต้องสิง่ นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น�

20
มิเรียมสิน
ิ ประชาชนกระหายนํ้า
้ ชีวต

1 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดของคนอิสราเอลเข้ามาในถิน
่ ทุรกันดารศินในเดือนที่ หนึ่ ง

ประชาชน
พักอยู่ในคาเดช มิเรียมก็สิ้นชีวต
ิ และฝังไว้ที่นั่น 2 ครัง้ นั ้นชุมนุมชนไม่มีน้าํ เขาประชุมกันว
่าโมเสสและอาโรน 3 ประชาชนตัดพ้อต่อว่าโมเสสว่า “เมื่อพี่น้องเราตายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์นั ้น เราตายเสียด้วยก็ดี 4 ท่านพาชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์มาในถิน
่ ทุรกันดารนี้
ให้ตายเสียที่ นี่ ทัง้ ตัวเราและสัตว์ของเราทําไม 5 และทําไมท่านจึงให้เราออกจากอียป
ิ ต์ นํา
เรามายังที่เลวทรามนี้ เป็นที่ซ่ึงไม่มีพืช ไม่มีมะเดื่อ องุน
่ หรือทับทิม และไม่มีน้าํ ดื่ม� 6 แล้ว
โมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมและซบหน้าลง และสง่า
ราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่เขา
นํ้าไหลออกจากหิน โมเสสทําบาป
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 8 “จงเอาไม้ เท ้า และเรียกประชุม ชุ มนุมชน ทัง้ เจ้า และ
อาโรนพี่ชายของเจ้า และบอกหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้หน
ิ หลัง่ นํ้า ดังนั ้นเจ้าจะเอานํ้า
ออกจากหิน ให้ เขา ดัง นั ้น แหละเจ้า จะให้ น้ํา แก่ ชุ มนุ มชนและสัตว์ดื่ม � 9 โมเสสก็ นํา ไม้ เท
้าไปจากหน้าพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่ พระองค์ ทรงบัญชา 10 โมเสสกับอาโรนก็ เรียกชุ
มนุมชนให้ไปพร้อมกั นที ่ หิน โมเสสกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าผู้ กบฏจงฟัง ณ บัดนี้ จะให้เราเอา
นํ้าออกจากหินนี้ ให้พวกเจ้าดื่มหรือ� 11 และโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหน
ิ นั ้นสองครังด
้ ้วยไม้เท้า
12
และนํ้า ก็ ไหลออกมามากมาย ชุ มนุ มชนและสัตว์ของเขาก็ ได้ ดื่ มน้าํ
พระเยโฮวาห์ ตรัส
กับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะเจ้ามิได้เชื่อเราจึงมิได้กระทําให้เราเป็ นที ่บริสุทธิในสายตา
์
ของคนอิสราเอล เพราะฉะนั ้นเจ้าจึงจะมิได้ นําชุ มนุมชนนี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ ให้แก่
เขา� 13 นํ้านั ้นคือนํ้าเมรีบาห์ เพราะว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรง
สําแดงความบริสุทธิ์ท่ามกลางเขา
7

คนเอโดมไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา
โมเสส ได้ ส่ง ผู้ สื่อสาร จาก คา เดช ไป ถึง กษั ตริ ย์ แห่ ง เอ โดม ว่า “พี่ น้ อง ซึ่ง เป็น คน
อิสราเอลกล่าวดังนี้ ว่า ท่านก็ ทราบถึง บรรดาความทุกข์ ยากที่ เก ิด ขึ้น แก่ เราแล้ว 15 ว่า
บรรพบุรุษ ของเราลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ และเราอยู่ ในอียป
ิ ต์ ช้า นาน และชาวอียป
ิ ต์ ได้ ข่มเหงเรา
14
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และบรรพบุรุษของเรา 16 และเมื่อเราร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสดับเสียงของเรา
และได้ส่งทูตสวรรค์องค์หน่งึ นําเราออกจากอียป
ิ ต์ และดูเถิด เรามาอยู่ในคาเดชเป็นเมือง
17
ที่ อยู่ ชิ ดพรมแดนของท่าน ขอให้ เรายกผ่านเขตแดนของท่าน เราจะไม่ ผ่านไร่นาหรือ
สวนองุน
่ ของท่าน เราจะไม่ ด่ื มน้าํ จากบ่อ เราจะเดิน ไปตามทางหลวง เราจะไม่ หน
ั ไปทาง
ขวามือหรือทางซ้ายมือ จนกว่าเราจะผ่านพ้นเขตแดนของท่าน� 18 แต่เอโดมกล่าวแก่ท่าน
ว่า “ท่านจะยกผ่านไปไม่ได้เกลือกว่าเราจะยกออกมาสู้ท่านด้วยดาบ� 19 และคนอิสราเอล
พูดกับกษั ตริย์แห่งเอโดมว่า “เราจะขึ้นไปตามทางหลวง ถ้าเราดื่มน้าํ ของท่านไม่วา่ ตัวเรา
หรือสัตว์ เราจะชําระเงินให้ ขอให้เราเดินผ่านไป เราไม่ต้องการอะไรอีก� 20 แต่ท่านตอบว่า
“เจ้าจะยกผ่านไปไม่ได้� แล้วเอโดมก็ยกพลเป็นอันมากมาต่อสู้เขาทัง้ หลายด้วยมืออันเข้ม
แข็ง 21 เช่นนี้ แหละเอโดมปฏิเสธไม่ให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน ดังนั ้นอิสราเอล
จึงหันไปจากท่าน 22 และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเดินทางจากคาเดชมาถึงภูเขาโฮร์
อาโรนสิน
ิ
้ ชีวต
ที่ ภู เขาโฮร์ นี้ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนริม เขตแดนแผ่น ดิน เอโดมว่า
24 “อาโรนจะต้องถูก รวบไปอยู่ กับ พวกของเขา เพราะเขาจะไม่ ได้ เข ้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เรา
ยกให้แก่ คนอิสราเอล เพราะเจ้าทัง้ สองกบฏต่อคําสัง่ ของเราที่ น้ําเมรีบาห์ 25 จงนําอาโรน
และเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา นํา เขาขึ้น มาบนภู เขาโฮร์ 26 จงถอดเสื้อ ของอาโรนสวม
ให้ แก่ เอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา และอาโรนจะถูก รวบไปอยู่ กับ พวกของเขา เขาจะตาย
ที่ นั ่น� 27 โมเสสก็ กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ ข้น
ึ ไปบนภู เขาโฮร์
28
ท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทัง้ หมด และโมเสสถอดเสื้อผ้าของอาโรน และสวมให้แก่
เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนก็สิ้นชีวต
ิ อยูที
่ ่ยอดภูเขานั ้น แล้วโมเสสและเอเลอา
ซาร์ลงมาจากภูเขา 29 เมื่อบรรดาชุมนุมชนเห็นว่าอาโรนสิน
ิ เสียแล้ว วงศ์วานอิสราเอล
้ ชีวต
ทัง้ หมดก็ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้อาโรนอยูส
่ ามสิบวัน
23

21
กษั ตริยเมื
์ องอาราดกับชาวคานาอันถูกทําลาย
1 เมื่อ กษั ตริย์ เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ อยู่ ทางภาคใต้ ได้ ยิ นว ่า อิสราเอลกําลัง ยกมา
ตามทางที่ พวกสอดแนมใช้นั ้น ท่านต่อสู้ กับคนอิสราเอลและจับไปเป็นเชลยได้ บ้าง 2 และ
คนอิสราเอลปฏิญาณไว้กับ พระเยโฮวาห์ ว่า “ถ้า พระองค์ จะทรงมอบชนชาติ นี้ ไว้ในมือ ข้า
พระองค์ แน่ แล้ว ข้า พระองค์ จะทําลายบ้านเมืองเขาเสีย ให้ สิน
้ � 3 และพระเยโฮวาห์ ทรง
สดับ เสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานาอัน ไว้ เขาก็ ทําลายชาวคานาอัน และบ้าน
เมืองของเขาเสียสิน
้ จึงได้เรียกชื่อตําบลนั ้นว่าโฮรมาห์ 4 เขาทัง้ หลายออกเดินจากภูเขาโฮร์
ตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดม ประชาชนท้อใจมากเพราะเหตุหนทาง
งูแมวเซากับงูทองเหลือง
และประชาชนก็ บ่ นว ่า พระเจ้า และว่า โมเสสว่า “ทําไมพาเราออกจากอียป
ิ ต์ มาตายใน
6
ถิน
่ ทุรกันดาร เพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้าํ เราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้ � และพระเยโฮวาห์
ก็ ทรงให้ งู แมวเซามาในหมู่ ประชาชน งู ก็ กัด ประชาชน และคนอิสราเอลตายมาก 7 และ
ประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่า “เราทัง้ หลายได้กระทําบาปเพราะเราทัง้ หลายได้บ่นว่าพระ
เยโฮวาห์และบ่นว่าท่าน ขอทูลแด่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงนํางูไปจากเราเสีย� ดังนั ้น
โมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชน 8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงทํางู แมวเซาตัว
หนึ่ ง ติด ไว้ที่ เสา และต่อ มาทุก คนที่ ถู กง ู กัด เมื่อ เขามองดู เขาจะยั งม ี ชี วิตอยู่ ได้ � 9 ดัง นั ้น
โมเสสจึง ทํา งู ทองสัมฤทธิตั
์ ว หนึ่ ง และติด ไว้ที่ เสา แล ้ว ต่อ มาถ้า งู กัด คนใด ถ้า เขามองดู งู
5
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ทองสัมฤทธินั
์ ้น เขาก็ มี ชี วิตอยู่ ได้ 10 และคนอิสราเอลก็ ยกออกเดิน ไปตัง้ ค่ายอยู่ ที่ โอโบท
11 และเขาออกเดิน จากโอโบทไปตัง
้ ค่ายอยู่ที่ อิเยอาบาริม อยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร ตรงข้ามโม
12
อับ ทางทิศตะวันขึ้น เขายกออกจากที่นั่นมาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หุบเขาเศเรด 13 เขายกออกจาก
ที่ นั่นไปตัง้ อยู่ฟากแม่น้ําอารโนนข้างโน้ น ซึ่งอยู่ในถิน
ื มาจากพรมแดนของ
่ ทุรกันดารที่ ยด
คนอาโมไรต์ เพราะว่าแม่น้ําอารโนนเป็นพรมแดนของโมอับ ระหว่างโมอับกับคนอาโมไรต์
14 ดังนั ้นในหนั งสือสงครามของพระเยโฮวาห์จึงมว่
ี า “พระองค์ทรงชนะที่ทะเลแดง และลุ่ม
15
แม่น้ําอารโนน และที่เชิงลาดของที่ลุ่มเหล่านั ้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตัง้ เมืองอาร์ และพาดพิง
ไปถึงพรมแดนโมอับ� 16 จากที่นั่นเขาออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ ซึ่งเป็นบ่อนํ้าที่พระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงรวบรวมประชาชนเข้าด้วยกัน เราจะให้น้ําแก่เขา� 17 แลวอ
้ ิสรา
เอลจึงร้องเพลงนี้ ว่า “โอ บ่อน้าํ เอ๋ย จงมีน้ําพลุ่งขึ้นมา ให้เรามาร้องเพลงกัน 18 เป็นบ่อนํ้า
ที่ เจ้ านายได้ ขุด ไว้ เป็น บ่อ ที่ ขุนนางของประชาชนเจาะไว้ ด้วยคทาและไม้ เท ้า ของผู้ทรงตัง้
พระราชบัญญัติ� และจากถิน
่ ทุรกันดารนั ้นไป เขาก็มาถึงมัทธานาห์ 19 และจากมัทธานาห์
ถึงตําบลนาหะลีเอล และจากนาหะลีเอลถึงตําบลบาโมท 20 และจากบาโมทถึงหุบเขาซึ่งอยู่
ในท้องถิน
่ โมอับข้างยอดเขาปิสกาห์ซ่ึงมองลงมาเห็นเยชิโมน
คนอาโมไรต์ไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา อิสราเอลจึงยึดเอาแผ่นดินของเขา
แล ้ วอ ิส ราเอลส่ง ผู้ ส่ือสารไปหาสิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ กล่าวว่า 22 “ขอให้ข้าพเจ้า
ผ่านแผ่น ดิน ของท่าน พวกเราจะไม่ เลี้ยวเข้าไปในนาหรือ ในสวนองุน
่ เราจะไม่ ด่ื มน้าํ จาก
บ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวงจนเราได้ ผ่านพรมแดนเมืองของท่าน� 23 แต่ สิ โหนไม่ยอม
ให้ อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน สิ โหนรวบรวมพลทัง้ หมดของท่านยกออกสู้ รบกับ
อิสราเอลในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และท่านมาถึง ยาฮาสรบกับ อิสราเอลที่ นั ่น 24 และอิสราเอลได้
ประหารท่านเสียด้วยคมดาบ ยึดเอาแผ่นดินของท่านจากแม่น้ําอารโนนจนถึงแถวยับบอก
ไกลไปจนถึงแดนคนอัมโมนเพราะว่าพรมแดนของคนอัมโมนเข้มแข็ง 25 และอิสราเอลยึด
เมืองเหล่านี้ ทัง้ หมด และอิสราเอลเข้าตัง้ อยู่ในบรรดาหัวเมืองของคนอาโมไรต์ ในเฮชโบน
และตามชนบททัง้ หมด 26 เพราะว่าเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิ โหนกษั ตริย์ของคนอาโม
ไรต์ ผู้ที่ ต่อสู้ กับกษั ตริย์ชาวโมอับองค์ ก่อน และยึดได้ แผ่นดินของท่านทัง้ สิน
้ ไกลไปถึงแม่
27
นํ้าอารโนน เพราะฉะนั ้นนั กรอ
้ งบทสุภาษิ ตจึงร้องว่า “มาที่เฮชโบน ให้สร้างและสถาปนา
เมืองแห่ง สิ โหนขึ้น 28 เพราะว่า มี ไฟออกไปจากเฮชโบน มี เปลวไฟออกไปจากเมืองแห่ง สิ
โหน ได้ทําลายเมืองอาร์ของโมอับ เจ้าของแห่งปูชนียสถานสูงของแม่น้ําอารโนน 29 โมอับ
เอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้า โอ ชนชาติ แห่ งพระเคโมชเอ๋ย เจ้ าต้องพินาศ พระเคโมชได้ มอบทั ้งบ ุตร
ชายของตนที่ หลบภัย แล้ วก ับ บุตรสาวของตน ให้ เป็น เชลยของสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์
30 เราทัง
้ หลายได้ ยงิ เขาทัง้ ปวง เฮชโบนพิ นาศจนถึ งด ีโบน เราได้ กวาดล้างถึง โนฟาห์เสีย
คือถึงเมเดบา� 31 ดังนั ้นอิสราเอลได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินคนอาโมไรต์
21

อิสราเอลยึดแผ่นดินของเมืองบาชาน

32 และโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์

และเขาทัง้ หลายได้ยด
ึ ชนบทของเมืองนั ้น
และขับไล่คนอาโมไรต์ที่อยู่ที่นั ่นเสีย 33 แล้วเขาก็เลี้ยวยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน และ
โอกกษั ตริย์เมืองบาชานก็ออกมา ทัง้ ตัวท่านกับพลไพร่ทัง้ สิน
้ ของท่าน เพื่อสู้รบกับเขาที่เอ
เดรอี 34 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้ มอบเขาไว้ในมือ
ของเจ้าแล้ว ทัง้ บรรดาพลไพร่ของเขา และแผ่นดินของเขา และเจ้าจะกระทําแก่เขาอย่าง
เจ้าได้กระทําแก่สิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบน� 35 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจึงฆ่าโอก
และโอรสของท่านเสีย ทัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่มี เหลือ ให้ท่านสัก คนเดียว และเขา
ทัง้ หลายก็เข้ายึดแผ่นดินของท่าน
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22
กษั ตริยเมื
์ องโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
ณ ที่ราบโมอับซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้
ใกล้ เมืองเยรีโค 2 ฝ่ายบาลาคบุตรชายศิป โปร์ได้ เห ็ นการทัง้ ปวงซึ่ งอ ิส ราเอลได้ กระทํา ต่อ
คนอาโมไรต์ 3 ทัง้ โมอั บก ็ครันคร
่
้ามต่อ ชนชาติ นั้น นั กหนา เพราะเขามี คนมากด้วยกัน โม
อับกลัวคนอิสราเอลลานทีเดียว 4 โมอับจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนว่า “คนเหล่า
นี้ จะมาเลี ยก ิน สารพัด ที่ ล้อมรอบเราอยู่หมด เหมือ นวัวเลี ยก ิน หญ้า ในนา� บาลาคบุตรชา
ยศิปโปร์เป็นกษั ตริย์เมืองโมอับในเวลานั ้น 5 ท่านใช้ผูสื
้ ่ อสารไปยังบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ที่
เปโธร์ใกล้แม่น้าํ ในแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน โดยกล่าวว่า “ดูเถิด ชนชาติ
หน่งึ ออกมาจากอียป
ิ ต์ ดูเถิด เขาทัง้ หลายเข้าแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก กําลังพักอยูต
่ รงข้าม
ข้าพเจ้า 6 ฉะนั ้น ขอเชิญมาเถิด บัดนี้ ขอสาปแช่งชนชาตินี้ ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะเขาเข้มแข็ง
กว่าข้าพเจ้ามาก ชะรอยข้าพเจ้าจะสามารถรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปจากแผ่นดินได้
เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ถ้าท่านอวยพรแก่ ผู้ใด ผู้นั ้นจะเป็นไปตามพรนั ้น และท่านสาป
แช่ง ผู้ ใด ผู้ นั ้ นก ็ ถู กสาปแช่ง� 7 ดัง นั ้น พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองโมอั บก ับ พวกผู้ ใหญ่ ของเมือง
มีเดียนก็ถือค่าการทําอาถรรพ์นั้นออกไป ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงบาลาอัม ก็บอกคําของบา
8
ลาคแก่ เขา บาลาอัม กล่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า “คืน นี้ จงค้างที่ นี่ ก่อน เมื่อ พระเยโฮวาห์ตรั
สอย่างไรแก่ ข้าแล้ว ข้าจึงจะนําคํานั ้นมาแจ้งแก่ ท่านทัง้ หลาย� ดังนั ้นเจ้าเมืองแห่งโมอับ
จึง ยับยัง้ อยู่ กับ บาลาอัม 9 และพระเจ้า เสด็จ มาหาบาลาอัม ตรัสว ่า “คนที ่ มาอยู่ กับ เจ้า คือ
ผู้ ใด � 10 บาลาอั มท ูล พระเจ้า ว่า “บาลาคบุตรชายศิป โปร์กษั ตริย์ เมืองโมอับ ได้ ใช้ เขาทัง้
หลายมาแจ้ง แก่ ข้า พระองค์ ว่า 11 ‘ดู เถิด ชนชาติ หน ่ึ งออกจากอียป
ิ ต์ มาแผ่ คลุม พื้น แผ่น
ดินโลก ขอเชิญมาเถิด ขอสาปแช่งเขาทัง้ หลายให้แก่ข้าพเจ้า ชะรอยข้าพเจ้าจะรบชนะเขา
และขับ ไล่ เขาออกไปได้� ” 12 พระเจ้า ตรัส กับ บาลาอัม ว่า “เจ้ าอย่า ไปกับ เขาทัง้ หลาย เจ้ า
อย่าแช่งชนชาตินั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นคนที่ได้รับพร� 13 รุ ง่ เช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้นกล่าว
แก่เจ้านายของบาลาคว่า “จงกลับไปแผ่นดินของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธ
มิ ให้ เราไปกั บท ่าน� 14 เพราะฉะนั ้น เจ้า นายแห่ง โมอั บก ็ ลุ กขึ้น กลับ ไปหาบาลาคกล่าวว่า
“บาลาอัม ปฏิเสธไม่ ยอมมากับ เรา� 15 บาลาคได้ ส่ง พวกเจ้า นายไปอีก ครัง้ หนึ่ ง มี จํานวน
มากกว่า และมี เกียรติ ยศมากกว่า รุ นก
่ ่อน 16 เขาทัง้ หลายมาถึง บาลาอัม กล่าวแก่ ท่านว่า
“บาลาคบุตรชายศิปโปร์กล่าวดังนี้ ว่า ‘ขออย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่ จะไปหาข้าพเจ้าเลย
17 เพราะข้าพเจ้า จะให้เกียรติ แก่ ท่านอย่างสู ง แน่ ท่านจะให้ข้าพเจ้า ทํา อะไรให้ ข้าพเจ้า จะ
กระทําตาม ขอเชิญมาสาปแช่งชนชาตินี้ ให้แก่ข้าพเจ้า� ” 18 แต่บาลาอัมได้ตอบคนใช้ของ
บาลาคว่า “แม้ว่าบาลาคจะให้เงินและทองเต็มบ้านเต็มเรือนของท่านแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะกระทํา อะไรนอกเหนื อ พระบัญชาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ไม่ ได้ ไม่ ว่า เล็ก
หรือ ใหญ่ 19 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านยับยัง้ อยู่ ที่ นี่ สั กค ืน หนึ่ งก ่อนด้วย เพื่อ ข้าพเจ้า จะทราบว่า
พระเยโฮวาห์จะตรัสเพิม
่ เติมประการใดแก่ ข้าพเจ้าบ้าง� 20 และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลา
อัม ในกลางคืน ตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า มี ผู้ ชายมาเรียกเจ้า จงลุก ขึ้น ไปกับ เขา แต่ เจ้ าจงกระทํา
ตามที่ เราสัง่ เจ้าเท่านั ้น� 21 ดังนั ้ นรุ่งเช้าบาลาอัมก็ ลุ กขึ้นผูกอานลา ไปกับเจ้านายแห่งโม
อับ 22 แต่พระเจ้าทรงกริว้ ต่อบาลาอัมเพราะเขาไป ดังนั ้นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มาย
ืนเป็นผู้สกัดทางบาลาอัมไว้ ฝ่ายบาลาอัมขี่ลามีคนใช้สองคนไปกับเขา 23 เมื่อลานั ้นเห็นทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยูใ่ นหนทาง ลาก็เลี้ยวออกนอกทาง เข้าไปในทุ่งนา บา
ลาอัม จึง ตี ลาให้ กล ับ ไปทางเดิม 24 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ มาย ื นอยู่ ในทางแคบ
ระหว่างสวนองุน
่ มีกําแพงทัง้ สองข้างทาง 25 เมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มันก็
1 แล้วคนอิสราเอลก็ยกออกไปตัง
้ ค่ายอยู่
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ดันไปติดกําแพง หนี บเท้าของบาลาอัมเข้ากับกําแพง บาลาอัมก็ตีลาอีก 26 แล้วทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ก็เดินไปข้างหน้ายืนอยูใ่ นที่แคบ ไม่มีทางที่จะหลีกไปข้างขวาหรือข้างซ้าย
27 เมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มันก็หมอบลง บาลาอัมยังคงนั ่งอยูบ
่ นหลัง บาลา
28
อัมก็โกรธ จึงเอาไม้เท้าของเขาตีลา แล้วพระเยโฮวาห์เปิดปากลา มันจึงพูดกับบาลาอัม
ว่า “ข้าพเจ้าได้ กระทําอะไรแก่ ท่าน ท่านจึงได้ ตี ข้าพเจ้าถึงสามครัง้ � 29 บาลาอัมพู ดกับลา
ว่า “เพราะเจ้าได้แกล้งเรา เราอยากจะมีดาบอยูใ่ นมือเดีย
๋ วนี้ เราจะได้ฆ่าเจ้าเสีย� 30 ลากพู
็
ดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาของท่านที่ท่านขับขี่อยู่ทุกวันตลอดชีวต
ิ จนบัดนี้ ดอกหรือ
31
ข้าพเจ้าได้เคยกระทําเช่นนี้ แก่ท่านหรือ� บาลาอัมก็บอกว่า “ไม่เคย� แล้วพระเยโฮวาห์
ทรงเบิกตาบาลาอัม เขาจึงเห็นทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยู่ในหนทาง บาลา
อัมก็ก้มศีรษะซบหน้าลงกราบ 32 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับบาลาอัมว่า “ทําไม
เจ้าจึงตี ลาของเจ้าถึงสามครัง้ ดู เถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการประพฤติ ของเจ้าขัดขืนเรา
33 ลาได้ เห ็น เราและหลีก ไปต่อ หน้า เราถึง สามครัง
้ ถ้า มั นม ิ ได้ หลี กไปจากเรา เราจะได้ ฆ่า
เจ้า เสีย แล้ว เมื่อ ตะกี้ นี้ แน่ และให้ ลารอดตายไป� 34 แล ้ว บาลาอัม พู ดก ั บท ูต สวรรค์ ของ
พระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําบาป เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ในหนทางกัน
้
35
ข้าพเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ถ้าท่านไม่เห็นชอบ ข้าพเจ้าจะกลับไปเสีย� แล้วทูตสวรรค์ ของพระ
เยโฮวาห์ พู ดก ับ บาลาอัม ว่า “จงไปกับ ชายเหล่า นั ้น เถิด แต่ เจ้ าจงพูด เฉพาะคํา ที่ เราให้ เจ้
าพูด� ดังนั ้นบาลาอัมก็ ไปกับเจ้านายของบาลาคต่อไป 36 เมื่อบาลาคได้ ยินว่าบาลาอัมมา
แล้ว ท่านจึงออกไปรับบาลาอัมที่เมืองโมอับที่สุดปลายพรมแดนซึ่งเกิดขึ้นด้วยแม่น้ําอาร
โนน 37 บาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราได้อุตส่าห์ใช้คนไปเชิญท่านมามิใช่หรือ เหตุไฉนท่าน
ไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถที่จะให้เกียรติแก่ท่านหรือ� 38 บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ดู
เถิด ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรได้เล่า คําซึ่งพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ต้องกล่าว� 39 แล ้ว บาลาอัม ไปกับ บาลาคถึง ตําบลคี ร ย
ิ าทหุ โซท 40 ณ ที่ นั ่น บาลา
คเอาวัว และแกะถวายบู ชา แล ้ว ส่ง ไปให้บาลาอัม และเจ้า นายที่ อยู่ กับ เขาบ้าง 41 ต่อ มารุ ง่
ขึ้นบาลาคก็พาบาลาอัมขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงของพระบาอัล จากที่นั่นก็ได้เห็นประชาชน
ส่วนที่อยูใกล้
่
ที่สุด

23
พระเจ้าทรงดลใจบาลาอัมให้อวยพรคนอิสราเอล
“ท่านจงสร้างแท่นบูชาให้ข้าพเจ้าที่นี่ เจ็ดแท่น และจัดวัวผูเจ
้
2
็ดตัว แกะผู้เจ็ดตัวให้ข้าพเจ้า� บาลาคก็กระทําตามคําของบาลาอัม บาลาคและบาลาอัม
เอาวัวผู้ตัวหนึ่ งแกะผู้ตัวหนึ่ งกระทําบูชาที่ แท่นบูชาทุกแท่น 3 แล้วบาลาอัมพู ดกับบาลาค
ว่า “จงยืนอยูใกล้
่
เครือ
่ งเผาบูชาของท่านแล้วข้าพเจ้าจะไป ชะรอยพระเยโฮวาห์จะเสด็จมา
หาข้าพเจ้า และสิง่ ใดที่ พระองค์ สําแดงแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะบอกท่าน� แล ้ว เขาก็ ข้น
ึ ไป
ยังที่สูง 4 พระเจ้าทรงพบกับบาลาอัม และบาลาอัมกราบทูลพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ได้จัด
แท่นบูชาเจ็ดแท่น ทัง้ ได้จัดวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งบูชาอยู่ทุกแท่น� 5 พระเยโฮวาห์
ทรงใส่ ถ้อยคํา ในปากของบาลาอัม และตรัสว ่า “จงกลับ ไปหาบาลาคแล้ว จงพู ดอย ่างนั ้น�
6 บาลาอัมจึง กลับ ไปหาบาลาค และดู เถิด บาลาคกับ บรรดาเจ้านายแห่งโมอับยืนอยู่ที่ ข้าง
เครือ
่ งเผาบูชาของท่าน 7 บาลาอัมได้กล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “บาลาคได้พาข้าพเจ้ามา
จากอารัม ท่านกษั ตริย์ของโมอับได้พาข้าพเจ้ามาจากภูเขาทางตะวันออก กล่าวว่า ‘มาเถิด
มาแช่งยาโคบเพื่อข้าพเจ้า มาเถิด มาประณามอิสราเอล� 8 ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่ พระเจ้าไม่
ทรงแช่งได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะประณามผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร 9 เพราะ
1 บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า
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ข้าพเจ้าได้ดูเขาจากยอดผา จากเนิ นสูงข้าพเจ้าได้เห็นเขาแน่ ะ ดูเถิด ชนชาติหน่ึงอยูล
่ ําพัง
และมิ ได้ นั บ เข้า ในหมู่ ประชาชาติ 10 ใครจะนั บ ผงคลี ดิ นของยาโคบได้ หรือ นั บ หนึ่ ง ในสี่
ของอิสราเอลได้ ขอให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนชอบธรรม และขอให้สุดปลายชีวต
ิ ของข้าพเจ้า
11
เหมือนอย่างของเขา� แล้วบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเล่า เรา
เชิญ ท่านให้ มาแช่ง พวกศั ตรู ของเรา ดู เถิด ท่านไม่ ได้ กระทํา อะไรแก่ เขานอกจากอวยพร
เขา� 12 เขาจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องระวังที่จะกล่าวคําซึ่งพระเยโฮวาห์ใส่ในปากข้าพเจ้า
หรือ� 13 บาลาคพู ดกับเขาว่า “เชิญท่านไปอีกที่ หน่ึงกับข้าพเจ้าเถิด ซึ่งท่านจะดู เขาจากที่
นั ่นได้ ท่านจะเห็นเพียงส่วนที่ ใกล้ ที่สุด และจะไม่เห็นคนทัง้ หมด จากที่ นั่นท่านจงแช่งเขา
ทัง้ หลายให้ ข้าพเจ้า เถิด� 14 แล ้ว บาลาคก็ พาบาลาอัม มาถึง นาของโศฟิม ขึ้น ถึง ยอดเขา
ปิ สกาห์ สร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่น และจัดวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งบูชาอยู่บนทุกแท่น
15 บาลาอัม พู ดก ับ บาลาคว่า “จงยืน อยู่ ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่านเถิด ขณะที่ ข้าพเจ้า ไป
พบพระเยโฮวาห์ตรงโน้ น� 16 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงพบบาลาอัมและทรงใส่ถ้อยคําในปาก
ของเขาตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาค และจงพูดอย่างนั ้น� 17 บาลาอัมก็กลับมาหาบาลาค
ดู เถิด เขายืน อยู่ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน มี เจ้ านายแห่งโมอับยืนอยู่กั บท ่าน บาลาคจึง
ถามเขาว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่ากระไร� 18 บาลาอัมก็ได้กล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “บา
ลาค ลุ กขึ้น เถิด และคอยฟัง บุ ตรชายของศิป โปร์ จงฟัง ข้าพเจ้า เถิด 19 พระเจ้า มิ ใช่มนุษย์
จึ งม ิ ได้ มุสา และมิ ได้ เป็น บุตรของมนุษย์จึง ไม่ ต้องกลับ ใจ ที่ พระองค์ ตรัส ไปแล้ว พระองค์
ก็ จะมิทรงกระทําตามหรือ ที่ พระองค์ ทรงลัน
่ วาจาแล้ว จะไม่ทรงกระทําให้สําเร็จหรือ 20 ดู
เถิด ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระบัญชาให้อวยพร พระองค์ได้ทรงอํานวยพร และข้าพเจ้าจะเรียกกลับ
ไม่ได้ 21 พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าไม่มีความชัว่ ช้าในยาโคบ และทรงเห็นว่าไม่มีความชัว่
ร้ายในอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่กับเขา และเสียงโห่รอ
้ งถวายพรพระมหา
22
กษั ตริย์อยูท่
่ ามกลางเขา พระเจ้าทรงนําพวกเขาออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ทรงเป็นเสมือน
23
พลังแห่งม้ายูนิคอน ไม่มีการถือลางต่อต้านยาโคบ ไม่มีการทํานายต่อต้านอิสราเอล ถึง
เวลาแล้ว ยาโคบและอิสราเอลก็ จะได้ รบ
ั คํา บอกว่า ‘พระเจ้า จะทรงกระทํา อะไร� 24 ดู เถิด
ชนชาติ หน่งึ ซึ่ง ลุก ขึ้น อย่างสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ และยืน ขึ้น อย่างสิงโตหนุ่ม ไม่ ยอมนอนจนกว่า
จะกินเหยื่อเสีย และดื่มเลือดของสิง่ ที่ฆ่าตาย� 25 แล้วบาลาคจึงพูดกับบาลาอัม “อย่าแช่ง
เขาเลย ทัง้ อย่าอวยพรแก่เขา� 26 แต่บาลาอัมตอบบาลาคว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านแล้ว
หรือว่า ‘ทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัส ข้าพเจ้าจะต้องกระทําตาม� ” 27 บาลาคจึงพูดกับบาลา
อัม ว่า “มาเถิด ข้าพเจ้า จะพาท่านไปอีก ที่ หนึ่ ง ชะรอยพระเจ้า จะทรงโปรดให้ ท่านแช่ง เขา
เพื่อ ข้าพเจ้า จากที่ นั ่น � 28 บาลาคก็ พาบาลาอัม ไปถึง ยอดเขาเปโอร์ ซึ่ง มองลงมาเห็น เยชิ
โมน 29 แล้วบาลาอัมบอกกับบาลาคว่า “จงสร้างแท่นบูชาที่นี่ เจ็ดแท่นให้ข้าพเจ้า จัดวัวผูเจ
้
็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวให้ข้าพเจ้าที่นี่ � 30 บาลาคจึงกระทําตามที่บาลาอัมได้บอก และถวาย
บูชาวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งบนแท่นทุกแท่น

24
บาลาอัมพยากรณ์ ถึงอนาคตของอิสราเอลและการเสด็จมาของพระเยซู

เมื่อ บาลาอัม เห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย ที่ จะให้ อวยพรแก่ อิสราเอล บาลาอัม
ก็ หาได้ ไปแสวงหาลางอย่างครังก
้ ่อนๆไม่ แต่ มุ ่ง หน้า ตรงไปยัง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 2 บาลาอัม
เงยหน้า ดู เห ็ นอ ิส ราเอลอยู่ เป็น ค่ายๆตามตระกูล แล ้ว พระวิญญาณของพระเจ้า มาอยู่ บน
เขา 3 เขาจึง กล่าวกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “คํา พยากรณ์ ของบาลาอัม บุตรชายเบโอร์ คํา
พยากรณ์ ของชายที่ หู ตาแจ้ง 4 คํา พยากรณ์ ของผู้ ที่ ได้ ยินพระวจนะของพระเจ้า ผู้ เห ็นนิ มิ
ตขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ได้ ล้ม ลงจนเกิด ความมึนงง แต่ ตาไม่ มี สิ ่ง ใดบัง 5 โอ ยาโคบ
1
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เอ๋ย เต็นท์ของท่านช่างงามเหลือเกิน โอ อิสราเอลเอ๋ย ค่ายของท่านก็งาม 6 เหมือนหุบเขา
ที่ ยด
ื ไปไกล เหมือนสวนซึ่ง อยู่ ข้างแม่ นํ้า เหมือนต้น กฤษณาซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปลูก ไว้
เหมือนต้นสนสีดาร์ที่อยู่ข้างลํานํ้า 7 นํ้าจะไหลออกจากถังของเขา และเชื้อสายของเขาจะมี
อยู่ตามลํานํ้าเป็ นอันมาก กษั ตริย์ของเขาจะสู งกว่ากษั ตริย์อากัก ราชอาณาจักรของเขาจะ
รุ ง่ เรือง 8 พระเจ้าผู้ทรงนําเขาออกมาจากอียป
ิ ต์ ทรงเป็นเสมือนพลังแห่งม้ายูนิคอน เขาจะ
กินประชาชาติ ซ่ึงเป็นศั ตรู เสีย และหักกระดูกของศั ตรู เหล่านั ้น และแทงเขาทัง้ หลายทะลุ
ด้วยลูก ศร 9 เขาหมอบลงและนอนลงอย่างสิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ ใครเล่า จะมา
ปลุกให้เขาลุกขึ้น ผู้ใดที่อวยพรแก่ท่าน ขอให้เขาได้รบ
ั พร ผู้ใดที่แช่งท่าน ขอให้เขาได้รบ
ั คํา
10
แช่ง� บาลาคก็โกรธบาลาอัม จึงตบมือ แล้วบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราเชิญท่านมา
ให้แช่งศั ตรู ของเรา และดูเถิด ท่านได้อวยพรแก่เขาถึงสามครัง้ 11 ฉะนั ้นบัดนี้ จงหนี ไปยัง
ที่อยูของท่
่
านเถิด เราได้กล่าวว่า เราจะให้เกียรติแก่ท่านแน่ แท้ แต่ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรง
ขัดขวางมิให้ท่านได้รบ
ั เกียรติ� 12 แต่บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ข้าพเจ้ามิได้บอกผู้ส่ือสาร
ซึ่ง ท่านใช้ ให้ไปหาข้าพเจ้า นั ้น แล้ว หรือ ว่า 13 ‘แม้ว ่า บาลาคจะให้เงิน และทองเต็ม บ้านเต็ม
เรือนของเขาแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกระทํา อะไรนอกเหนื อ พระบัญชาของพระเยโฮวาห์ไม่
ได้ ที่ จะทําตามใจข้าพเจ้าไม่ วา่ ดี หรือชัว่ พระเยโฮวาห์ตรัสประการใด ข้าพเจ้าจะพู ดอย่าง
นั ้น� 14 ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้า มาเถิด ข้าพเจ้าจะสําแดงให้ท่า
นทราบว่า ชนชาตินี้ จะกระทําประการใดแก่ชนชาติของท่านในวันข้างหน้า� 15 เขาก็กล่าวก
ลอนภาษิ ต ของเขาว่า “คํา พยากรณ์ ของบาลาอัม บุตรชายเบโอร์ คํา พยากรณ์ ของชายผู้ ที่
หูตาแจ้ง 16 คําพยากรณ์ ของผู้ที่ ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และทราบถึงพระปัญญาของ
พระองค์ผูสู
้ งสุด ผูเห
้ ็นนิ มิตขององค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ ได้ล้มลงจนเกิดความมึนงง แต่ตาไม่
17
มีสิ่งใดบัง ข้าพเจ้าจะเห็นเขา แต่ไม่ใช่อย่างเดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้าจะดูเขา แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้
ดาวดวงหนึ่ งจะเดินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอันหนึ่ งจะขึ้นมาจากอิสราเอล จะตี
เขตแดนของโมอับและทําลายบรรดาลูกหลานของเชท 18 ฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคนอื่น
เสอีร จ
์ ะตกเป็น ของศั ตรู ของเขาด้วย ฝ่ายอิสราเอลได้ แสดงวีรกรรมแล้ว 19 ผู้ หน ่งึ ที่ ออก
มาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมืองที่ รอดตาย ผู้ นั ้น จะทําลายเสีย� 20 แล ้ว บาลา
อัม มองดู คนอามาเลข และกล่าวกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “อามาเลขเป็น ประชาชาติ ที่ หนึ่ ง
แต่ในที่สุดจะถึงซึ่งการทําลายอันถาวร� 21 และเขามองดูคนเคไนต์ และกล่าวกลอนภาษิ ต
ของเขาว่า “ที่ อาศัยของท่านเข้มแข็งมาก และรังของท่านก็ วางอยู่ในศิ ลา 22 แต่ อย่างไรก็
ตามคนเคไนต์ก็ต้องถูกกวาดล้าง อีกนานเท่าใดเล่า พวกอัสชูรจะมากวาดเจ้าไปเป็นเชลย�
23 และบาลาอัมกล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “อนิ จจาเอ๋ย เมื่อพระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้ ใคร
จะมีชีวิตอยูได้
่ 24 แต่กําปั่ นจะมาจากเขตแดนเมืองคิทธิมทําลายอัสชูรและเอเบอร์ และเขา
จะถูก ทําลายอัน ถาวรด้วย� 25 แล ้ว บาลาอัม ก็ ลุ กขึ้น กลับ ไปที่ อยู่ ของเขา และบาลาคก็ ไป
ตามทางของตนด้วย

25

อิสราเอลไหว้รู ปเคารพและเล่นชูก
้ ับหญิงชาวโมอับ
1 เมื่ ออ ิส ราเอลพัก อยู่ ในเมืองชิ ทธิม ประชาชนก็ ได้ เริม
่ เล่น ชู้ กับ หญิง ชาวโมอับ 2 หญิง
เหล่า นี้ ก็ เชิญ ประชาชนให้ไปกระทําบู ชาต ่อ พระของนาง ประชาชนก็ รบ
ั ประทานและกราบ
3
ไหว้ พระ ของ นาง ดัง นั ้ นอ ิส รา เอ ล ก็ เข ้า ถือ พระ บา อัล แห่ง เป โอร์ และ พระ เย โฮ วาห์
ทรงพระพิโรธต่ ออ ิส ราเอล 4 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงนํา หัวหน้า ทัง้ หลาย
ของ ประชาชน แขวน ตาก แดด ไว้ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ ว่า พระพิโรธ อัน เกรีย
้ ว
กราดของพระเยโฮวาห์จะหันเหไปจากอิสราเอลเสีย� 5 และโมเสสบอกพวกผู้วินิจฉั ยของ
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อิสราเอลว่า “ท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่เข้าถือพระบาอัลแห่งเปโอร์เสีย� 6 และดูเถิด
มี ชายอิสราเอลคนหนึ่ ง พาหญิง คนมี เดีย นคนหนึ่ ง เข้า มาในหมู่ พี่ น้ องของเขาต่อ สายตา
ของโมเสส และท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทัง้ หมดของคนอิสราเอล ซึ่งกําลังร้องไห้อยู่
หน ้า ประตู พล ับ พลาแห่ง ที่ ชุมนุม 7 ครัน
้ ฟีเนหั สบ ุตรชายเอเลอาซาร์ บุ ตรชายของอาโรน
ปุโรหิตเห็นดังนั ้ นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชน มือถือทวน 8 ติดตามชายอิสราเอลคนนั ้นเข้าไป
ในเต็นท์ และแทงทะลุ เขาทัง้ คู่ ทัง้ ชายอิสราเอลและหญิง คนนั ้น ท้องของนางก็ ทะลุ แล ้ว
ภัยพิบติ
ั ในคนอิสราเอลก็สงบ 9 แต่อย่างไรก็ตาม คนทีต
่ ายด้วยภัยพิบติ
ั มีสองหมื่นสี่พันคน
10 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 11 “ฟี เนหัส บุ ตรชายเอเลอาซาร์ บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต
ได้ ยับยัง้ ความกริว้ ของเราต่อ คนอิสราเอล ในการที่ เขามี ความกระตือรือร้น เพราะเห็น แก่
เราในท่ามกลางประชาชน ดัง นั ้น เราจึ งม ิ ได้ เผาผลาญคนอิสราเอลเสีย ด้วยความหึง หวง
ของเรา 12 ดังนั ้นจงกล่าวว่า ‘ดูเถิด เราให้พันธสัญญาสันติสุขแก่เขา 13 พันธสัญญานั ้นจะ
เป็นของเขา และของเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา เป็นพันธสัญญาแห่งตําแหน่ งปุโรหิ
ตอันถาวร เพราะเขามีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าของเขา และได้ทําการลบมลทินบาป
คนอิสราเอล� ” 14 ชื่อของชายอิสราเอลคนที่ถูกฆ่าร่วมกับหญิงชาวมีเดียนคนนั ้น ชื่อศิมรี
บุตรชายของสาลู เจ้านายของครอบครัวสําคัญในตระกูลสิเมโอน 15 และชื่อของหญิงชาวมี
เดียนผู้ถู กฆ่า คือคสบี บุ ตรสาวของศูร ์ ผู้เป็นหัวหน้าตระกูลและครอบครัวสําคัญในมี เดีย
น 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 17 “จงรบกวนคนมีเดียน และสู้รบกับเขา 18 เพราะเขา
รบกวนเจ้าด้วยอุบาย ซึ่งเขาล่อเจ้าในเรือ
่ งเปโอร์ และในเรือ
่ งนางคสบี บุตรสาวเจ้านายแห่
งมีเดียน ผู้เป็นน้ องสาวของพวกเขา ผู้ที่ถูกฆ่าตายในวันที่บังเกิดภัยพิบัติด้วยเรือ
่ งเปโอร์�

26
การทําสํามะโนครัวคนอิสราเอลเป็นครัง้ ที่สอง
ต่อ มาภายหลัง ภัย พิบั ติ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและเอเลอาซาร์บุ ตรชายอา
โรนปุโรหิตว่า 2 “จงทําสํามะโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด อายุตัง้ แต่ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปตาม
3
เรือนบรรพบุรุษของเขาทัง้ หมดในอิสราเอล ผู้ที่จะเข้าสงครามได้� โมเสสกับเอเลอาซาร์
ปุโรหิต ปราศรัยกับเขาทัง้ หลาย ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า 4 “จง
ทํา สํามะโนครัว ประชาชน อายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป � ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส
และคนอิสราเอล ผู้ ที่ ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ คือ 5 รู เบน บุ ตรชายหัวปี ของอิสราเอล บุ ตร
ของรู เบน คือฮาโนค คนครอบครัวฮาโนค ปัลลู คนครอบครัวปัลลู 6 เฮสโรน คนครอบครัว
เฮสโรน คารมี คนครอบครัวคารมี 7 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคนรูเบน มีจํานวนสี่หมื่นสาม
พัน เจ็ด ร้อยสามสิบ คน 8 และบุตรชายของปัลลู คือ เอลี อับ 9 บุ ตรชายของเอลี อบ
ั คือ เนม
ูเอล ดาธาน และอาบีรม
ั นี่ คือดาธานและอาบีรมท
ั เี่ ลือกจากชุมนุมชน เป็นผูข
้ ัดขวางโมเสส
10
และอาโรนในพรรคพวกโคราห์ เมื่อ เขาขัด ขวางพระเยโฮวาห์ และแผ่น ธรณี ได้ อ้า ปาก
ออกกลืน เขาพร้อมกับ โคราห์ เมื่อ พรรคพวกนั ้น ถึง ตาย เมื่อ ไฟเผาผลาญเสีย สองร้อยห้า
สิบคนและเขาทัง้ หลายเป็นเรือ
่ งเตือนใจ 11 แต่บุตรของโคราห์นั้นหาได้ตายไม่ 12 บุตรชาย
ของสิเมโอนตามครอบครัวของเขา คือเนมูเอล คนครอบครัวเนมูเอล ยามีน คนครอบครัว
ยามีน ยาคีน คนครอบครัวยาคีน 13 เศ-ราห์ คนครอบครัวเศ-ราห์ ชาอูล คนครอบครัวชาอูล
14 เหล่านี้ เป็ นครอบครัวของคนสิเมโอน มีจํานวนสองหมื่นสองพันสองร้อยคน 15 บุตรของ
กาด ตามครอบครัวของเขา คือเศโฟน คนครอบครัวเศโฟน ฮักกี คนครอบครัวฮักกี ชูนี คน
ครอบครัวชูนี 16 โอสนี คนครอบครัวโอสนี เอรี คนครอบครัวเอรี 17 อาโรด คนครอบครัวอา
โรด อาเรลี คนครอบครัวอาเรลี 18 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของบุตรของกาด ตามจํานวนของ
1
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เขามีสีห
่ มื่นห้าร้อยคน 19 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์และโอนั น เอร์กับโอนั นตายเสียในแผ่น
ดินคานาอัน 20 และบุตรชายของยูดาห์ตามครอบครัวของเขา คือเช-ลาห์ คนครอบครัวเชลาห์ เปเรศ คนครอบครัวเปเรศ เศ-ราห์ คนครอบครัวเศ-ราห์ 21 และบุตรชายของเปเรศคือ
เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน ฮามูล คนครอบครัวฮามูล 22 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของยูดาห์
ตามจํานวนของเขามี เจ ็ด หมื่น หกพัน ห้า ร้อยคน 23 บุ ตรชายของอิส สาคาร์ตามครอบครัว
ของเขา คือ โทลา คนครอบครัว โทลา ปู วาห์ คนครอบครัว ปู วาห์ 24 ยาชูบ คนครอบครัว ยา
ชูบ ชิมโรน คนครอบครัวชิมโรน 25 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของอิสสาคาร์ ตามจํานวนของเขา
มี หกหมื่น สี่ พัน สามร้อยคน 26 บุ ตรชายของเศบู ลุ นตามครอบครัว ของเขา คือ เสเรด คน
ครอบครัว เสเรด เอโลน คนครอบครัว เอโลน ยาเลเอล คนครอบครัว ยาเลเอล 27 เหล่า นี้
เป็น ครอบครัว ของคนเศบู ลุ น ตามจํานวนของเขามี หกหมื่น ห้า ร้อยคน 28 บุ ตรชายของโย
เซฟตามครอบครัว ของเขา คือ มนั ส เสห์และเอฟราอิม 29 บุ ตรชายของมนั ส เสห์ คือ มาคีร ์
คนครอบครัวมาคีร ์ มาคีรให้
์ กําเนิ ดบุตรชื่อกิเลอาด กิเลอาด คนครอบครัวกิเลอาด 30 บุตร
ชายของกิเลอาด คืออีเยเซอร์ คนครอบครัวอีเยเซอร์ เฮเลค คนครอบครัวเฮเลค 31 และอัส
รีเอล คนครอบครัวอ ัส รีเอล เชเคม คนครอบครัว เชเคม 32 และเชมิ ดา คนครอบครัว เชมิ
ดา เฮเฟอร์ คนครอบครัวเฮเฟอร์ 33 ส่วนเศโลเฟหัดบุตรชายเฮเฟอร์ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตร
สาว ชื่ อบ ุต รสาวของเศโลเฟหัด คือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิ ลคาห์ และทีร ซาห์ 34 เหล่า
นี้ เป็น ครอบครัว ของมนั ส เสห์ และจํานวนของเขามี หา้ หมื่น สองพัน เจ็ด ร้อยคน 35 ต่อ ไปนี้
เป็นบุตรชายของเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาคือ ชู เธลาห์ คนครอบครัวชู เธลาห์ เบเค
อร์ คนครอบครัวเบเคอร์ ทาหาน คนครอบครัวทาหาน 36 บุ ตรชายของชู เธลาห์คือ เอราน
คนครอบครัวเอราน 37 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของบุตรชายเอฟราอิม ตามจํานวนของเขา มี
สามหมื่นสองพันห้าร้อยคน เหล่านี้ เป็นบุตรชายของโยเซฟตามครอบครัวของเขา 38 บุ ตร
ชายของเบนยามินตามครอบครัวของเขา คือ เบลา คนครอบครัวเบลา อัชเบล คนครอบครั
วอัชเบล อาหิรม
ั คนครอบครัวอาหิรม
ั 39 เชฟูฟาม คนครอบครัวเชฟูฟาม หุฟาม คนครอบ
ครัวหุฟาม 40 และบุตรชายของเบลา คืออาร์ดและนาอามาน อาร์ด คนครอบครัวอาร์ด นา
อามาน คนครอบครัว นาอามาน 41 เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเบนยามินตามครอบครัว ของ
เขา และจํานวนของเขาเป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยคน 42 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของดานตาม
ครอบครัวของเขา คือชู ฮัม คนครอบครัวชู ฮัม นี่ เป็นครอบครัวของดานตามครอบครัวของ
เขา 43 ครอบครัวทัง้ หมดของคนชู ฮม
ั ตามจํานวนของเขา มีหกหมื่นสี่ พันสี่ รอ
้ ยคน 44 บุ ตร
ของอาเชอร์ตามครอบครัว ของเขา คื ออ ิ มนาห์ คนครอบครัวอ ิ มนาห์ อิ ชวี คนครอบครัวอ
ิชวี เบรียาห์ คนครอบครัวเบรียาห์ 45 บุตรชายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์ คนครอบครัวเฮเบอร์
มัลคีเอล คนครอบครัวมัลคีเอล 46 บุตรสาวของอาเชอร์ คือเสราห์ 47 เหล่านี้ เป็นครอบครัว
ของบุตรชายอาเชอร์ตามจํานวนของเขา มี ห้า หมื่น สามพัน สี่ รอ
้ ยคน 48 บุ ตรชายของนั ฟ
ทาลีตามครอบครัวของเขา คือยาเซเอล คนครอบครัวยาเซเอล กูนี คนครอบครัวกูนี 49 เย
เซอร์ คนครอบครัว เยเซอร์ ชิ ลเลม คนครอบครัว ชิลเลม 50 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของนั ฟ
ทาลี ตามครอบครัวของเขา และตามจํานวนของเขามีสี ่หมื่นห้าพันสี่ รอ
้ ยคน 51 จํานวนคน
อิสราเอล มีหกแสนหนึ่ งพันเจ็ดร้อยสามสิบคน 52 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 53 “ให้แบ
่งแผ่นดินนั ้นเป็นมรดกแก่ คนเหล่านี้ ตามจํานวนรายชื่อ 54 มรดกส่วนใหญ่ก็ ให้แบ่งแก่ คน
ตระกูลใหญ่ และมรดกส่วนน้ อยก็ ให้แบ่งแก่ คนตระกูลย่อม ทุกตระกูลจะได้ รบ
ั ส่วนมรดก
55
ตามจํานวนคน แต่ให้จับสลากแบ่งแผ่นดินนั ้น ให้เขาได้รบ
ั มรดกตามรายชื่อตระกูลของ
บรรพบุรุษ ของเขา 56 ให้ จับ สลากแบ่ง มรดกของเขานั ้น ตามส่วนตระกูล ใหญ่ และตระกูล
ย่ อม � 57 ต่อ ไปนี้ เป็น คนเลวีที่ นั บ ตามครอบครัว ของเขา คือ เกอร์โชน คนครอบครัว เกอร์
โชน โคฮาท คนครอบครัวโคฮาท เมรารี คนครอบครัวเมรารี 58 ต่อไปนี้ เป็นครอบครัวของ
เลวี คือ คนครอบครัว ลิ บน ี คนครอบครัว เฮโบรน คนครอบครัว มาลี คนครอบครัว มู ชี คน
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ครอบครัว โคราห์ และโคฮาทให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ัม ราม 59 ภรรยาของอัม รามคือ โยเคเบด
บุตรสาวของเลวี เก ิด แก่ เลว ี ที่ อียป
ิ ต์ และนางคลอดบุตรให้ อม
ั รามชื่อ อาโรนและโมเสส
60
และมิ เรียมพี่ สาวของเขาทัง้ สอง และอาโรนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอาซาร์
และอิธามาร์ 61 แต่นาดับและอาบีฮูนั้นได้เสียชีวต
ิ เมื่อเขาบูชาด้วยไฟที่ผิดรู ปแบบต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 62 และจํานวนของเขาเป็น สองหมื่น สามพัน คน เป็น ผู้ชายทุก คนอายุ
ตัง้ แต่ หน่งึ เดือนขึ้น ไป เพราะเขามิ ได้ นั บ รวมไว้ในคนอิสราเอล เพราะไม่ มี มรดกให้แก่ เขา
ท่ามกลางคนอิสราเอล 63 จํานวนคนเหล่านี้ โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้นับไว้ ครัง้ เมื่อ
นั บคนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค 64 แต่ตามรายชื่อเหล่านี้
ไม่มีชายสักคนหนึ่ งซึ่งโมเสสและอาโรนปุโรหิตได้ นับไว้ครัง้ เมื่อนั บคนอิสราเอลในถิน
่ ทุรก
65
ันดารซีนาย เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสเรือ
่ งเขาเหล่านั ้ นว่า “เขาจะต้องตายแน่ ในถิน
่ ทุรก
ันดาร� ไม่มีชายสักคนหนึ่ งเหลืออยู่นอกจากคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชาย
นูน

27
พระราชบัญญัติเรือ
่ งการได้รับมรดก

1 ครัง
้ นั ้นบุตรสาวทัง้ หลายของเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์

ผู้เป็นบุตรชายของกิเลอ
าด ผู้เป็นบุตรชายของมาคีร ์ ผู้เป็นบุตรชายของมนั สเสห์ จากครอบครัวต่างๆของมนั สเสห์
บุตรชายของโยเซฟเข้ามาใกล้ ชื่อบุตรสาวทัง้ หลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิล
คาห์ และทีรซาห์ 2 และเขาทัง้ หลายมายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต
และต่อหน้าประมุข และต่อหน้าบรรดาชุมนุมชนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม กล่าวว่า 3 “บิ
ดาของเราตายเสีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ท่านมิ ได้ อยู่ ในพวกที่ ส้องสุม กัน ต่อ สู้ พระเยโฮวาห์ ใน
พรรคพวกโคราห์ แต่ ท่านเสีย ชีวต
ิ เพราะบาปของตน และท่านไม่ มี บุ ตรชายเลย 4 เหตุ ใด
จึงลบชื่อบิดาของเราจากครอบครัวของท่าน เพราะเหตุที่ ท่านไม่มีบุตรชายเลย ขอให้เรามี
กรรมสิทธิที
่ งของเขากราบทูล ต่อ
์ ่ ดิ นท่า มกลางพี่ น้องบิดาของเราด้วย� 5 โมเสสได้ นํา เรือ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 7 “บุตรสาวของเศโลเฟหัดพูด
ถูกต้องแล้ว เจ้าจงให้กรรมสิทธิที
์ ่ดินเป็นมรดกท่ามกลางพี่น้องบิดาของเขา และกระทําให้
มรดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา 8 เจ้าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ‘ถ้าผู้ชายคนหนึ่ งตาย
และไม่ มี บุตรชาย เจ้ าจงให้ มรดกของเขาตกไปยั งบ ุต รสาวของเขา 9 และถ้า เขาไม่ มี บุตร
สาว เจ้ าจงให้มรดกของเขาแก่ พี่น้ องของเขา 10 และถ้าเขาไม่มีพี่น้อง เจ้ าจงให้มรดกของ
เขาแก่พี่น้ องบิดาของเขา 11 และถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้อง เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่ญาติ
ถัดตัวเขาไปในครอบครัวของเขา ให้ผูนั
้ ้นถือกรรมสิทธิได้
์ ให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งคําตัดสินแก่
ประชาชนอิสราเอล ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้� ”
โมเสสจะสิน
ิ
้ ชีวต

“จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ และมองดูแผ่นดินซึ่งเรา
มอบให้แก่คนอิสราเอล
เจ้าจะถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเจ้า
14
อย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าได้ถู กรวบไปนั ้น เพราะว่าเจ้าทัง้ สองกบฏต่อบัญชาของเราใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิ นระหว่างที่ ชุ มนุ มชนได้ โต้ แย้ งขึ้น เจ้ ามิ ได้ นั บถือ เราต่อ หน้า ต่อตาเขาทัง้
หลายที่น้ํานั ้น� นี่ คือนํ้าเมรีบาห์แห่งคาเดชในถิน
่ ทุรกันดารศิน
12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

13 และเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว

โยชูวาจะเป็นผู้นําคนอิสราเอลแทนโมเสส
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โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า 16 “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง จิต วิญญาณมนุษย์
ทัง้ ปวงทรงแต่งตัง้ ชายผู้หน่งึ ไว้เหนื อชุมนุมชนนี้ 17 ผู้ซึ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขา ผู้ซึ่ง
จะนําเขาเข้าออก เพื่อว่าชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์จะมิได้เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผูเลี
้ ้ยง�
18 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนําโยชูวาบุตรชายนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายใน
เขามา จงเอามือ ของเจ้า วางบนเขา 19 ตัง้ เขาไว้ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และต่อ หน้า ชุ
มนุมชนทัง้ หมด และเจ้าจงกําชับเขาท่ามกลางสายตาของชุมนุมชน 20 เจ้าจงให้เกียรติยศ
อย่างของเจ้าแก่ เขาบ้าง เพื่อให้ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเชื่อฟังเขา 21 และเขาจะยืนอยู่
ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ผู้ ซึ่ง จะทูล ถามเพื่อ เขาตามหลัก ตัดสิน ของอู รม
ิ ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และคนทัง้ ปวงจะออกไปและเข้ามาตามคําของปุโรหิต ทัง้ เขากับคนทัง้ ปวง
ในอิสราเอลนั ้นคือ ชุ มนุมชนทัง้ หมด� 22 และโมเสสกระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ท่าน ท่านจึง นํา โยชู วาให้ มาย ืน ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และต่อ หน้า ชุ มนุ มชนทัง้ หมด
23 และท่านเอามือวางบนโยชูวา และกําชับเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ ทางโมเสส
15

28
คําสัง่ สอนเรือ
่ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลและกล่าวแก่ เขาว่า ของบูชา
ของเรา อาหารของเราซึ่งเป็นของบู ชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เจ้ าทัง้ หลายจงเอาใจ
ใส่ที่จะถวายบูชาแก่เราตามกาลกําหนด 3 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า นี่ เป็นเครือ
่ งบูชาด้วย
ไฟซึ่งเจ้าทัง้ หลายควรถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สองตัว เป็น
เครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์ทุกวัน 4 เจ้าจงถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ งบูชาในตอนเช้าตัวหนึ่ ง และลูก
5
แกะอีก ตัว หนึ่ ง นั ้น เจ้า จงถวายบูชาเวลาเย็น และยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์เป็น ธัญ ญบู
ชา คลุ กก ั บน ้าํ มัน สกัด หนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ 6 เป็น เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง ได้ บัญชาตัง้ ไว้ ที่ ภู
เขาซีนายเป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 7 ส่วนเครือ
่ ง
ดื่มบูชาคู่ กันนั ้นให้ถวายหนึ่ งในสี่ ฮินกับแกะตัวหนึ่ ง ในที่ บริสุทธิเจ้
่ งดื่มบูชาซึ่ง
์ าจงเทเครือ
8
เป็น เหล้า องุน
่ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ลูก แกะอีก ตัว หนึ่ ง เจ้า จงถวายบูชาเวลาเย็น เจ้ าจง
ถวายบู ชาด ้วยไฟเช่น เดียวกับ ธัญ ญบูชาของเวลาเช้า และเช่น เดียวกับ เครือ
่ งดื่ม บูชาที่ คู่
กัน เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย พระเยโฮวาห์ 9 ในวันสะบาโตลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบสองตั วที่ไม่มี
ตําหนิ และยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันให้เป็นธัญญบูชา และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่
10
กัน นี่ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาทุกวันสะบาโตนอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์และเครือ
่ งดื่ม
บูชาคู่ กัน 11 เวลาต้น เดือนทุก เดือน เจ้ าทัง้ หลายจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
คือ วัว หนุ่ม สองตัว แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะหนึ่ ง ขวบไม่ มี ตําหนิ เจ ็ด ตัว 12 สําหรับ วัว ตัว หนึ่ ง
จงเอายอดแป้งสามในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มันสําหรับเป็นธัญญบูชา และสําหรับแกะผู้ตัว
หนึ่ ง นั ้น จงเอายอดแป้ง สองในสิบ เอฟาห์ค ลุ กก ั บน ้าํ มัน เป็น ธัญ ญบู ชา 13 สํา หรับลู กแกะ
ทุกตัวจงเอายอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันเป็นธัญญบูชา ให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชา
14
เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ส่วนเครือ
่ งดื่ม บูชา
คู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง จงเอานํ้า องุ ่นคร่งึ ฮิน สําหรับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง จงเอาหนึ่ ง ในสาม
ฮิน สํา หรับลู กแกะตัว หนึ่ ง จงเอาหนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ นี่ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาประจํา เดือน ทุ กเดือน
ตลอดปี 15 และเอาลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้นํามา
บูชานอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 16 เดือนที่ หน ่งึ วันที ่ สิ บสี่
เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์ 17 และวันที ่สิ บห้าของเดือนนี้ เป็ นวันการเลี้ยง จงรับประทาน
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ขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน 18 ในวันต้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าทัง้ หลายอย่ากระทํางานหนั ก
ในวันนั ้น 19 แต่จงถวายบูชาด้วยไฟ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือเอาวัวหนุ่มสอง
ตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง และลูกแกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว ดูให้ดีว่าไม่มีตําหนิ 20 และเอายอดแป้ง
คลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาของสัตว์เหล่านี้ สําหรับวัวผู้ตัวหนึ่ งเจ้าจงถวายสามในสิบเอฟาห์
และสําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งสองในสิบเอฟาห์ 21 สําหรับลูกแกะตัวหนึ่ งๆในลูกแกะเจ็ดตัวนน
ั้
จงเอาแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 22 และเอาแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบ
23
มลทินบาปของเจ้า เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่านี้ นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาตอนเช้า ซึ่ง
เป็นเครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์นั ้น 24 ในทํานองเดียวกัน เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาทุกวันตลอดทัง้
เจ็ดวัน คือถวายอาหารเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ จงถวาย
บูชานอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 25 และในวันที่เจ็ดพวกเจ้า
จงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั กในวันนั ้น 26 ในวันถวายผลรุ น
่ แรก เมื่อเจ้าเอา
ข้าวใหม่มาเป็นธัญญบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในเทศกาลสัปดาห์นั ้น เจ้าจงมีการประชุม
บริสุทธิ์ เจ้ าอย่า ทํางานหนั ก ในวันนั ้น 27 แต่ จงถวายเครือ
่ งเผาบูชาให้เป็นกลิน
่ พอพระทัย
แด่พระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว 28 และ
ถวายยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบู ชา คือ สําหรับ วัว ตัว หนึ่ ง ถวายแป้ง สามในสิบ เอฟาห์
สําหรับ แกะผู้ หน ่งึ ตั วน ัน
้ สองในสิบ เอฟาห์ 29 สํา หรับลู กแกะเจ็ด ตัวๆละหนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์
30 พรอ
้ มกับลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งสําหรับลบมลทินของเจ้า 31 นอกจากเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์
และธัญญบูชาคู่กันนั ้น เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่านี้ และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันด้วย (ดูให้ดีว่า
ให้ปราศจากตําหนิ �”

29
เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบริสุทธิ์

1 “ในวันที ่หน่ง
ึ เดือนที่เจ็ดเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์

เจ้าอย่าทํางานหนั ก เป็ นวันให้เจ้า
ทัง้ หลายเป่าแตร 2 เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา เป็นกลินที
่ อพระทัยพระเยโฮวาห์ คือถวาย
่ พ
วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ เจ็ดตัว 3 และถวายยอดแป้ง
คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบู ชา คือ สําหรับ วัว ผู้ นั้น จงถวายแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ สําหรับ แกะผู้
ตั วน น
ั ้ สองในสิบ เอฟาห์ 4 ลูก แกะเจ็ด ตัว ตัว ละหนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 5 และถวายลูก แพะผู้ ตัว
หนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป เพื่อลบมลทินบาปของเจ้า 6 นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาในวันข้าง
ขึ้น และธัญ ญบูชาคู่ กัน และเครือ
่ งเผาบูชาประจํา วัน คู่ กับ ธัญ ญบู ชา และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่
กัน ตามลักษณะเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 7 ในวันที ่สิ บเดือนที่ เจ็ดนี้ เจ้ าทัง้ หลายจงมี การประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าต้องถ่อม
ใจลง อย่าทําการงานสิง่ ใด 8 แต่ เจ้ าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ให้เป็นกลิ่นที
่พอพระทัย คือถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบเจ็ดตัว เจ้ าอย่าให้
มี ตําหนิ 9 และยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบู ชา สําหรับ วัว ตั วน น
ั ้ ถวายแป้ง สามในสิบ เอ
10
ฟาห์ สําหรับแกะผู้ ตัว หนึ่ ง นั ้น สองในสิบ เอฟาห์ สํา หรับลู กแกะเจ็ด ตั วน น
ั ้ ตัว ละหนึ่ ง ใน
11
สิบเอฟาห์ และถวายลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
ลบมลทินและเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ซ่ึงคู่กับธัญญบูชา และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 12 ในวันที่
สิบห้าเดือนที่เจ็ดเจ้าทัง้ หลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก และเจ้าจงมีการ
เลี้ยงเจ็ด วัน แด่ พระเยโฮวาห์ 13 เจ้ าจงถวายเครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่นที ่
พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสิ บสามตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบสิบสี่ ตัว
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สัตว์เหล่านี้ อย่าให้มีตําหนิ 14 และถวายยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาคู่ กัน สําหรับวัว
สิบสามตัว ตัวหนึ่ งถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผูส
้ องตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห์
15 สําหรับลู กแกะสิบสี่ ตัว ตัวละหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 16 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็ นเครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน
17 ในวันที ่ สองจงถวายวัว หนุ่ มสิ บสองตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ
บสี่ ตัว 18 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และลูก แกะนั ้น ตาม
19
จํานวนตามลักษณะ และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ ง
เผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่ กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน 20 ในวันที ่สามจงถวายวัวสิบ
เอ็ดตัว แกะผูส
้ องตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 21 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่ม
22
บูชาคู่ กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ และถวายแพะ
ผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กันธัญญบูชาและ
เครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 23 ในวันที ่ สี ่ จงถวายวัว สิบ ตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบไม่ มี
ตําหนิ สิบสี่ตัว 24 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น
25
ตามจํานวนตามลักษณะ และถวายลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ
เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 26 ในวันทีห
่ า้ จงถวายวัว
เก้าตัว แกะผูส
้ องตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 27 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่ม
28
บูชาคู่ กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ และถวายแพะ
ผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและ
เครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 29 ในวันที ่หกจงถวายวัวแปดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่
มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 30 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะ
31
นั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ
เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 32 ในวันที ่ เจ ็ด เจ้า จง
ถวายวัวเจ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 33 กับธัญญบูชาและ
เครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และลูก แกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 34 และ
ถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่ กับธัญ
ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 35 ในวั นที ่ แปดเจ้า จงมี การประชุ มอ ันศั กด ิ์ สิทธิ์ เจ้ าอย่า
ทํางานหนั ก 36 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระ
เยโฮวาห์ คือวัวผูต
้ ัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ เจ็ดตัว 37 และถวาย
ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และลูก แกะนั ้น ตามจํานวนตาม
ลักษณะ 38 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื อง
นิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 39 สิ่งเหล่านี้ เจ้าทัง้ หลายจงถวายแด่พระเย
โฮวาห์ตามเทศกาลกําหนดของเจ้า เพิม
่ เข้ากับการถวายตามคําปฏิญาณของเจ้า และการ
ถวายด้วยใจสมัครของเจ้า เป็นเครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า เครือ
่ งธัญญบูชาของเจ้า เครือ
่ งดื่ม
บูชาของเจ้า และเครือ
่ งสันติ บูชาของเจ้า� 40 และโมเสสได้ บอกคนอิสราเอลตามที่ พระเย
โฮวาห์ได้ทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ

30
พระราชบัญญัติเรือ
่ งการปฏิญาณไว้กับพระเจ้า

“นี่ เป็นสิง่ ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรง
บัญชา 2 เมื่อชายผู้ใดปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ หรือให้สัตย์ปฏิญาณผูกมัดตัวไว้ด้วยคํา
1 โมเสสได้พูดกับหัวหน้าตระกูลเกี่ยวกับคนอิสราเอลว่า

กันดารวิถี 30:3

187

กันดารวิถี 31:8

สัญญาวิรต
ั อย่างหนึ่ ง อย่างใด อย่า ให้ เขาเสีย วาจา เขาต้องกระทํา ตามคํา ที่ ออกจากปาก
ของเขาทัง้ สิน
้ 3 หรือ เมื่อ สตรีคนหนึ่ ง คนใดปฏิญาณไว้แด่ พระเยโฮวาห์ และผูกมัด ตัว เอง
ไว้ด้วยคําสัญญาวิรัต เมื่อเธอยังสาวอยู่ในเรือนของบิดา 4 และบิดาของเธอได้ยน
ิ คําที่ เธอ
ปฏิญาณไว้และคําสัญญาวิรต
ั ที่เธอผูกมัดตัวเอง แต่มิได้พูดอะไรกับเธอ ก็ให้คําที่ปฏิญาณ
ไว้นั้น ทัง้ สิน
ั ที่ ผูกมัด เธอไว้นั้นทุก อย่างคงอยู่ 5 แต่ ถ้า บิดาของ
้ คงอยู่ และให้คําสัญญาวิรต
เธอคัด ค้านในวันที ่ เขาได้ยน
ิ นั ้น การที่ เธอปฏิญาณไว้ก็ดี คํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด เธอไว้ก็ดี
ย่อมไม่ คงอยู่ และพระเยโฮวาห์ จะทรงอภัย ให้ แก่ เธอ เพราะบิดาของเธอได้ คัดค้านเธอ
ไว้ 6 และถ้า นางแต่งงานมี สามี แล้ว สิ ่ง ที่ นางปฏิญาณไว้ หรือ กล่าวด้วยริม ฝีปากที่ ไม่ ทัน
คิด ซึ่ง ผูกมัด นาง 7 ฝ่ายสามี ก็ได้ ยิน แล้ว และในวันที ่ ได้ ยิน เขาก็ มิได้ พู ดอะไรกับ นาง สิ ่ง ที่
นางปฏิญาณไว้นั้น และคํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด นางย่อมคงอยู่ ด้วย 8 แต่ ถ้า ในวัน นั ้ นที ่ สามี
มาได้ยน
ิ นางและเขาคัดค้าน ก็ ทําให้คํา ที่ นางปฏิญาณไว้นั้น เป็น โมฆะ ทัง้ คํา กล่าวด้วยริม
ฝีปากที่ ไม่ ทัน คิด ของนาง ซึ่ง ผูก มัด นางนั ้ นก ็ เป็น โมฆะด้วย และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัย
ให้แก่นาง 9 แต่คําปฏิญาณที่แม่ม่ายหรือแม่รา้ งกระทําไว้หรือคําใดที่นางพูดผูกมัดตนเอง
คํา พูด นั ้น ย่อมคงอยู่ 10 และถ้า นางปฏิญาณไว้ ในบ้านสามี ของนาง หรือ ให้ สัญญาวิร ัตด
้วยสัตย์ปฏิญาณผูกมัดตนเองไว้ 11 และสามีของนางได้ยน
ิ แล้ว แต่ ไม่ว่าอะไรแก่ นาง และ
ไม่ คัดค้านนาง คํา ปฏิญาณของนางทัง้ สิน
ั ทุก อย่างซึ่ง นาง
้ ย่อมคงอยู่ และคํา สัญญาวิรต
12
ผูกมัด ตัว เองย่อมคงอยู่ แต่ ถ้า สามี ของนางได้ กระทํา ให้ ไม่ คงอยู่ หรือ เป็น โมฆะในวันที
่ เขาได้ยน
ิ แล้ว สิ ่ง ใดที่ ออกจากริม ฝีปากของนางเกี่ ยวด ้วยคํา ปฏิญาณหรือ เกี่ ยวด ้วยคํา
สัญญาวิรต
ั ของนางย่อมไม่ คงอยู่ สามี ของนางได้ กระทําให้เป็นโมฆะ และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงอภัย ให้ แก่ นาง 13 คํา ปฏิญาณหรือ คํา สัตย์ ปฏิญาณทัง้ สิ้ นที ่ ทําให้ นางถ่อมใจเอง สามี
ของนางย่อมให้คงอยู่หรือให้เป็นโมฆะได้ 14 แต่ถ้าสามีของนางไม่กล่าวสิง่ ใดแก่นางวันแล้
วว ัน เล่า เขาย่อมกระทํา ให้ คํา ปฏิญาณและคํา สัญญาวิรต
ั ทัง้ สิน
้ ของนาง ซึ่ง จะตกแก่ นาง
ให้คงอยู่ เพราะเขาไม่พู ดสิง่ ใดในวันที ่เขาได้ ยิน เขาจึงกระทําให้คงอยู่ 15 แต่ ถ้าภายหลังที่
เขาได้ยน
ิ แล้วมากระทําให้ไม่คงอยู่หรือเป็นโมฆะ เขาย่อมต้องรับโทษความชัว่ ช้าของนาง�
16 ข้อความเหล่านี้ เป็ นกฎเกณฑ์ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ เป็ นเรือ
่ งระหว่างชาย
กับภรรยาของเขา เรือ
่ งระหว่างบิดากับบุตรสาว ขณะเมื่อเธอยังสาวอยู่ ยังอยู่ในเรือนบิดา
ของเธอ

31
การแก้แค้นคนมีเดียน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงแก้ แค้น คนมี เดีย นเพื่อ คนอิสราเอล แล ้ว ภาย
หลัง เจ้า จะถูก รวบให้ ไปอยู่ กับ ประชาชนของเจ้า� 3 และโมเสสกล่าวกับ ประชาชนว่า “จง
เตรียมคนบางคนในพวกเจ้า ให้ พร ้ อมด้วยอาวุธ เพื่อ ทํา สงคราม แล ้ว ยกไปสู้ พวกมี เดีย น
เพื่อกระทําการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ต่อคนมีเดียน 4 เจ้าจงส่งคนจากตระกูลอิสราเอล
ทัง้ หมดตระกูลละพันคนเข้าทําสงคราม� 5 ดังนั ้นเขาจึงจัดคนจากอิสราเอลที่ นับพันๆนั ้น
ตระกูลละพันคน เป็นคนหมื่นสองพันสรรพด้วยอาวุธเพื่อเข้าสงคราม 6 และโมเสสส่งคน
ตระกูล ละพัน คนออกไปทํา สงคราม ทัง้ คนเหล่านั ้ นก ับฟีเนหัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์ปุ โรหิต
ไปทําสงคราม พร้อมกับเครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ และมีแตรปลุกอยูใ่ นมือ 7 เขาทําสงครามต่อสู้
คนมี เดีย นดัง ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและได้ ฆ่า ผู้ชายเสีย ทุก คน 8 เขาได้ ประหาร
ชีวต
ิ บรรดากษั ตริย์ คนมี เดีย นพร้อมกับ คนอื่ นที ่ เขาฆ่า เสีย มี เอว ี เรเคม ศูร ์ เฮอร์ และ
เรบา กษั ตริย์ ทัง้ ห้า แห่ง คนมี เดีย น และได้ ประหารชีวต
ิ บาลาอัม บุตรชายเบโอร์เสียด ้วย
1
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ดาบ 9 และคนอิสราเอลได้ จับ สตรีชาวมี เดีย นทัง้ หมดมาเป็น เชลย พร ้ อมกับ พวกเด็ก เล็ก
ทัง้ หลาย และกวาดเอาฝูง วัว ฝูง แพะแกะและข้าวของทัง้ ปวงไปสิน
้ เป็น ทรัพย์ ที่ ปล้น ได้
10 และเอาไฟเผาบรรดาเมืองที่ อาศัย ของเขา และเผาค่ายทัง
้ สิน
้ ของเขาเสีย ด้วย 11 แล ้ว
เก็บบรรดาของที่รบ
ิ ได้และทรัพย์ที่ปล้นได้ทัง้ คนและสัตว์ไปเสียสิน
้ 12 แล้วเขานําเชลยและ
ทรัพย์ สิ นที ่ ปล้น ได้ กับ ของที่ รบ
ิ ได้ ทัง้ หมดมายัง โมเสส และเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และชุ มนุม
ชนอิสราเอลที่ค่าย ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค 13 โมเสสและเอเลอา
ซาร์ปุโรหิตและบรรดาประมุขแห่งชุมนุมชนออกไปต้อนรับเขานอกค่าย 14 และโมเสสโกรธ
พวกนายทหาร คือ นายพัน และนายร้อยผู้ กล ับ จากการทํา สงคราม 15 โมเสสพู ดก ับ เขาทัง้
หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ไว้ชี วิต พวกผู้ หญิง ทัง้ หมดหรือ 16 ดู เถิด โดยคํา ปรึกษาของบา
ลาอัม หญิงเหล่านี้ ได้กระทําให้คนอิสราเอลหลงกระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ในเรือ
่ ง
เปโอร์ และภัย พิบั ติ จึง ได้ เก ิด ขึ้น ท่ามกลางชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์ 17 ฉะนั ้น บัดนี้ จง
ประหารชีวต
ิ เด็ก ผู้ ชายเล ็ก เสีย ทุก คน และประหารชีวต
ิ ผู้ หญิง ซึ่ง ได้ เคยนอนร่วมกับ ชาย
18
เสีย ทุก คน แต่ จงไว้ชี วิต เด็ก ผู้ หญิง ที่ ยงั ไม่ เคยนอนร่วมกับ ชายไว้สํา หรับท ่า นทัง้ หลาย
เอง 19 จงอยู่ภายนอกค่ายเจ็ดวัน ท่านผู้ใดที่ ได้ฆ่าคน และท่านผู้ใดที่ ได้แตะต้องผู้ที่ ถู กฆ่า
จงชําระตัว และเชลยของตัว ในวันที ่ สามและวันที ่ เจ็ด 20 ท่านต้องชําระเครือ
่ งแต่ง กายทุก
ชิน
่ งหนั งสัตว์ทุกชิน
่ งขนแพะทัง้ หมดและเครือ
่ งที่ทําด้วยไม้ทุกชิน
้ เครือ
้ และเครือ
้ � 21 และ
เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ได้ กล ่าวแก่ ทหารผู้ ออกไปทํา สงครามว่า “นี่ เป็น กฎพระราชบัญญั ติ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ได้บัญชาโมเสส 22 เฉพาะทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก และตะกัว่ 23 ทุ
กสิ่งที่ ทนไฟได้ เจ้ าทัง้ หลายจงลนเสียด้วยไฟ แล้วจะสะอาด ถึงอย่างไรก็ จะต้องชําระล้าง
ให้บริสุทธิด้
์ วยนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ และทุกสิง่ ที่ทนไฟไม่ได้ท่านต้องให้ผ่านนํ้านั ้น 24 ท่าน
ต้องซัก เสื้อผ้า ของท่านในวั นที ่ เจ็ด และท่านจะสะอาด ภายหลัง ท่านจึง จะเข้า มาในค่าย
ได้� 25 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 26 “เจ้าและเอเลอาซาร์ปุโรหิตกับบรรดาหัวหน้าของ
ชุ มนุ มชน จงนั บ สิง่ ของที่ ได้ มาทัง้ คนและสัตว์ 27 และแบ่ง สิง่ ของเหล่า นั ้น ออกเป็น สองส่
วน ให้ทหารผู้ออกไปทําสงครามส่วนหนึ่ ง และให้บรรดาชุมนุมชนนี้ อีกส่วนหนึ่ ง 28 และจง
ชัก ส่วนหนึ่ ง จากทหารที่ ออกไปทํา สงครามเป็น ของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ห้า ร้อยชัก หนึ่ ง
ทัง้ คนและวัว และลาและฝูงแพะแกะ 29 จงเอาจากครึง่ ส่วนของเขา มอบให้แก่เอเลอาซาร์
ปุโรหิตเป็นเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 30 และจากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น เจ้าจงนํา
ห้าสิบชักหนึ่ งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว์ทัง้ หมด มอบให้แก่คนเลวีผู้ดู
แลพลับพลาของพระเยโฮวาห์� 31 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้กระทําตามที่พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 32 บรรดาทรัพย์ที่ปล้นได้อน
ั เหลือจากสิง่ ที่ทหารริบมาได้นั ้น คือ
แกะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตัว 33 วัวเจ็ดหมื่นสองพันตัว 34 ลาหกหมื่นหนึ่ งพันตัว 35 และ
คน คือผูห
้ ญิงที่ยงั ไม่เคยนอนร่วมกับชาย ทัง้ หมดมีสามหมื่นสองพันคน 36 และในครึง่ ส่วน
ได้ของคนที่ออกไปทําสงคราม มีแกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว 37 และส่วนแกะ
ที่ เป็น ของพระเยโฮวาห์ มี หกร้อยเจ็ด สิบ ห้า ตัว 38 มี วัว สามหมื่น หกพัน ตัว วัวอ ัน เป็น ส่วน
ของพระเยโฮวาห์เจ็ดสิบสองตัว 39 มีลาสามหมื่นห้าร้อยตัว ซึ่งเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์
หกสิบเอ็ดตัว 40 ส่วนคนนั ้นมีหน่งึ หมื่นหกพัน ซึ่งเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์สามสิบสองคน
41 โมเสสได้ มอบส่วนที่ ชก
ั มาซึ่ง เป็น ของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ นั้น แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต
ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส 42 จากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลซึ่งโมเสสได้แบ
่ งมาจากส่วนที่ ทหารไปทํา สงครามได้ มาน น
ั ้ 43 (ครึ่ง ส่วนของชุ มนุมชน คือ แกะสามแสน
สามหมื่น เจ็ด พัน ห้า ร้อยตัว 44 วัว สามหมื่น หกพัน ตัว 45 ลาสามหมื่น ห้า ร้อยตัว 46 และคน
หนึ่ ง หมื่น หกพัน คน� 47 จากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น โมเสสได้ เอาส่วนห้า สิบ ชัก หนึ่ ง
ทัง้ คนและสัตว์ มอบให้แก่คนเลวีผู้ดูแลพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรง
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บัญชาโมเสสไว้ 48 แล้วนายทหารผู้บังคับกองพันทัง้ ปวง คือนายพันนายร้อยได้ เข้ามาใกล้
โมเสส 49 และกล่าวแก่โมเสสว่า “คนใช้ของท่านได้ตรวจนั บทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายแล้วไม่มีคนหายไปสักคนเดียว 50 และข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ นําส่วนที่ ถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งต่างคนต่างได้มา คือ สิ่งที่ทําด้วยทองคํา มีกําไลขาและสร้อยคอ แหวน
ตรา ตุ้มหู และกําไล เพื่อทําการลบมลทินบาปของพวกเราทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์� 51 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุ โรหิตก็รบ
ั บรรดาสิง่ ของที่ ทําด้วยทองคําจากเขา 52 และ
ทองคําทัง้ สิน
่ งถวายซึ่งเขาได้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากนายพันและนายร้อย มีน
้ จากเครือ
้ํา หนั ก หนึ่ ง หมื่น หกพัน เจ็ด ร้อยห้า สิบ เชเขล 53 (ทหารเหล่า นั ้น ต่างคนต่างได้ เก ็บ ข้าวของ
ของข้าศึกมา� 54 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้รบ
ั ทองคําจากนายพันนายร้อย นํามาใน
พลับพลาแห่งชุมนุม เป็นที่ระลึกแก่คนอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
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ตระกูล รู เบน ตระกูล กาดและครึง่ หนึ่ ง ของตระกูล มนั ส เสห์จะได้ รบ
ั แผ่น ดิน ด้านตะวัน
ออกของแม่น้ําจอร์แดน
1 คนรู เบนและคนกาดมี ฝูงวัวเป็ นอันมาก เขาได้ เห็นแผ่นดินยาเซอร์และแผ่นดิ นกิเลอ
าด ดูเถิด ที่ นั ่นเป็ นที ่เหมาะแก่ฝูงสัตว์ 2 ดังนั ้นคนกาดและคนรู เบนจึงมาหาโมเสสและเอ
เลอาซาร์ปุ โรหิตและประมุขของชุ มนุมชนกล่าวว่า 3 “อาทาโรท ดี โบน ยาเซอร์ นิ มราห์ เฮ
ชโบน เอเลอาเลห์ เสบาม เนโบ และเบโอน 4 เป็น แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงทําลายต่อ
หน้า คนอิสราเอล เป็น แผ่น ดิน เหมาะกับ ฝูง สัตว์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายคนใช้ ของท่านมี ฝูง
วัว� 5 และเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน
ขอมอบแผ่น ดิน นี้ เป็น กรรมสิทธิ์แก่ คนใช้ ของท่าน ขออย่า พาข้าพเจ้า ทัง้ หลายข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไปเลย� 6 แต่ โมเสสพู ดก ับ คนกาดและคนรู เบนว่า “ควรให้พี่ น้ องของท่านไปทํา
สงคราม ฝ่ายพวกท่านจะยับยัง้ อยู่ ที่ นี่ อย่างนั ้น หรือ 7 ทําไมท่านทัง้ หลายกระทํา ให้ จิ ตใจ
ของคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยกข้ามไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา
8 บิ ดาของท่านทัง
้ หลายได้ กระทํา เช่น นี้ เมื่อ เราใช้ เขาไปจากคาเดชบารเนี ย ให้สอดแนมดู
แผ่ นดิน นั ้น 9 เมื่อ เขาขึ้น ไปยัง หุบ เขาเอชโคล์ และได้ เห ็น แผ่น ดิน นั ้น แล้ว เขาก็ กระทํา ให้
จิ ตใจคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยกเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ทรงประทานแก่ เขา
10 ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงกริว
้ เขานั ก พระองค์ ทรงตัง้ สัตย์ปฏิญาณไว้ว่า 11 ‘แน่ ที เดียว
ที่ ทุ กคนซึ่ง ยกออกจากอียป
ิ ต์ อายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป จะมิ ได้ เห ็น แผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ตัง้ สัตย์
ปฏิญาณที่จะมอบให้อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เพราะเขาทัง้ หลายมิได้ตามเราด้วยใจจริง
12 เว้น แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ คนเคนั สและโยชู วาบ ุตรชายนูน เพราะว่า เขาทัง
้ สอง
13
ตามพระเยโฮวาห์ด้วยใจจริง� และความกริว้ โกรธของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่งขึ้นต่ ออิสรา
เอล พระองค์ จึง ทรงให้ เขาเร่รอ
่ นอยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารสี่ สิ บปี จนชัว่ อายุ ที่ กระทํา ชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ถูกผลาญไปหมดสิน
้ 14 และดูเถิด ท่านได้เติบโตขึ้นมาแทนบิดา
ของท่าน เป็นเชื้อสายคนบาปที่จะทวีพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ต่ออิสราเอลให้มากยิง่ ขึ้น
15 เพราะว่า ถ้า ท่านทัง
้ หลายหันจากการตามพระองค์ พระองค์ จะทรงทอดทิง้ เขาทัง้ หลาย
ในถิน
่ ทุรกันดารอีก และท่านทัง้ หลายจะทําลายชนชาติทัง้ หมดนี้ เสีย� 16 แล้วเขาทัง้ หลาย
เข้า มาใกล้ ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะสร้างคอกสําหรับ ฝูง แพะแกะที่ นี่ และสร้าง
เมืองสํา หรับลู กเด็ก เล็กๆทัง้ หลาย 17 แต่ เราทัง้ หลายจะถือ อาวุธ พร้อมที่ จะไปข้างหน้า คน
อิสราเอล จนกว่า เราทัง้ หลายจะนํา เขาไปถึงที่ ของเขา เด็ก เล็ก ของเราจะได้ อยู่ ในเมืองที่
มี กําแพงล้อมรอบเพราะกลัว ชาวแผ่น ดิน นี้ 18 เราทัง้ หลายจะไม่ ยอมกลับ บ้านจนกว่า คน
อิสราเอลจะได้รบ
ั มรดกของเขาทุกคน 19 เพราะเราจะมิได้รับมรดกกับเขาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ํา
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จอร์แดนข้างโน้ นและนอกออกไป เพราะว่ามรดกที่ตกทอดมาถึงเราอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างตะวันออกนี้ � 20 โมเสสจึงกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะกระทําเช่นนี้ คือ
หยิบอาวุธขึ้นเข้าสู่สงครามต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 21 และคนของท่านที่ถืออาวุธทุกคน
จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จนกว่า พระองค์ จะทรงขับ ไล่ ศัตรู ให้
พ้น พระองค์ 22 และแผ่น ดิน นั ้น จะพ่ายแพ้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้ว ภายหลัง ท่าน
จึง จะกลับ และพ้น จากพันธะที่ มีต ่อ พระเยโฮวาห์ และอิสราเอล และแผ่น ดิน นี้ จะตกเป็น
กรรมสิทธิข
์ องท่านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 23 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา เช่น นี้ ดู
เถิด ท่านทัง้ หลายได้ กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ จงรู แน่
้ เถิดว่า บาปของท่านก็ จะตามทัน
24 จงสร้างเมืองสําหรับเด็กเล็กๆทัง
้ หลายของท่าน และสร้างคอกสําหรับแพะแกะของท่าน
และกระทําตามคําที่ ออกจากปากของท่าน� 25 และคนกาดกับคนรู เบนกล่าวแก่ โมเสสว่า
“คนใช้ ของท่านจะกระทํา ดัง ที่ เจ้ านายของข้าพเจ้า บัญชา 26 เด็ก เล็กๆทัง้ หลาย ภรรยาทัง้
หลาย ฝูง สัตว์และสัตว์ใช้ ทัง้ หมดของเรา จะอยู่ ที่ นี่ ในเมือ งกิ เลอาด 27 แต่ คนใช้ ของท่าน
ทุกคนผู้มีอาวุธทําสงครามจะข้ามไปเพื่อสู้ รบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่ เจ้านายของ
ข้าพเจ้าสัง่ � 28 เกี่ยวกับเรือ
่ งเขาทัง้ หลายนี้ โมเสสจึงออกคําสัง่ แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิตและ
แก่ โยชู วาบ ุตรชายนูน และแก่ หว
ั หน้า ตระกูล ของคนอิสราเอล 29 และโมเสสกล่าวแก่ เขา
ว่า “ถ้าคนกาดและคนรู เบน ทุกคนผู้มีอาวุธที่จะทําสงครามต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ จะ
ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปพร้อมกั บท่านทัง้ หลาย และแผ่นดินนั ้นจะพ่ายแพ้ต่อหน้าท่านแล้ว
ท่านจงมอบแผ่นดิ นก ิ เลอาดให้ เป็น กรรมสิทธิแก่
์ เขา 30 แต่ ถ้า เขาไม่ ถือ อาวุธ ข้ามไปกั บท
่าน เขาจะต้องได้ส่วนแผ่นดินคานาอันร่วมกับท่านเป็นกรรมสิทธิ�
์ 31 คนกาดกับคนรู เบน
ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสกับคนใช้ของท่านอย่างไร เราทัง้ หลายจะกระทําอย่างนั ้น 32 เรา
จะถือ อาวุธ ข้ามไปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ สู่ แผ่ นดิน คานาอัน และที่ ดิ นมรดกของเรา
นั ้นจะคงอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ � 33 โมเสสได้มอบดินแดนเหล่านี้ แก่คนกาด และแก่
คนรู เบน และแก่ ครึ่งหนึ่ งของตระกูลมนั สเสห์บุ ตรชายโยเซฟ คืออาณาจักรของสิ โหนกษั
ตริย์แห่งคนอาโมไรต์ และอาณาจักรของโอกกษั ตริย์แห่งบาชาน ทัง้ แผ่นดินและหัวเมือง
ตลอดพรมแดน คือหัวเมืองใหญ่ในแผ่นดินนี้ ตลอดประเทศ 34 และคนกาดก็ สร้างเมืองดี
โบน อาทาโรท อาโรเออร์ 35 อัทโรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบฮาห์ 36 เบธนิ มราห์ และเบธฮา
ราน ให้เป็นเมืองมีกําแพงล้อมรอบ และสร้างคอกให้แกะ 37 และคนรู เบนก็สร้างเมืองเฮช
โบน เอเลอาเลห์ คีรย
ิ าธาอิม 38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่อเหล่านี้ ต้องเปลี่ยนใหม่� และสิบ
มาห์ และตัง้ ชื่อ ใหม่ ให้แก่ เมืองที่ เขาสร้างขึ้น นั ้น 39 และคนมรคีร บุ
์ ตรชายมนั ส เสห์เข ้า ไป
40
ยึดเมืองกิเลอาด และขับไล่พวกอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ในเมืองนั ้น และโมเสสยกกิเลอาดให้แก่
มาคีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์และเขาก็เข้าตัง้ อยู่ในเมืองนั ้น 41 และยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ยกไป
ยึดเมืองเล็กๆของเขาเหล่านั ้น และเรียกชื่อว่าฮาโวทยาอีร ์ 42 และโนบาห์ไปยึดเคนาทและ
ชนบทของเมืองนี้ และเรียกว่าเมืองโนบาห์ตามชื่อของเขา

33
การทบทวนการเดินทางจากอียป
ิ ต์

1 ต่อไปนี้ เป็ นเรือ
่ งระยะทางเดินของคนอิสราเอล เมื่อเขาออกเดินจากแผ่นดินอียป
ิ ต์เป็น

หมวดหมู่ ภายใต้ การนํา ของโมเสสและอาโรน 2 โมเสสได้ จดสถานที่ ที่ เขาออกเดิ นที ละระ
ยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ต่อ ไปนี้ เป็น ระยะตามสถานที่ ที่ เขาออกเดิน 3 เขา
ทัง้ หลายพากัน เดิน จากราเมเสสในเดือนต้น ในวันที ่ สิ บห้า ของเดือนต้น นั ้น ถัด วัน ปัส กา
ไปวัน หนึ่ ง คนอิสราเอลก็ ออกเดิน ด้วยชู มือ แห่ง ชัยชนะท่ามกลางสายตาของชาวอียป
ิ ต์ ทัง้
สิน
ิ ต์ กําลัง ฝัง ศพลู กห ัว ปี ทัง้ หลายของตน เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
้ 4 ขณะนั ้น ชาวอียป
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ประหารชีวต
ิ ท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระทัง้ หลายของเขาด้วย 5 ดังนั ้น
คนอิสราเอลจึง ยกเดิน จากราเมเสส และตัง้ ค่ายที่ สุ คคท 6 และเขาทัง้ หลายยกเดิน จากสุ
คคท และตัง้ ค่ายที่เอธามซึ่งอยูช
่ ายถิน
่ ทุรกันดาร 7 และเขาทัง้ หลายยกเดินจากเอธาม หัน
กลับ ไปยัง ปี หะหิโรท ซึ่ง อยู่ตรงหน้า บาอัล เซโฟน และเขาตัง้ ค่ายที่ หน ้า เมืองมิ กดล 8 และ
เขาทัง้ หลายยกเดิน จากหน้า ปี หะหิ โรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และเขาทัง้
หลายเดิน ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเอธามระยะทางสามวัน และมาตัง้ ค่ายที่ มาราห์ 9 และเขายก
เดินจากมาราห์มาถึงเอลิม ที่เอลิมมีนํ้าพุสิบสองแห่งและต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และเขา
ตัง้ ค่ายที่นั ่น 10 เขายกเดินจากเอลิมมาตัง้ ค่ายที่ทะเลแดง 11 และเขายกเดินจากทะเลแดง
มาตัง้ ค่ายอยู่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารสีน 12 และเขายกเดิน จากถิน
่ ทุ รก ัน ดารสี นมาตัง้ ค่ายที่ โดฟ
13
14
คาห์ และเขายกเดินจากโดฟคาห์และตัง้ ค่ายที่อาลูช และเขายกเดินจากอาลูชและตัง้
ค่ายที่เรฟีดิม ที่นั ่นไม่มีน้าํ ให้ประชาชนดื่ม 15 และเขายกเดินจากเรฟีดิมและตัง้ ค่ายในถิน
่
ทุรกันดารซีนาย 16 และเขายกเดินจากถิน
่ ทุรกันดารซีนายมาตัง้ ค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์
17 และเขาออกเดิน จากขิบ โรทหัทธาอาวาห์ มาตัง
้ ค่ายที่ ฮาเซโรท 18 และเขายกเดิน จาก
ฮาเซโรท และตัง้ ค่ายที่ ร ท
ิ มาห์ 19 และเขายกเดิน จากริทมาห์ และตัง้ ค่ายที่ รม
ิ โมนเปเรศ
20 และเขายกเดิน จากริม โมนเปเรศ และตัง
้ ค่ายที่ ลิ บนาห์ 21 และเขายกเดิน จากลิ บนาห์
และตัง้ ค่ายที่ ร ส
ิ สาห์ 22 และเขายกเดิน จากริส สาห์ และตัง้ ค่ายที่ เคเฮลาธาห์ 23 และเขา
ยกเดินจากเคเฮลาธาห์และตัง้ ค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์ 24 และเขายกเดินจากภูเขาเชเฟอร์ และ
ตัง้ ค่ายที่ ฮาราดาห์ 25 และเขายกเดินจากฮาราดาห์ และตัง้ ค่ายที่ มักเฮโลท 26 และเขายก
เดิน จากมัก เฮโลทและตัง้ ค่ายที่ ทาหัท 27 และเขายกเดิน จากทาหัท และตัง้ ค่ายที่ เทราห์
28 และเขายกเดิน จากเทราห์ และตัง
้ ค่ายที่ มิ ทคาห์ 29 และเขายกเดิน จากมิท คาห์และตัง้
ค่ายที่ ฮช
ั โมเนาห์ 30 และเขายกเดิน จากฮัช โมเนาห์ และตัง้ ค่ายที่ โมเสโรท 31 และเขายก
เดินจากโมเสโรท และตัง้ ค่ายที่ เบเนยาอะคัน 32 และเขายกเดินจากเบเนยาอะคันและตัง้
ค่ายที่โฮร์ฮกก
ั ีดกาด 33 และเขายกเดินจากโฮร์ฮกก
ั ีดกาด และตัง้ ค่ายที่โยทบาธาห์ 34 และ
เขายกเดินจากโยทบาธาห์ และตัง้ ค่ายที่อบ
ั โรนาห์ 35 และเขายกเดินจากอับโรนาห์ และตัง้
ค่ายที่ เอซี โอนเกเบอร์ 36 และเขายกเดินจากเอซี โอนเกเบอร์ และตัง้ ค่ายในถิน
่ ทุ รกันดาร
ศิน คือคาเดช 37 และยกเดินจากคาเดชและตัง้ ค่ายที่ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินเอโดม 38 และอา
โรนปุโรหิตได้ข้น
ึ บนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิน
ิ ที่นั ่น ในวันที่หน
้ ชีวต
่ึงเดือนที่หา้ ปี ที่สี่สิบนับตัง้ แต่วันที่คนอิสราเอลยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 39 เมื่ออาโรนสิน
้
40
ชีวต
ิ ที่ภูเขาโฮร์นั ้น มีอายุหน่งึ ร้อยยี่สิบสามปี และกษั ตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ที่
อยู่ทางภาคใต้ในแผ่นดินคานาอัน ได้ยินข่าวว่าคนอิสราเอลยกมา 41 และเขายกเดินจากภู
เขาโฮร์และตัง้ ค่ายที่ศัลโมนาห์ 42 และเขายกเดินจากศัลโมนาห์ และตัง้ ค่ายที่ปูโนน 43 และ
เขายกเดินจากปู โนน และตัง้ ค่ายที่ โอโบท 44 และเขายกเดินจากโอโบท มาตัง้ ค่ายที่ อิเยอ
าบาริม ในดินแดนโมอับ 45 และเขาออกเดินจากไอยิม และตัง้ ค่ายที่ดีโบนกาด 46 และเขา
ยกเดินจากดีโบนกาด และตัง้ ค่ายที่อล
ั โมนดิบลาธาอิม 47 และเขายกเดินจากอัลโมนดิบลา
ธาอิม และตัง้ ค่ายในภูเขาอาบาริม หน้า เนโบ 48 และเขายกเดิน จากภูเขาอาบาริม และตัง้
ค่าย ณ ที่ ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค 49 เขาตัง้ ค่ายอยู่รม
ิ แม่น้ําจอร์แดน
50
ตัง้ แต่ เบธเยชิ โมท ไกลไปจนถึง อาเบลชิ ทธิม ณ ที่ ราบโมอับ และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ
โมเสส ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า 51 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
เมื่อเจ้าข้ามแม่น้ําจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 52 เจ้ าจงขับไล่ ชาวเมืองนั ้นออกเสีย
ทัง้ หมดให้พ้นหน้าเจ้า และทําลายศิลารู ปแกะสลักของเขาเสียให้สิน
้ และทําลายรู ปเคารพ
ที่ หล่อ ของเขาเสีย ให้ สิน
้ และทําลายบรรดาปู ชน ีย สถานสูง ของเขาเสีย 53 และเจ้า จงขับ
ชาวแผ่นดินนั ้นออก และเข้าไปตัง้ อยู่ในนั ้น เพราะเราได้ให้แผ่นดินนั ้นให้เจ้าถือกรรมสิทธิ์
54 เจ้ าทัง
้ หลายจงจับสลากมรดกที่ดินนั ้นตามครอบครัวของเจ้า ครอบครัวที่ใหญ่เจ้าจงให้
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มรดกส่วนใหญ่ ครอบครัวท ี่ ยอ
่ มเจ้า จงให้ มรดกส่วนน้ อย ดิ นผืน ใดที่ สลากตกแก่ คนใดก็
เป็น ของคนนั ้น เจ้ าจงรับ มรดกตามตระกูล ของบรรพบุรุษ ของเจ้า 55 แต่ ถ้า เจ้า ทัง้ หลายมิ
ได้ขับไล่ชาวเมืองนั ้นออกเสียให้พ้นหน้าเจ้า ต่อมาผู้ที่เจ้าให้เหลืออยูนั
่ ้นกจ
็ ะเป็นอย่างเสี้ยน
ในนั ยน์ ตาของเจ้า และเป็น อย่างหนามอยู่ ที่ สี ข้างของเจ้า และเขาทัง้ หลายจะรบกวนเจ้า
ในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าเข้า อาศัย อยู่นั ้น 56 และต่อ มาเราจะกระทํา แก่ เจ้ าทัง้ หลายดัง ที่ เราคิด จะ
กระทําแก่เขาทัง้ หลายนั ้น�

34
การเตรียมที่จะแบ่งแผ่นดินคานาอัน
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน
คานาอัน (อันเป็นแผ่นดินที่เราให้แก่เจ้าเป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอันตามเขตพรมแดน
ทัง้ หมด� นั ้น 3 เขตด้านใต้ของเจ้านั บจากถิน
่ ทุรกันดารศินตามด้านเอโดม และอาณาเขต
ด้านใต้ ของเจ้า นั ้น นั บ จากปลายทะเลเกลือ ทางด้านตะวัน ออก 4 และอาณาเขตของเจ้า จะ
เลี้ยวไปทางใต้ เนิ น สูง อาครับ บิม ข้ามไปยัง ศิน ไปสุด ลงที่ ด้านใต้ คาเดชบารเนี ย เรือ
่ ยไป
ถึงฮาซารัดดาร์ผ่านเรือ
่ ยไปถึ งอัสโมน 5 และอาณาเขตจะเลี้ยวจากอัสโมนถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์
6
ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล อาณาเขตตะวัน ตกเจ้า จะได้ ทะเลใหญ่ และฝั่ งทะเลนั ้น นี่ จะเป็น เขต
ด้านตะวัน ตกของเจ้า 7 ต่อ ไปนี้ เป็น อาณาเขตด้านเหนื อ ของเจ้า คือ จากทะเลใหญ่ เจ้ าจง
ทําเครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปถึงภูเขาโฮร์ 8 จากภูเขาโฮร์เจ้าจงทําเครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปจนถึงทาง
เข้า เมืองฮามั ท และปลายสุด ของอาณาเขตด้านนี้ คือ เศดัด 9 แล ้ วอาณาเขตจะยื่น ไปถึง
ศิโฟรน ไปสิน
่ งหมาย
้ สุดที่ ฮาซาเรนั น นี่ เป็นอาณาเขตด้านเหนื อของเจ้า 10 เจ้าจงทําเครือ
อาณาเขตด้านตะวัน ออกของเจ้า จากฮาซาเรนั น ถึง เชฟาม 11 และอาณาเขตจะลงมาจาก
เชฟามถึง ริบ ลาห์ข้างตะวัน ออกของเมืองอายิน และอาณาเขตจะลงมาถึง ไหล่ ทะเลคินเน
เรททางด้านตะวัน ออก 12 และอาณาเขตจะลงมาถึง แม่น้ํา จอร์แดนสุด ลงที่ ทะเลเกลือ นี่
เป็นแผ่นดินของเจ้าตามอาณาเขตโดยรอบ� 13 โมเสสบัญชาคนอิสราเอลกล่าวว่า “นี่ เป็น
แผ่นดิ นที ่ เจ้ าทัง้ หลายจะได้ จับ สลากรับ เป็น มรดก ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า ให้ยกให้
แก่ ทัง้ เก้า ตระกู ลก ับ อีก ครึง่ ตระกูล 14 เพราะว่า ตระกูล คนรู เบนตามเรือนบรรพบุรุษ และ
ตระกูล คนกาดตามเรือนบรรพบุรุษ ได้ รบ
ั มรดกของเขาแล้ว คนครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ ก็ได้
รับ มรดกของเขาแล้ว ด้วย 15 ทัง้ สองตระกูล และครึง่ ตระกู ลน ัน
้ ได้ รบ
ั มรดกของเขาที่ ฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ใกล้ เมืองเยรีโคด้านตะวันออก ทางดวงอาทิตย์ขึ้น� 16 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า 17 “ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุคคลที่จะแบ่งดินแดนแก่เจ้าทัง้ หลาย คือเอเลอาซาร์
ปุโรหิต และโยชูวาบุตรชายนูน 18 ท่านจงนําประมุขของคนทุกตระกูลไป แบ่งดินแดนเพื่อ
เป็น มรดก 19 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของประมุข เหล่า นั ้น คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ จากตระกูล ยู
ดาห์ 20 เชมู เอลบุตรชายอัมมี ฮูด จากตระกูลคนสิ เมโอน 21 เอลี ดาดบุตรชายคิส โลน จาก
ตระกูลเบนยามิน 22 จากตระกูลคนดานมีประมุขคนหนึ่ ง ชื่อบุคคีบุตรชายโยกลี 23 จากลูก
หลานของโยเซฟ จากตระกูลคนมนั สเสห์ มีประมุขชื่อฮันนี เอลบุตรชายเอโฟด 24 และจาก
ตระกูล คนเอฟราอิม มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เคมู เอลบุตรชายชิฟ ทาน 25 จากตระกูล คนเศบู ลุ
นมป
ี ระมุขคนหนึ่ งชื่อเอลีซาฟานบุตรชายปารนาค 26 จากตระกูลคนอิสสาคาร์ มีประมุขคน
หนึ่ งชื่อปัลทีเอลบุตรชายอัสซาน 27 และจากตระกูลคนอาเชอร์มีประมุขคนหนึ่ งชื่ออาหิฮูด
บุตรชายเชโลมี 28 จากตระกูล คนนั ฟ ทาลี มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เปดาเฮลบุตรชายอัม มี ฮูด�
29 บุ คคลเหล่า นี้ เป็ น คนที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ แบ ่ งมรดกให้ คนอิสราเอลในแผ่น ดิน
คานาอัน
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35
เมืองลี้ภัย

ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า 2 “จง
บัญชาคนอิสราเอล ให้เขายกเมืองให้คนเลวีได้ อาศัยอยู่จากมรดกที่ เขาได้ รบน
ั ัน
้ บ้าง และ
ยกทุ่งหญ้ารอบๆเมืองนั ้นให้คนเลวีด้วย 3 ให้เมืองนั ้นเป็นของเขาเพื่อจะได้ อาศัยอยู่ ให้ทุ่ง
หญ้า เพื่อ ฝูง สัตว์และทรัพย์ สิ ่ง ของและสัตว์ทัง้ สิน
้ ของเขา 4 ทุ ่ง หญ้า ของเมืองที่ เจ้ ายกให้
แก่ คนเลว ี นั้น ให้มี เขตจากกําแพงเมืองและห่างออกไปหนึ่ ง พัน ศอกโดยรอบ 5 และเจ้า จง
วัดภายนอกเมืองสองพันศอกเป็นด้านตะวันออก สองพันศอกเป็นด้านใต้ สองพันศอกเป็น
ด้านตะวัน ตก สองพัน ศอกเป็น ด้านเหนื อ ให้ ตัว เมืองอยู่ กลาง นี่ เป็น ทุ่ง หญ้า ประจํา เมือง
เหล่านั ้น 6 เมืองซึ่งเจ้าจะยกให้แก่คนเลวี คือ เมืองลี้ภัยหกเมือง ซึ่งเจ้าจะอนุญาตให้คนฆ่า
คนหนี ไปอยู่ และเจ้าจงเพิม
่ ให้เขาอีกสี่ สิ บสองเมือง 7 เมืองทัง้ หมดที่ เจ้ ายกให้คนเลวีเป็น
สี่สิบแปดหัวเมือง มีทุ่งหญ้าตามเมืองด้วย 8 และหัวเมืองที่เจ้าจะให้เขาจากกรรมสิทธิข
์ อง
คนอิสราเอลนั ้น จากตระกูล ใหญ่ เจ้ าก็ เอาเมืองมากหน่ อย จากตระกูล ย่อมเจ้า ก็ เอาเมือง
น้ อยหน่ อย ทุกตระกูลตามส่วนของมรดกซึ่งเขาได้ รับ ให้ยกให้แก่คนเลวี� 9 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดน เข้า
ในแผ่นดินคานาอัน 11 เจ้าจงเลือกเมืองให้เป็นเมืองลี้ภัยสําหรับเจ้า เพื่อคนที่ได้ฆ่าคนด้วย
มิ ได้ เจตนาจะหลบหนี ไปอยู่ที่ นั ่ นก ็ ได้ 12 ให้เมืองเหล่า นั ้น เป็น เมืองลี้ ภัย จากผู้ ที่ อาฆาต เพื่
อม ิ ให้ คนฆ่า คนจะต้องตายก่อนที่ เขาจะยืน ต่อ หน้า ชุ มนุมชนเพื่อ รับ การพิพากษา 13 และ
เมืองที่เจ้ายกไว้นั้นให้เป็นเมืองลี้ภัยหกเมือง 14 เจ้าจงให้ทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ สาม
เมือง และอีก สามเมืองในแผ่น ดิน คานาอัน ให้เป็น เมืองลี้ ภัย 15 ทัง้ หกเมืองนี้ ให้เป็น เมือง
ลี้ ภัยของคนอิสราเอลและสําหรับคนต่างด้าว และสําหรับคนที่ อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา เพื่อ
คนหนึ่ งคนใดที่ได้ฆ่าเขาโดยมิได้เจตนาจะได้หลบหนี ไปที่นั ่น 16 ถ้าผู้ใดตีเขาด้วยเครือ
่ งมือ
เหล็ก จนคนนั ้น ถึง ตาย ผู้ นั ้น เป็น ฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น เสีย เป็น แน่ 17 ผู้ ใดทุบ
เขาให้ล้มลงด้วยก้อนหินในมือขนาดฆ่าคนได้ และเขาถึงตาย ผู้นั ้นเป็นฆาตกร ให้ประหาร
ชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 18 หรือผู้ใดใช้อาวุธไม้ที่อยู่ในมือขนาดฆ่าคนได้ตีเขาล้มลงและ
คนนั ้นถึงตาย ผู้นั ้นเป็นฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 19 ให้ผู้อาฆาตโลหิต
เองเป็น ผู้ ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น ถ้า ผู้ อาฆาตพบเขาเมื่อ ใดก็ ให้ประหารชีวต
ิ เสีย 20 แต่ ถ้า
ผู้ ใดแทงเขาด้วยความเกลียดชัง หรือ ซุ่ม คอยขว้างเขาจนเขาตาย 21 หรือ เพราะเป็น ศั ตรู
กันชกเขาล้มลง จนเขาตาย ให้ประหารชีวต
ิ ผูที
้ ่ชกเขานั ้นเสียเป็นแน่ ด้วยว่าเขาเป็นฆาตกร
เมื่อผู้อาฆาตโลหิตพบเขาเมื่อใด ก็ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสีย 22 แต่ถ้าผู้ใดโดยมิได้เป็น
ศั ตรู กันแทงเขาทั นที หรือเอาอะไรขว้างเขาโดยมิได้คอยซุ่มดักอยู่ 23 หรือใช้ก้อนหินขนาด
ฆ่า คนได้ ขว้างถูก เขาเข้า โดยมิ ได้ เห็น และเขาถึง ตาย และเขามิ ได้ เป็น ศั ตรู และมิ ได้ มุ ่ง
ทําร้ายเขา 24 ก็ ให้ ชุ มนุ มชนตัดสิน ความระหว่างผู้ ฆ่า และผู้ อาฆาตโลหิต ตามคํา ตัดสิน นี้
25 ให้ชุมนุมชนช่วยผูฆ
้ ่าให้พ้นจากมือผูอ
้ าฆาตโลหิต ให้ชุมนุมชนพาตัวเขากลับไปถึงเมืองลี้
ภัยซึ่งเขาได้หนี ไปอยู่นั ้น ให้เขาอยู่ที่ นั ่นจนกว่ามหาปุโรหิตผู้ได้ถู กเจิมไว้ด้วยนํ้ามันบริสุทธิ
์ ถึงแก่ ความตาย 26 แต่ ถ้า ผู้ ฆ่า คนออกไปพ้น เขตเมืองลี้ ภัย ซึ่ง เขาหนี เข ้า ไปอยู่ ในเวลาใด
27 และผู้ อาฆาตโลหิต พบเขานอกเขตเมืองลี้ ภัย และผู้ อาฆาตโลหิต ได้ ฆ่า ผู้ ฆ่า คนนั ้น เสีย
ผู้ อาฆาตโลหิต จะไม่ มี ความผิด เนื่ องด้วยโลหิต ตกของเขา 28 เพราะว่า ชายผู้ นั้น ต้องอยู่ใน
เขตเมืองลี้ภัยจนมหาปุโรหิตถึงแก่ความตาย ภายหลังเมื่อมหาปุโรหิตถึงแก่ความตายแล้ว
ผู้ฆ่าคนนั ้นจะกลับไปยังแผ่นดิ นที ่เขาถือกรรมสิทธิอยู
์ ่ก็ได้ 29 สิ ่งเหล่านี้ ควรเป็นกฎเกณฑ์
แห่งคําตัดสินของเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่ อาศัยทัง้ ปวงของเจ้า 30 ผู้ใดฆ่าเขาตาย ให้
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส

กันดารวิถี 35:31

194

กันดารวิถี 36:13

ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น เสีย ตามปากของพยาน แต่ อย่า ประหารชีวต
ิ ผู้ ใดด้วยมี พยานปาก
เดียว 31 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เจ้าอย่ารับค่าไถ่ชีวิตของฆาตกรผู้มีความผิดถึงตายนั ้น แต่เขาต้อง
ตายแน่ 32 และเจ้า อย่า รับ ค่า ไถ่ คนที ่ หลบหนี ไปยัง เมืองลี้ ภัย เพื่อ ให้ กล ับ มาอยู่ ในแผ่น ดิน
ของเขาก่อนที่ มหาปุโรหิตสิน
ิ 33 ดังนั ้นเจ้าจึงไม่กระทําให้แผ่นดินที ่เจ้าทัง้ หลายอาศัย
้ ชีวต
อยูมี
่ มลทิน เพราะว่าโลหิตทําให้แผ่นดินเป็นมลทิน และไม่มีสิ่งใดที่จะชําระแผ่นดินให้หมด
มลทินที่เกิดขึ้นเพราะโลหิตตกในแผ่นดินนั ้นได้ นอกจากโลหิตของผู้ที่ทําให้โลหิตตก 34 เจ้
าอย่ากระทําให้เกิดมลทินในแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ ที่เราอยู่ท่ามกลาง เพราะว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์อยูท่
่ ามกลางคนอิสราเอล�

36
กฎต่างๆเรือ
่ งมรดก

1 หัวหน้าครอบครัวคนกิเลอาด บุตรชายของมาคีร ์ ผูเป็
้ นบุตรชายของมนั สเสห์ ครอบครัว

ต่างๆของบุตรชายโยเซฟ เข ้า มาใกล้ และพูด ต่อ หน้า โมเสสและต่อ หน้า ประมุข คือ บรรดา
หัวหน้า คนอิสราเอล 2 เขาพูด ว่า “พระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาเจ้า นายของข้าพเจ้า ให้ จับ สลาก
ยกแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอล และเจ้านายของข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชาจากพระเยโฮ
วาห์ให้ยกมรดกของเศโลเฟหัดพีน
่ ้ องของเราแก่บุตรสาวของเขา 3 ถ้าเธอทัง้ หลายแต่งงาน
กับ บุตรชายทัง้ หลายของคนอิสราเอลตระกูล อื่น แล้ว ส่วนมรดกของบรรพบุรุษ ของเราจะ
เพิม
่ ให้ กับ มรดกของคนตระกูล ที่ เธอไปอยู่ ด้วย เพราะฉะนั ้น จึง เป็นการที่ นํา มรดกไปจาก
ส่วน ที่ เป็น ของ เรา 4 และ เมื่อ ถึง ปี เสียง แตร ของ คน อิสราเอล มรดก ที่ เป็น ส่วน ของ เธอ
ก็ จะถูก ยกไปเพิม
่ เข้า กับ ส่วนของตระกูล ที่ เธอไปอยู่ ด้วย จึง เป็นการที่ นํา ส่วนมรดกของ
เธอไปจากส่วนมรดกของตระกู ลบ ิ ดาของเรา� 5 และโมเสสบัญชาคนอิสราเอลตามพระ
ดํารัส ของพระเยโฮวาห์ ว่า “ตระกูล คนโยเซฟพูด ถูก ต้องแล้ว 6 นี่ คือ สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาเกี่ยวกับ บุตรสาวของเศโลเฟหัด ซึ่ง ว่า ‘จงให้ เธอแต่งงานกับ ใครที่ เธอพอใจ
แต่ เธอต้องแต่งงานกับ คนภายในครอบครัว ตระกู ลบ ิ ดาของเธอ 7 ดังนี้ แหละส่วนมรดก
ของคนอิสราเอลจะไม่ถู กโยกย้ายจากตระกูลหนึ่ งไปให้อีกตระกูลหนึ่ ง คนอิสราเอลทุกคน
ต้องอยูใ่ นที่มรดกแห่งตระกูลบรรพบุรุษของตน 8 และบุตรสาวทุกคนผู้รบ
ั กรรมสิทธิม
์ รดก
ในตระกูล คนอิสราเอลตระกูล ใด ให้เป็น ภรรยาของคนใดคนหนึ่ ง ในครอบครัว ในตระกู ลบ ิ
ดาของตน เพื่อ คนอิสราเอลทุก คนจะถือ กรรมสิทธิม
์ รดกของบิดาของเขา 9 ดัง นั ้น จะไม่ มี
มรดกที่ถูกโยกย้ายจากตระกูลหนึ่ งไปยังอีกตระกูลหนึ่ ง เพราะว่าคนอิสราเอลแต่ละตระกูล
ควรคงอยูใ่ นที่มรดกของตน� ” 10 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสอย่างไร บุตรสาวทัง้ หลาย
ของเศโลเฟหัดก็กระทําอย่างนั ้น 11 เพราะว่ามาลาห์ ที รซาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และโนอาห์
บุตรสาวของเศโลเฟหัด ได้แต่งงานกับบุตรชายทัง้ หลายของพี่น้องแห่งบิดาของตน 12 เธอ
ได้แต่งงานกับครอบครัวคนมนั สเสห์บุตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของเธอก็คงอยู่ใน
ตระกูลแห่งครอบครัวบิดาของเธอ 13 ข้อความเหล่านี้ เป็นบทบัญญัติ และคําตัดสินซึ่งพระ
เยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาทางโมเสสแก่ คนอิสราเอล ณ ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้
เมืองเยรีโค
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือพระราชบัญญัติ

เล่มนเี้ ป็นเล่มทห
ี่ า้ ในห้าเล่มทโี่ มเสสเขียนขึ้น ห้าเล่มนเี้ ราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก เล่มนได้
ี้
บันทึกพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้เป็นครงั ้ ที่สอง คือครัง้ แรกอยูใ่ นหนั งสืออพยพ
บทที่ 20 และครัง้ ที่ สองอยู่ในหนั งสือพระราชบัญญัติ บทที่ 5 หนังสือพระราชบัญญัติส่วน
ใหญ่ได้บันทึกและอธิบายข้อกล่าวจากหนั งสืออพยพ หนังสือเลวีนิ ติ และหนั งสือกันดารวิถี
ซํ้า
เล่มนี้บันทึกการปรึกษาของโมเสส และวิจารณ์ ถึงการเดินทางของชาวอิสราเอลและคํา
สัง่ ของพระเจ้าต่ ออิสราเอล หนังสือพระราชบัญญัติ กล่าวถึงตอนที่ พระเจ้าทรงทําสัญญา
ไมตรีไว้กับ อิสราเอลเป็ นครัง้ ที่ สองที่ราบของโมอับซึ่ง เกิด ขึ้นก่อนที่ อส
ิ ราเอลจะเข้าแผ่นดิ
นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ โมเสส ซึ่งตอนนี้ อายุ 120 ปี ได้ กล่าวคําอําลาแก่ ประชาชน ชีวิต
ของโมเสสได้ประสบความสําเร็จอย่างดี เขาอาศัยอยู่ในพระราชวังของกษั ตริย์ฟาโรห์เป็น
เวลา 40 ปี แล ้ว เขาอาศัย อยู่ ที่ แผ่ นดิ นม ี เดีย นเป็น เวลา 40 ปี และอีก 40 ปี เขานํา พวก
อิสราเอลในป่าซีนาย คือเขาได้นําสามล้านคนให้ยา้ ยจากประเทศอียป
ิ ต์ไปยังแผ่นดินอิสรา
เอล
พระคัมภีรใหม่
์
อ้างถึงหนั งสือพระราชบัญญัติมากกว่า 80 ครัง้
“บางข้อในหนั งสือพระราชบัญญัติแสดงความหมายอย่างลึกซึ้งดีกว่าคําเขียนของเดมอ
สแตนี ส์ ซีซีโร พิท หรือเวบเสตอร์� (จาก Halley's Bible Handbook, หน้า 150)
โมเสสทบทวนเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดารกับคนอิสราเอล
1 ข้อความต่อ ไปนี้ เป็ น คํา ที่ โมเสสกล่าวแก่ คนอิสราเอลทัง
้ ปวงที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ คือในที่ราบข้างหน้าทะเลแดงระหว่างปารานและโทเฟล ลาบาน ฮาเซ
โรท และดีซาหับ 2 (หนทางจากโฮเรบตามทางภูเขาเสอีรจ
์ นถึงคาเดชบารเนี ยนั ้นเป็นทาง
เดินสิบเอ็ดวัน� 3 อยู่มาในวันที ่หน่งึ เดือนที่ สิ บเอ็ดปี ที่ สี่สิ บโมเสสได้ กล่าวแก่ คนอิสราเอล
ตามบรรดาพระดํารัส ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงประทานแก่ ท่าน เป็น พระบัญญั ติ ให้ แก่ เขาทัง้
หลาย 4 หลังจากที่ท่านได้ฆ่าสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ที่อยู่เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์
เมืองบาชาน ผู้ซึ่งอยู่ในอัชทาโรท ณ ตําบลเอเดรอีนั้นแล้ว 5 โมเสสได้ เริม
่ อธิบายพระราช
บัญญัตินี้ ที่ในแผ่นดินโมอับฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ว่า 6 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้
ตรัสส ัง่ เราทัง้ หลายที่ โฮเรบว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายได้ พัก ที่ ภู เขานี้ นานพอแล้ว 7 เจ้ าทัง้ หลายจง
หันไปเดินตามทางที่ ไปยังแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ และที่ ใกล้ เคียงกันในที่ ราบ และ
ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา ในทางใต้ และที่ ฝั่ งทะเล แผ่ นดิน ของคนคานาอัน และที่
เลบานอน จนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส 8 ดูเถิด เราได้ตัง้ แผ่นดินนั ้นไว้ตรงหน้าเจ้า
ทัง้ หลาย เจ้าทัง้ หลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษ
ของเจ้า คื ออ ับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ ว่า จะให้ แก่ เขาทัง้ หลายและแก่ เชื้อ สายของเขา
ที่มาภายหลังเขาด้วย� 9 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้บอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้าผู้เดียวแบกพวก
ท่านทัง้ หลายไม่ ไหว 10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงให้ ท่านทัง้ หลายทวี มากขึ้น
และดู เถิด ทุก วัน นี้ พวกท่านทัง้ หลายมี จํานวนมากดุจ ดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้า 11 (ขอ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทัง้ หลายทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายทวีข้น
ึ พัน
เท่า และทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้แก่ ท่านทัง้ หลายแล้ วน
ัน
้ � 12 ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่านทัง้ หลายผู้เป็นภาระและเป็นความยากลําบากและการ
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ทุ่มเถียงของท่านทัง้ หลายอย่างไรได้ 13 จงเลือกคนที่ มีปัญญา มีความเข้าใจและมีช่อ
ื ตาม
ตระกูล ของท่านทัง้ หลาย และข้าพเจ้า จะตัง้ เขาให้ เป็น หัวหน้า ของท่านทัง้ หลาย� 14 ท่าน
ทัง้ หลายได้ ตอบข้าพเจ้า ว่า ‘สิ ่ง ที่ ท่านกล่าวนั ้น ดี แล้ว ควรที่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะกระทํา�
15 ข้าพเจ้า จึง ได้ เลือกหัวหน้า จากทุก ตระกูล ซึ่ง เป็ น คนมี ปัญญาและมี ชื่อ ตัง
้ ไว้ เป็น ใหญ่
เหนื อ ท่านทัง้ หลาย ให้ เป็น นายพัน นายร้อย นายห้า สิบ นายสิบ และพนั กงานต่างๆตาม
ตระกูล ของท่าน 16 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ กล ่า วกําชับ พวกตุลาการของท่านทัง้ หลายว่า ‘จง
พิจารณาคดี ของพี่ น้องและตัดสิน ความตามยุ ติ ธรรมระหว่างชายคนหนึ่ ง และพี่ น้องของ
ตน หรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับท่าน 17 ท่านทัง้ หลายอย่าลําเอียงในการพิพากษา จงฟัง
ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ ให้ เหมือนกัน ท่านทัง้ หลายอย่า กลัว หน้า มนุษย์ เลย เพราะการพิพากษา
นั ้นเป็นการของพระเจ้า และคดีใดที่ ยากเกินไปสําหรับท่านจงนํามาให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
พิจารณาเอง� 18 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้สัง่ ท่านทัง้ หลายถึงบรรดาสิง่ ที่ท่านทัง้ หลายควรกระทํา
19 เราได้ ออกไปจากโฮเรบเดิน ทะลุ ถิน
ั เป็ นที ่น่ากลัวตามที่ ท่านทัง้ หลาย
่ ทุ รกันดารใหญ่อน
ได้ เห ็น นั ้น เดิน ไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา
ได้ ตรัสส ัง่ เราไว้ และเรามาถึง คาเดชบารเนี ย 20 และข้าพเจ้า ได้ กล ่าวแก่ ท่านทัง้ หลายว่า
‘ท่านทัง้ หลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์แล้ว เป็ นที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราประทานแก่เราทัง้ หลาย 21 ดูเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงตัง้ แผ่นดิน
นั ้น ไว้ตรงหน้า ท่านแล้ว จงขึ้น ไปยึด แผ่น ดิน นั ้น ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของบรรพบุรุษ
ของพวกท่านได้ตรัสสัง่ ไว้ อย่ากลัวหรืออย่าตกใจไปเลย� 22 แล้วท่านทัง้ หลายทุกคนได้เข
้ามาหาข้าพเจ้าพูดว่า ‘ให้เราทัง้ หลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดู แผ่นดินนั ้นแทนเรา
นํา ข่าวเรือ
่ งทางที่ เราจะต้องขึ้น ไป และเรือ
่ งหัว เมืองที่ เราจะไปนั ้น มาให้ เรา � 23 เรือ
่ งนั ้น
ข้าพเจ้า เห็นดี ด้วย ข้าพเจ้า จึง ได้ เลือกสิบ สองคนมาจากท่านทัง้ หลายตระกูล ละคน 24 แล
้ว คนเหล่า นั ้น ได้ หน
ั ไปขึ้น แดนเทือกเขา มาถึง หุบ เขาเอชโคล์ และสอดแนมดู ที่ นั่น 25 เขา
ทัง้ หลายได้ เก็บผลไม้เมืองนั ้นติ ดมือมาให้เราทัง้ หลายและนําข่าวมาให้เราว่า ‘ที่ ซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั ้นเป็นแผ่นดินที ่ดี� 26 แต่กระนั ้นท่านทัง้ หลายก็ไม่
ยอมขึ้นไป กลับขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย 27 และท่านทัง้
หลายได้บ่นอยูใ่ นเต็นท์ของตน และว่า ‘เพราะพระเยโฮวาห์ทรงชังพวกเรา พระองค์จึงทรง
พาเราทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จะได้มอบเราไว้ในมือคนอาโมไรต์เพื่อจะทําลาย
เราเสีย 28 เราทัง้ หลายจะขึ้นไปที่ไหนเล่า พวกพีน
่ ้ องของเราได้ทําอกใจของเราให้ฝ่อท้อถอย
ไปโดยที่ ว่า “คนเหล่านั ้นใหญ่กว่าและสูงกว่าพวกเราอีก เมืองเหล่านั ้ นก็ใหญ่มี กําแพงสูง
เทียมฟ้า และยิง่ กว่า นั ้น เราได้ เห ็ นพวกคนอานาคอยู่ ที่ นั ่น ด้วย� ’ 29 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ได้
พู ดก ั บท ่า นทัง้ หลายว่า ‘อย่า ครันคร
่
้ามหรือ กลัว เขาเลย 30 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ผู้นํา หน้า ท่านทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงต่อสู้ เผื่อ ท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
ให้แก่ท่านทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ต่อหน้าต่อตาท่านทัง้ หลาย 31 และในถิน
่ ทุรกันดาร ซึ่งในที่นั้น
พวกท่านได้ เห็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอุม
้ ชู พวกท่าน ดังพ่ออุ้มลูกชายของตน
ตลอดทางที่ท่านได้ไปนั ้น จนท่านทัง้ หลายได้มาถึงที่นี่ � 32 แต่อย่างไรก็ตาม ท่านทัง้ หลาย
มิ ได้ เชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย 33 ผู้ได้ ทรงนําทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหา
ที่ ให้ท่านทัง้ หลายตัง้ เต็นท์ ของท่าน เป็น ไฟในกลางคืน เพื่อ โปรดให้ท่านทัง้ หลายเห็น ทาง
ที่ ควรจะไป และเป็น เมฆในกลางวัน 34 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสดับ เสียงคํา พูด ของท่านทัง้
หลาย จึงทรงกริว้ และปฏิญาณว่า 35 ‘แท้จริงจะไม่มีผูใดในยุ
้
คที่ชวน
ี้ ักคนเดียวที่จะได้เห็น
ั่ ส
แผ่นดินดีนั ้น ที่เราได้ปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลาย 36 เว้นแต่คาเลบบุตร
ชายเยฟุน เนห์ เขาจะเห็น แผ่น ดิน นั ้น และเราจะให้แผ่ นดิ นที ่ เขาได้ เหย ีย บนั ้น แก่ เขาและ
แก่ลูกหลาน เพราะเขาได้ตามพระเยโฮวาห์อย่างสุดใจ� 37 เพราะเหตุท่านทัง้ หลายพระเย
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โฮวาห์ก็ทรงพิโรธเราด้วย ตรัสว่า ‘เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นด้วยเหมือนกัน 38 แต่โยชูวาบ
ุตรชายนูนผู้ยน
ื อยู่ตรงหน้าเจ้า จะได้เข้าไป จงสนั บสนุนเขาเพราะเขาจะพาคนอิสราเอลไป
ถือ กรรมสิทธิพ
ื ดิน นั ้น 39 ยิง่ กว่า นั ้น เด็ก เล็ก ของเจ้า ทัง้ หลายที่ เจ้ าทัง้ หลายว่า จะตกเป็น
์ ้น
เหยื่อ และบุตรของเจ้า ที่ ในวัน นี้ ยงั ไม่ รู จั
้ ก ผิด และชอบ จะได้ เข ้า ไปที่ นั ่น เราจะให้แผ่ นดิน
นั ้นแก่เขา และเขาจะถือกรรมสิทธิอยู
่ ่นั่น 40 แต่ฝ่ายเจ้าทัง้ หลายจงกลับเดินเข้าถิน
์ ที
่ ทุรกัน
41
ดาร ตามทางที่ไปสู่ทะเลแดงเถิด� ครัง้ นั ้นท่านทัง้ หลายได้ตอบข้าพเจ้าว่า ‘เราทัง้ หลาย
ได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว เราทัง้ หลายจะขึ้นไปสู้รบตามบรรดาพระดํารัสที่พระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของเราทัง้ หลายได้ ตรัสส ัง่ นั ้น� และท่านทัง้ หลายได้ คาดอาวุธ เตรียมตัว ไว้
ทุก คน คิด ว่าที่ จะขึ้น ไปยัง แดนเทือกเขานั ้น เป็น เรือ
่ งง่าย 42 พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ ข้าพเจ้า
ว่า ‘จงกล่าวแก่คนทัง้ หลายนั ้นว่า อย่าขึ้นไปสู้รบเลย เกรงว่าเจ้าทัง้ หลายจะแพ้ศัตรู เพราะ
เรามิได้อยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย� 43 ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวแก่ท่านดังนั ้น และท่านทัง้ หลาย
ไม่ฟัง แต่ได้ขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ มีใจองอาจและได้ข้น
ึ ไปที่แดนเทือกเขานั ้น
44 และคนอาโมไรต์ที่อยูในแดนเทื
่
อกเขานั ้น ได้ออกมาต่อสู้และไล่ตีท่านทัง้ หลายดุจฝูงผึ้ง
ไล่ และได้ฆ่าท่านทัง้ หลายในตําบลเสอีรจ
์ นถึงโฮรมาห์ 45 และท่านทัง้ หลายกลับมาร้องไห้
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้ทรงฟังเสียงร้องหรือเงีย
่ พระกรรณสดับท
46
่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจึงพักอยูที
่ ่คาเดชหลายวันตามวันที่ท่านทัง้ หลายได้อยูนั
่ ้ น�

2
โมเสสทบทวนต่อไปเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดาร

1 “ครัง
้ นั ้นเราทัง้ หลายได้กลับเดินเข้าถิน
่ ทุรกันดารตามทางที่ไปสู่ทะเลแดงตามที่พระเย

โฮวาห์สัง่ ข้าพเจ้า และเราทัง้ หลายได้ เดินเวียนภูเขาเสอีรห
์ ลายวัน 2 แล้วพระเยโฮวาห์ตรั
สสัง่ ข้าพเจ้าว่า 3 ‘เจ้าทัง้ หลายได้เดินเวียนที่แดนเทือกเขานี้ นานพอแล้ว จงหันไปเดินทาง
ทิศ เหนื อ เถิด 4 และจงบัญชาคนทัง้ ปวงว่า เจ้ าทัง้ หลายจวนจะเดิน ผ่านเขตแดนเมืองพี่
น้ องของเจ้า คือลูกหลานของเอซาวที่ อยู่ตําบลเสอีรแล้
์ ว และเขาทัง้ หลายจะกลัวพวกเจ้า
5
ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงระวัง ตัว อย่า ต่อสู้ เขา เพราะเราจะไม่ ให้ที่ ของเขาแก่ เจ้ าเลย จะไม่
ให้ที่ ดิ นแม้ เพียงฝ่าเท้า เหยียบได้ ด้วยว่า ภูเขาเสอีร น
์ ั ้น เราได้ ให้เอซาวยึด ครองแล้ว 6 เจ้ า
ทัง้ หลายจงเอาเงินซื้อเสบียงอาหารจากเขาเพื่อจะได้กิน และจงเอาเงินซื้อนํ้าจากเขาด้วย
เพื่อ จะได้ ดื่ม 7 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกเจ้า ได้ อาํ นวยพระพรแก่ บรรดาการที่
มือ ของพวกเจ้า ได้ กระทํา พระองค์ ทรงทราบทางที่ เจ้ าได้ เดิน ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารใหญ่ นี้ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกเจ้า ได้ อยู่ กับ เจ้า สี่ สิ บปี นี้ มาแล้ว พวกเจ้า มิ ได้ ขัดสนสิง่ ใดเลย�
8 แล ้ว เราทัง
้ หลายได้ เดินเลยไปจากพี่น้องของเราพวกลูกหลานเอซาวผู้อยู่ที่ เสอีร ์ ไปจาก
ทางที่ราบจากเอลัทและจากเอซีโอนเกเบอร์ และเราได้ เลี้ยวไปเดินตามทางถิน
่ ทุรกันดาร
โมอับ 9 และพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายอย่า ราวีพวกโมอับ หรือ สู้ รบ
กับเขาเลย เพราะเราจะไม่ให้ที่ของเขาแก่เจ้าเพื่อยึดครอง ด้วยเราได้ให้ที่ตําบลอาร์นั้นแก่
ลูก หลานของโลทให้ปกครองแล้ว� 10 แต่ ก่อนคนเอมิ มอยู่ ที่ นั ่น เป็น ชนชาติ ใหญ่ และมาก
และสูง อย่างคนอานาค 11 คนเหล่า นี้ ได้ นั บ ว่า เป็น พวกมนุษย์ ยักษ์ เหมือนคนอานาค แต่
คนโมอับเรียกชื่อพวกนี้ วา่ เอมิม 12 เมื่อก่อนพวกโฮรีได้ อยู่ที่ เสอีรด้
์ วย แต่ ลูกหลานเอซาว
ได้มาอยู่แทนเขา และได้ทําลายเขาเสียให้พ้นหน้า และได้อาศัยอยู่ในที่ของเขาเหมือนพวก
อิสราเอลได้ กระทํา แก่ เมืองที่ พระเยโฮวาห์ประทานให้เขายึด ครองนั ้น 13 ข้าพเจ้า กล่าวว่า
‘บัดนี้ เจ้าทัง้ หลายจงยกเดินข้ามลําธารเศเรด� เราทัง้ หลายจึงข้ามลําธารเศเรด 14 และนั บ
ตัง้ แต่เรามาจากคาเดชบารเนี ย จนถึงได้ข้ามลําธารเศเรดนั ้นได้สามสิบแปดปี จนสิน
้ ยุคน
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ัน
้ คือ คนทัง้ หลายที่ จะออกทัพ ได้ นั้น ตายหมดจากท่ามกลางค่าย ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณกับเขาไว้ 15 แท้จริงพระหัตถ์พระเยโฮวาห์ได้ทรงต่อสู้เขา เพื่อทรงทําลายเขาจาก
ท่ามกลางค่ายจนเขาทัง้ หลายสูญ เสีย หมด 16 ต่อ มาเมื่อ คนที่ ออกทัพ ได้ มาตายเสีย หมด
จากท่ามกลางคนเหล่านั ้นแล้ว 17 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า 18 ‘วันนี้ เจ้าทัง้ หลาย
จะเดินข้ามตําบลอาร์เขตแดนของคนโมอับ 19 และเมื่อเข้าใกล้แนวหน้าของคนอัมโมนอย่า
ราวีหรือรบกับเขาเลย เพราะเราจะไม่ให้ที่อยูของลู
่
กหลานคนอัมโมนแก่เจ้าให้ยด
ึ ครองเลย
ด้วยเราได้ ให้ที่ นั ่น แก่ ลูก หลานของโลทเป็น ผู้ ยด
ึ ครองแล้ว� 20 (ทัง้ ที่ นั ่ นก ็ นับ ว่า เป็น แผ่น
ดิน ของพวกมนุษย์ ยักษ์ แต่ ก่อนมนุษย์ ยักษ์ ได้ อยู่ ในนั ้น แต่ คนอัม โมนได้ เรียกชื่อ ของเขา
ว่า ศัมซุม มิม 21 คนเหล่า นั ้น ใหญ่ และมากและสูง อย่างคนอานาค แต่ พระเยโฮวาห์ได้ ทรง
ทําลายเขาเสีย ให้ พ้น หน้า และพวกอัม โมนได้ เข ้า ยึด ที่ ของเขาและตัง้ อยู่ แทน 22 เหมือน
พระองค์ ได้ ทรงกระทําให้แก่ พวกลูกหลานเอซาวผู้อยู่ที่ เสอีร ์ เมื่อพระองค์ ทรงทําลายพวก
โฮรีเสีย ให้พ้น หน้า และเขาได้ ยด
ึ ที่ ของพวกโฮรีแล ้ว ตัง้ อยู่แทนจนทุก วัน นี้ 23 ส่วนชาวอิฟ
วาห์ ที่ อยู่ ในเฮเซริม จนถึง กาซา คนคัฟ โทร์ซ่ึง มาจากตําบลคัฟ โทร์ ก็ได้ ทําลายเขาและตัง้
อยู่แทน) 24 ‘พวกเจ้าจงลุกเดินทางไปข้ามลุ่มแม่น้ําอารโนน ดูเถิด เราได้มอบสิโหนชาวอา
โมไรต์ผู้เป็นกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และเมืองของเขาไว้ในมือของพวกเจ้า เจ้าทัง้ หลายจงตัง้
ต้นยึดเมืองนั ้นและสู้รบกับเขา 25 ตัง้ แต่วันนี้ ไปเราจะให้ชนชาติทัง้ หลายทัว่ ใต้ฟ้าครันคร
่
้าม
ต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คนประเทศผู้จะได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งเจ้าจะกลัวตัวสัน
่ และมีความระทม
เพราะเจ้า� 26 ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงใช้ผู้สื่อสารจากถิน
่ ทุรกันดารเคเดโมทไปเฝ้าสิโหนกษั ตริย์
27
เมืองเฮชโบนนั ้น ทูลถ้อยคําอันสันติว่า ‘ขอให้ข้าพเจ้าเดินข้ามแผ่นดินของท่าน ข้าพเจ้า
จะเดิน ไปตามทางหลวง จะไม่ เลี้ยวไปทางขวามือ หรือ ซ้ายมือ เลย 28 ขอท่านได้ ขายเสบียง
เอาเงิน ของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กิน และขอขายนํ้า เอาเงิน ของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ดื่ม ขอให้ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประเทศของท่านเท่านั ้น 29 (ดุจพวกลูกหลานเอซาวที่อยู่
ตําบลเสอีร ์ และพวกโมอับที่อยู่ตําบลอาร์ ได้กระทําแก่ข้าพเจ้านั ้น� จนข้าพเจ้าข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ ทรงประทานแก่
ข้าพเจ้า� 30 แต่สิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน ไม่ยอมให้เราทัง้ หลายข้ามประเทศของท่าน เพ
ราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านได้ ทรงกระทํา จิตใจของสิ โหนให้ กระด้าง กระทํา ใจ
ของท่านให้แข ็งไป เพื่อ จะได้ ทรงมอบเขาไว้ในมือ ของพวกท่าน ดัง เป็น อยู่ทุก วัน นี้ 31 และ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ดู เถิด เราได้ เริม
่ มอบสิ โหนและเมืองของเขาไว้กับเจ้า จง
ตัง้ ต้นเข้ายึดครองที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้แผ่นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ�
์ 32 แล้วสิโหนยกออก
มาต่อสู้ กับ เรา ทัง้ ท่านและพลโยธาทัง้ หลายของท่านที่ ตําบลยาฮาส 33 และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราทัง้ หลายได้ทรงมอบท่านไว้ต่อหน้าเรา และเราได้ตีทําลายท่านกับโอรสและ
พลโยธาทัง้ หลายของท่านเสีย 34 ครัง้ นั ้นเราได้ ยด
ึ เมืองทัง้ ปวงของท่าน และเราได้ ทําลาย
เสียสิน
้ คือ ผู้ชายผู้ หญิงและเด็ก ทัง้ หลายในทุก เมือง ไม่ ให้มี เหลือ เลย 35 แต่ ฝูงสัตว์เราได้
ยึดมาเป็นของเรา ทัง้ ของริบได้ในเมืองเหล่านั ้นทีเ่ ราตีมา 36 ตัง้ แต่อาโรเออร์ที่อยูริ
่ มลุ่มแม่
นํ้า อารโนนและตัง้ แต่ เมืองที่ อยู่ในลุ่ม แม่น้ํา นั ้น จนถึง เมือ งกิ เลอาด ไม่มี เมืองใดที่ ต่อ ต้าน
เราได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงมอบทัง้ หมดไว้แก่เรา 37 แต่ท่านทัง้ หลายมิได้เข้า
ใกล้ แผ่นดินคนอัมโมน คือฝั่ งแม่น้ํายับบอกและเมืองที่ อยู่บนภู เขา และที่ ใดๆซึ่งพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราตรัสห้ามเรานั ้น�

3
อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน
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“เราทัง้ หลายจึง ได้ หน
ั ไปขึ้น ทางสู่ เมืองบาชาน แล ้ว โอกกษั ตริย์ เมืองบาชานก็ ออกมา
สู้ รบกับเรา ตัวโอกเองและพลโยธาทัง้ หมดของท่านมารบกับเราที่ ตําบลเอเดรอี 2 แต่ พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้ าอย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทัง้ หมด
ของเขาและแผ่น ดิน ของเขาไว้ในมือ ของเจ้า เจ้ าจะกระทํา แก่ เขาเหมือนเจ้า ได้ กระทํา แก่
สิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ตําบลเฮชโบนนั ้น� 3 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา
จึงได้ ทรงมอบไว้ในมือของเรา ทัง้ โอกกษั ตริย์เมืองบาชาน และพลโยธาทัง้ หลายของท่าน
และเราทัง้ หลายได้ ฆ่า ตี เขาจนไม่ มี เหลือ 4 ครัง้ นั ้น เราทัง้ หลายได้ ตี เอาบ้านเมืองทัง้ หลาย
ของเขาจนไม่ มี เหลือ สัก เมืองเดียวซึ่ง เราไม่ ได้ ยึด มารวมหกสิบ เมือง ดิ นแดนอารโกบทัง้
หมด ซึ่ง เป็น ราชอาณาจักรของโอกกษั ตริย์ เมืองบาชาน 5 บรรดาเมืองเหล่า นี้ เป็น เมืองที่
มี กําแพงสูง โดยรอบ มี ประตู มี ดาลประตู และยั งม ี เมืองอีก มากที่ ไม่มี กําแพง 6 เราได้ ตี
ทําลายสิน
้ ได้ ทํา ลายทุกๆเมืองเสีย สิน
้ รวมทัง้ ผู้ชายผู้ หญิง และเด็ก ทัง้ หลาย เหมือนเรา
ได้ กระทํา กับ สิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบนนั ้น 7 แต่ ฝูง สัตว์ ทัง้ หมด และของริบ ได้ ในเมือง
เหล่า นั ้น เราได้ ยด
ึ มาเป็น ของเรา 8 ครัง้ นั ้น เราได้ ยด
ึ แผ่น ดิน เสีย จากมือ ของกษั ตริย์ ทัง้
สองของคนอาโมไรต์ ผู้ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ตัง้ แต่ ลุ ่ม แม่ น้ํา อารโนนถึง ภูเขาเฮ
อร์โมน 9 (ภู เขาเฮอร์โมนนั ้น ชาวไซดอนเรียกชื่อ ว่า สี รีออน และชาวอาโมไรต์ เรียกชื่อ ว่า
เสนี ร�
์ 10 คือเมืองทัง้ หลายในที่ราบสูง และกิ เลอาดทัง้ หมด และบาชานทัง้ หมด จนถึงสา
เลคาห์และเอเดรอี ซึ่งเป็นหัวเมืองแห่งราชอาณาจักรโอกในเมืองบาชาน 11 ด้วยยังเหลือ
อยู่ แต่ โอกกษั ตริย์ เมืองบาชานซึ่ง เป็น พวกมนุษย์ ยักษ์ ดู เถิด เตียงนอนของท่านทํา ด้วย
เหล็ก เตียงนอนนั ้น ไม่ อยู่ ที่ เมืองรับ บาห์ แห่ งคนอัม โมนดอกหรือ ยาวตัง้ เก้า ศอก กว้างสี่
ศอกขนาดศอกคนเรา 12 แผ่นดินนี้ ที่เรายึดครองได้ครัง้ นั ้น คือตัง้ แต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่รมล
ิ
ุ่มแม่น้ําอารโนน และแดนเทือกเขากิเลอาดครึง่ หนึ่ ง กับหัวเมืองทัง้ หลายเหล่านั ้น เราก็ได้
ให้แก่คนรู เบนและคนกาด 13 ส่วนกิเลอาดที่ยงั เหลืออยูก
่ ับเมืองบาชานทัง้ หมด ซึ่งเป็นราช
อาณาจักรของโอก คือดินแดนอารโกบทัง้ หมด เราก็ได้ให้ไว้กับครึง่ หนึ่ งของคนตระกูลมนั ส
เสห์ ทัง้ หมดเมืองบาชานนั ้นเรียกว่าดินแดนของพวกมนุษย์ยักษ์ 14 ยาอีรค
์ นมนั สเสห์ก็ ตี
ได้ดินแดนอารโกบทัง้ หมด จนถึงเขตแดนเมืองชาวเกชูร ์ และเมืองมาอาคาห์ และได้เรียก
ชื่อเมืองเหล่านั ้นตามชื่อของตนว่า บาชานฮาโวทยาอีร ์ จนถึงทุกวันนี้ 15 เมืองกิเลอาดนั ้น
เราให้แก่ มาคีร ์ 16 แก่ คนรู เบนและคนกาดนั ้น เราให้ตําบลตัง้ แต่ กิ เลอาดถึง ลุ่ม แม่ น้ํา อาร
โนน ถือเอากลางลุ่มน้าํ เป็นแดนเรือ
่ ยมาถึงแม่น้ํายับบอกอันเป็นแดนของคนอัมโมน 17 ทัง้
แถบที่ราบด้วย มีแม่น้าํ จอร์แดนเป็นพรมแดน ตัง้ แต่ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแห่งที่ราบ
คือทะเลเค็ม ที่อัชโดดปิสกาห์ ซึ่งอยูทิ
่ ศตะวันออก 18 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทัง้ หลาย
ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ ทรงให้ท่านทัง้ หลายยึดครองแผ่นดินนี้ ทแกล้วทหาร
ทัง้ สิน
้ ของท่าน จงถือ อาวุธ ยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้ เป็น พี่ น้องของท่าน 19 แต่ ภรรยา
ของท่าน บุ ตรเล็กๆทัง้ หลายของท่านกับ ฝูง สัตว์ของท่าน (เพราะข้าพเจ้า ทราบอยู่ แล ้ วว ่า
ท่านทัง้ หลายมี ฝูงสัตว์เป็นอันมาก) จงอยู่ในเขตเมืองที่ เรายกให้นั้นก่อน 20 กว่าพระเยโฮ
วาห์ จะโปรดให้ พี่ น้ องของท่านได้ หยุด พัก เหมือนได้ ประทานแก่ ท่านแล้ว จนเขาทัง้ หลาย
จะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่เขาที่ ฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างโน้ น แล้ว ท่านทัง้ หลายต่างจึง จะกลับ มายัง ที่ อยู่ ของตน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ให้ แก่ ท่านทัง้
หลาย� 21 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้ สัง่ โยชู วาว่า ‘นั ยน์ ตาของท่านได้ เห็นบรรดากิจการซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทําแก่กษั ตริย์ทัง้ สองนั ้นแล้ว ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรง
กระทํา แก่ อาณาจักรทัง้ ปวงซึ่ง ท่านจะข้ามไปอยู่ เช่น เดียวกัน 22 ท่านอย่า ได้ กล ัว เขาเลย
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์นั ้นทรงสู้ รบเพื่อท่าน� 23 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้
อ้อนวอนพระเยโฮวาห์ว่า 24 ‘โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ เพิง่ ทรงสําแดง
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อานุภาพและฤทธิ์พระหัตถ์ ของพระองค์ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะมี พระเจ้า องค์ ไหน
เล่า ในสวรรค์ หรือ ในแผ่น ดิน โลกซึ่ง สามารถกระทํา ตามการสําคัญ และการอิทธิ ฤทธิ์ดัง
พระองค์ ได้ 25 ขอพระองค์ ทรงโปรดอนุญาตให้ข้า พระองค์ ข้ามไปดู แผ่ นดิ นอ ันดี ที่ อยู่ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ดู แดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วย� 26 แต่ พระเยโฮวาห์
ได้ พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายเป็นเหตุ พระองค์ จึ งมิได้ ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พอแล้ว เจ้ าอย่า ได้ พู ดก ับ เราด้วยเรือ
่ งนี้ ต่อ ไปเลย
27 เจ้ าจงขึ้น ไปถึง ยอดเขาปิ สกาห์ และเพ่ง ตาของเจ้า ดู ทิศ ตะวัน ตก ทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ และ
ทิศตะวันออก และดู แผ่นดินนั ้นด้วยนั ยน์ ตาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ ไป
ไม่ ได้ เลย 28 แต่ เจ้ าจงกําชับ โยชู วา จงสนั บสนุน และชูใจของเขาให้ เข้ม แข็ง เพราะเขาจะ
ต้องนําหน้าชนชาตินี้ ข้ามไป และจะให้เขาทัง้ หลายเข้าถือกรรมสิทธิใ์ นแผ่นดินทีเจ้
่ าแลเห็น
นั ้น� 29 ฉะนั ้นเราทัง้ หลายจึงยับยัง้ อยูใ่ นหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์�

4
คําสัง่ สอนและคําตักเตือน
“ฉะนั ้น บัดนี้ โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย จงฟัง กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง ข้าพเจ้า สอน
ท่านทัง้ หลาย จงประพฤติ ตามเพื่อ ท่านทัง้ หลายจะมี ชี วิตอยู่ และเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอย่าเสริม
เติม คํา ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้และอย่า ตัด ออก เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะรักษาพระบัญญั ติ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน 3 นั ยน์ ตาของท่านทัง้ หลายได้
เห ็ นการซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา เพราะเหตุ พระบาอัลเปโอร์แล้ว ด้วยว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้ หลายได้ทรงทําลายบรรดาคนที่ติดตามพระบาอัลเปโอร์จากท่ามกลาง
ท่าน
1

ชื่อของเมืองลี้ภัยต่างๆ
แต่ ท่านทัง้ หลายผู้ ได้ ยึด พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายมัน
่ คงอยู่ ทุ กคนได้ มี
ชี วิตอยู่ ถึง วัน นี้ 5 ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ สัง่ สอนกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน แก่ ท่าน ดัง ที่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ได้ ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะกระทํา ตามในแผ่น
ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง เข้าไปยึด ครองนั ้น 6 จงรักษากฎเหล่า นั ้น และกระทํา ตาม เพราะ
นี่ เป็นสติ ปัญญาของท่านทัง้ หลายและความเข้าใจของท่านทัง้ หลายท่ามกลางสายตาของ
ชนชาติ ทัง้ หลาย ซึ่งจะได้ยน
ิ ถึงกฎเกณฑ์ เหล่านี้ แล้วเขาจะกล่าวว่า ‘แน่ ที เดียวประชาชาติ
ใหญ่ นี้ เป็น ชนชาติ ที่ มี ปัญญาและความเข้าใจ� 7 เพราะมี ประชาชาติ ใหญ่ ชาติ ใดเล่า ซึ่ งม ี
พระเจ้า อยู่ ใกล้ ตน อย่างกับ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกเราทรงอยู่ ใกล้ เราในสิง่ สารพัด
เมื่อ เราร้องทูล ต่อ พระองค์ 8 และมี ประชาชาติ ใหญ่ ชาติ ใดเล่า ซึ่ งม ี กฎเกณฑ์ และคํา ตัด สิ
นอันชอบธรรมอย่างกับพระราชบัญญัติ ทัง้ หมดนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ ตัง้ ไว้ต่อหน้าท่านทัง้ หลาย
ในวัน นี้ 9 แต่ จงระวัง ตัว และรักษาจิต วิญญาณของตัว ให้ ดี เกรงว่า พวกท่านจะลื มสิ ่ง ซึ่ง
นั ยน์ ตาได้เห็นนั ้น และเกรงว่าสิง่ เหล่านั ้นจะหันไปเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวต
ิ
10
ของพวกท่าน จงสอนเรือ
่ งเหล่านี้ ให้แก่ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านว่า ในวัน
นั ้ นที ่พวกท่านได้ ยน
ื อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านที่ โฮเรบ พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงรวบรวมประชาชนให้เข้ามาต่อหน้าเรา เพื่อเราจะให้เขาได้ยน
ิ คํา
ของเรา เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ฝึกตนที่จะยําเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยูใ่ นโลก และ
เพื่อว่าเขาจะได้สอนลูกหลานของเขาด้วย� 11 ท่านทัง้ หลายได้เข้ามาใกล้ ยน
ื อยู่ที่เชิงภูเขา
และภูเขานั ้นมเพล
ี
ิงลุกขึ้นถึงท้องฟ้า มีความมืด เมฆ และความมืดคลุ้มคลุมอยู่ 12 แล้วพระ
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เยโฮวาห์ตรัสกับท่านทัง้ หลายออกมาจากท่ามกลางเพลิง ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ สําเนี ยงพระ
13
วจนะ แต่ ไม่ เห ็ นร ูป สัณฐาน มี แต่ ได้ ยิน พระสุรเสียงเท่านั ้น และพระองค์ ทรงประกาศ
พันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทัง้ หลายปฏิบติ
ั ตามคือ พระ
บัญญั ติ สิ บประการ และพระองค์ ทรงจารึก พระบัญญั ติ นั ้น ไว้ บนศิลาสองแผ่น 14 ในครัง้
นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสัง่ สอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินแก่ท่านทัง้ หลาย เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้ กระทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะข้ามไปยึดครองนั ้น 15 เหตุ ฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงระวัง ตัว ให้ดี เพราะในวัน นั ้น พวกท่านไม่ เห ็น สัณฐานอัน ใด เมื่อ พระเยโฮ
วาห์ ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลายที่ โฮเรบจากท่ามกลางเพลิง 16 เกรงว่า ท่านทัง้ หลายจะหลงทํา
รู ป เคารพแกะสลัก สําหรับ ตั วท ่า นทัง้ หลายเป็น สัณฐานสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด เป็ นร ูป ตัวผู้ หรือ ตัว
เมีย 17 เหมือนสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดในโลก เหมือนนกที่ มี ปี กบินไปในอากาศ 18 เหมือน
สิง่ ใดๆที่ คลานอยู่บนดิน เหมือนปลาอย่างใดที่ อยู่ในนํ้าใต้แผ่นดินโลก 19 เกรงว่าพวกท่าน
เงยหน้า ขึ้น ดู ท้องฟ้า และเมื่อ ท่านเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว คือ บริวารของ
ท้องฟ้า พวกท่านจะถูกเหนี่ ยวรัง้ ให้นมัสการและปรนนิ บัติ สิ ่งเหล่านั ้น เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของพวกท่านทรงแบ่ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้ สิน
้ 20 แต่ พระเยโฮวาห์
ทรงเลือกท่านทัง้ หลายและนํา ท่านออกมาจากเตาเหล็ก คือ จากอียป
ิ ต์ ให้ เป็น ประชาชน
21
ในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ อย่างที่ เป็น อยู่ ทุก วัน นี้
ยิง่ กว่า นั ้น เพราะท่านทัง้ หลายเป็น
เหตุ พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้า และทรงปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ํา
จอร์แดน และข้าพเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินดีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
ประทานแก่ ท่านให้ เป็น มรดก 22 แต่ ข้าพเจ้า จะตายเสีย ในแผ่น ดิน นี้ ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ ข้าม
แม่ น้ํา จอร์แดน แต่ ท่านทัง้ หลายจะได้ ข้ามไป และถือ แผ่น ดิน ดี นั้น เป็น กรรมสิทธิ์ 23 จง
ระวัง ตัว ให้ ดี เกรงว่า ท่านทัง้ หลายจะลืม พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ทัง้ หลาย ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ แก่ ท่าน และสร้างรู ป เคารพสลัก เป็น สัณฐานสิง่ หนึ่ ง
สิง่ ใดซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงห้ามไว้ นั ้น 24 เพราะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านเป็น เพลิง ที่ เผาผลาญ เป็น พระเจ้า ผู้ทรงหวงแหน 25 เมื่อ พวกท่านมี ลูก
และมี หลานและได้ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น มาช้า นาน และท่านกระทํา ตัว ให้ เสื่อมทรามโดยการ
ทํา รู ป เคารพสลัก เป็น สัญ ฐานสิง่ ใด และกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 26 ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ ฟ้า และ
ดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่านในวันนี้ ว่า ท่านทัง้ หลายจะพินาศอย่างสิน
้ เชิงจากแผ่นดิน
ซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น ท่านจะไม่ ได้ อยู่ในแผ่นดินนั ้น
นาน แต่ ท่านจะถูกทําลายอย่างสิน
้ เชิง 27 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลาย
กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย และท่านทัง้ หลายจะเหลือ จํานวนน้ อยใน
ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ให้ท่านเข้าไปอยูนั
่ ้น 28 ณ ที่นั ่นท่านทัง้ หลาย
จะปรนนิ บั ติ พระที่ ทํา ด้วยไม้ และศิ ลา เป็น งานที่ มือ คนทํา ไว้ ซึ่ง ไม่ ดู ไม่ ฟัง ไม่ รับ ประทาน
ไม่ดมกลิน
่ 29 แต่ ณ ที่นั ่นแหละท่านทัง้ หลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ถ้า
พวกท่านค้นหาพระองค์ ด้วยสุดจิต และสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์ 30 เมื่อ พวกท่านมี
ความทุกข์ลําบาก ซึ่งสิง่ สารพัดเหล่านี้ มาถึงท่าน ในกาลภายหลัง ถ้าพวกท่านจะกลับมาหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 31 (เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตา� พระองค์ จะไม่ทรง
ละทิง้ หรือทําลายท่านทัง้ หลาย หรือลืมพันธสัญญาซึ่งพระองค์ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษ
ของท่านโดยการปฏิ ญาณ 32 เพราะบัดนี้ จงถามดูเถอะว่า ในกาลวันที ่ ล่วงมาแล้ วน ัน
้ คือ
วันที ่อยู่ก่อนท่านทัง้ หลาย ตัง้ แต่วันที่ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ไว้บนโลก และถามดูจากฟ้า
ข้างนี้ ถึง ฟ้า ข้างโน้ นว ่า เคยมี เรือ
่ งใหญ่ โตอย่างนี้ เก ิด ขึ้น บ้างหรือ หรือ เคยได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ ง
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อย่างนี้ บ้างหรือ 33 มี ชนชาติ ใดได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเจ้า ตรัส ออกมาจากท่ามกลาง
เพลิง ดังที่ท่านได้ยน
ิ และยังมีชีวิตอยูได้
่ 34 หรือมีพระเจ้าองค์ใดได้ทรงเพียรพยายามไปนํา
ประชาชาติ หน่งึ จากท่ามกลางอีก ประชาชาติ หน่ึ งด ้ว ยการลองใจ ด้วยการทํา หมายสําคัญ
ด้วยการมหัศจรรย์ ด้วยการสงคราม ด้วยพระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่ ทรงเหยียด
ออก และด้วยเหตุน่ากลัวยิง่ ตามสิง่ สารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรง
กระทํา เพื่อ ท่านในอียป
ิ ต์ ต่อ หน้า ต่อตาท่าน 35 ที่ ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านทัง้ หลายนั ้ นก ็ เพื่อ
ท่านจะได้ ทราบว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า นอกจากพระองค์ แล้ว ไม่มี พระเจ้า อื่น
ใดอีก เลย 36 พระองค์ ทรงโปรดให้ พวกท่านได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ จากฟ้า สวรรค์
เพื่อ ว่า ท่านจะอยู่ ในวินัย ปกครอง พระองค์ ทรงโปรดให้ท่านเห็น เพลิง ใหญ่ ของพระองค์ ใน
โลก และพวกท่านได้ยน
ิ พระวจนะของพระองค์ จากกองเพลิง 37 และเพราะพระองค์ ทรง
รักบรรพบุรุษของพวกท่าน จึงทรงเลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา และทรงพาท่าน
ออกจากอียป
ิ ต์ ท่ามกลางสายพระเนตรของพระองค์ ด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่ ของพระองค์
38 ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ ที่ ใหญ่ กว่า และมี กําลัง มากกว่า พวกท่านเสีย ให้ พ้น หน้า ท่าน และ
นํา ท่านเข้า มา และทรงประทานแผ่น ดิน ของเขาให้ แก่ ท่านเป็น มรดกดัง ทุก วัน นี้ 39 เหตุ
ฉะนั ้น จงทราบเสีย ในวัน นี้ และตรึก ตรองอยู่ ในใจว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า ในฟ้า
สวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่าง หามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลย 40 เพราะฉะนั ้นพวก
ท่านจงรักษากฎเกณฑ์ และพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาแก่ ท่านในวัน นี้
เพื่อท่านและลูกหลานที่ เกิดมาภายหลังท่านจะไปดี มาดี และวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่
ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านประทานแก่ ท่านเป็น นิ ตย์ นั ้น � 41 แล ้ว
โมเสสกําหนดหัว เมืองทางดวงอาทิตย์ข้น
ึ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ สามหัว เมือง 42 เพื่อ ผู้
ใดที่ ฆ่า คนจะได้ หลบหนี ไปอยู่ที่ นั่น คือ ผู้ ที่ ฆ่า เพื่อนบ้านโดยมิ ได้ เจตนา โดยมิ ได้ เกล ียดชัง
เขาแต่ ก่อน และเมื่อ หนี ไปอยู่ ในเมืองนี้ เมืองใดเมืองหนึ่ งก ็ จะรอดชีวต
ิ 43 หัว เมืองเหล่า นี้
คือ เมืองเบเซอร์อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารบนที่ราบสูง สําหรับ คนรู เบน และเมืองราโมทที่ กิ เลอ
าดสําหรับ คนกาด และเมืองโกลานในบาชานสําหรับ คนมนั ส เสห์ 44 ต่อ ไปนี้ เป็น พระราช
บัญญั ติ ที่ โมเสสได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า คนอิสราเอล 45 เหล่า นี้ เป็น พระโอวาท เป็น กฎเกณฑ์ และ
คําตัดสินซึ่งโมเสสกล่าวแก่คนอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียป
ิ ต์แล้ว 46 ฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างนี้ ที่หุบเขาตรงข้ามเบธเปโอร์ ในแผ่นดินของสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ผู้อยู่ที่ เฮชโบน
ซึ่งโมเสสและคนอิสราเอลได้ตีพ่ายไปครัง้ เมื่อออกมาจากอียป
ิ ต์แล้ว 47 คนอิสราเอลได้เข้า
ยึดแผ่นดินของท่านและแผ่นดินของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน เป็นกษั ตริย์สององค์ของคน
อาโมไรต์ ผู้อยู่ทางดวงอาทิตย์ข้น
ึ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 48 ตัง้ แต่อาโรเออร์ที่ อยู่ริมลุ่ม
แม่น้ําอารโนน ไปจนถึงภูเขาสี ออน คือเฮอร์โมน 49 รวมกับที่ราบทัง้ หมด ซึ่งอยู่ฟากตะวัน
ออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ จนถึงทะเลแห่งที่ราบ ที่นํ้าพุแห่งปิสกาห์

5
พันธสัญญาที่โฮเรบ
1 โมเสสได้เรียกคนอิสราเอลทัง
้ หมดเข้ามาแล้วกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “โอ คนอิสราเอล
ทัง้ หลาย จงฟัง กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวให้เข้าหู ของท่านทัง้ หลายในวัน นี้
เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ เรียนรู ้ รักษาไว้และกระทําตาม 2 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรง
กระทําพันธสัญญากับเราทัง้ หลายที่โฮเรบ 3 มิใช่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําพันธสัญญานี้
กับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย แต่ ทรงกระทํากับเรา คือเราทัง้ หลายผู้มีชีวิตอยู่ที่ นี่ในวันนี้
4 พระเยโฮวาห์ตรัส กั บท ่า นทัง
้ หลายที่ ภู เขานั ้น จากท่ามกลางเพลิง หน้า ต่อ หน้า 5 (ครัง้ นั ้น
ข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างพระเยโฮวาห์กับท่านทัง้ หลาย เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเย

หนั งสือพระราชบัญญัติ 5:6

203

หนั งสือพระราชบัญญัติ 5:29

โฮวาห์แก่ ท่านทัง้ หลาย เพราะท่านทัง้ หลายกลัว เพลิง จึ งม ิ ได้ ขึ้น ไปบนภู เขา) พระองค์ ตรั
สว่า 6 ‘เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผูได้
้ นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ออกจากเรือน
ทาส
การกล่าวซํ้าถึงพระบัญญัติสิบประการ

อย่า มี พระอื่น ใดนอกเหนื อ จากเรา 8 อย่า ทํา รู ป เคารพสลัก สําหรับ ตนเป็ นร ูป สิง่ หนึ่ ง
สิง่ ใด ซึ่ งม ี อยู่ ในฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ที่ แผ่ นดิน เบื้องล่าง หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ในนํ้า ใต้ แผ่น
ดิน 9 อย่า กราบไหว้หรือ ปรนนิ บั ติ รู ปเหล่า นั ้น เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า
เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษเพราะความชัว่ ช้า ของบิดาตกทอดไปถึง ลูก หลานของผู้ ที่
ชัง เราจนถึง สามชัว่ สี่ ชัว่ อายุ คน 10 แต่ แสดงความเมตตาต่อ คนที่รก
ั เรา และรักษาบัญญั
11
ติ ของเรา จนถึง พัน ชัว่ อายุ คน อย่า ออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า อย่างไร้
ประโยชน์ เพราะผู้ที่ ออกพระนามพระองค์ อย่างไร้ประโยชน์ นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่า
ไม่มีโทษก็หามิได้ 12 จงถือวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริสุทธิ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ทรงบัญชาไว้แก่ เจ้า 13 จงทําการงานทัง้ สิน
้ ของเจ้า หกวัน 14 แต่ วัน ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น สะบาโต
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ในวัน นั ้น อย่า กระทํา การงานใดๆ ไม่ ว่า เจ้า เอง หรือบ ุตร
ชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือวัวของเจ้า หรือลาของเจ้า หรือสัตว์ใช้งาน
ของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่าง
เจ้า 15 จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยูใ่ นแผ่นดินอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้
พาเจ้า ออกมาจากที่ นั่น ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่ เหย ียดออก เหตุ ฉะนี้
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ได้ ทรงบัญชาให้เจ้ ารักษาวัน สะบาโต 16 จงให้เกียรติ แก่ บิ ดา
มารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน
และเจ้า จะไปดี มาด ี ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ประทานให้ แก่ เจ้า 17 อย่า
ฆ่า คน 18 อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา 19 อย่า ลัก ทรัพย์ 20 อย่า เป็น พยานเท็จ ใส่ รา้ ยเพื่อน
บ้าน 21 อย่า อยากได้ ภรรยาของเพื่อนบ้าน และอย่า โลภครัว เรือนของเพื่อนบ้าน คือ ไร่นา
ของเขา หรือ ทาสทาสี ของเขา หรือ วัว ลาของเขา หรือ สิง่ ใดๆซึ่ง เป็น ของของเพื่อนบ้าน�
22 พระวจนะเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แก่ ชุ มนุ มชนทัง
้ ปวงของท่านที่ ภูเขา ออกมาจาก
ท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดคลุ้มหนาทึบ ด้วยพระสุรเสียงอันดัง และมิได้ทรงเพิม
่ เติ
23
มสิ ่ง ใดอีก และพระองค์ ทรงจารึก ไว้บนแผ่น ศิลาสองแผ่น และประทานแก่ ข้าพเจ้า ต่อ
มาเมื่อท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืดนั ้น (ขณะเมื่อภูเขานั ้
นมีเพลิงลุกอยู�
่ ท่านทัง้ หลายเข้ามาใกล้ ข้าพเจ้า คือหัวหน้าตระกูลของท่านทัง้ หมด และ
พวกผู้ ใหญ่ ของท่าน 24 และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ดู เถิด พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราได้
ทรงสําแดงสง่าราศี และความใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ และเราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์
จากท่ามกลางเพลิง ในวัน นี้ เราได้ เห ็ นพระเจ้า ตรัส กับ มนุษย์ และมนุษย์ ยงั คงชีวต
ิ อยู่ ได้
25 ฉะนั ้น บัดนี้ เราทัง
้ หลายจะต้องตายเสีย ทําไม เพราะเพลิง ใหญ่ ยงิ่ นี้ จะเผาผลาญเรา ถ้า
เราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราอีก เราก็ จะต้องตาย 26 เพราะใน
บรรดามนุษย์ทัง้ หลายใครเล่า ผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ตรัสออกมา
จากท่ามกลางเพลิง อย่างที่ เราได้ ยน
ิ และยั งม ี ชี วิตอยู่ ได้ 27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟัง ทุก
สิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัส และนําพระวจนะทัง้ สิ้นที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราตรัสแก่ท่านนั ้นมากล่าวแก่เราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายจะฟังและกระทําตาม� 28 เมื่อ
ท่านทัง้ หลายพู ดกับข้าพเจ้านั ้น พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงแห่งถ้อยคําของท่านทัง้ หลาย
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียงแห่ง ถ้อยคํา ของชนชาติ ซ่ึง เขาพู ดก ับ
เจ้าแล้ว สารพัดซึ่งเขาพูดกับเจ้าเช่นนั ้นก็ดีอยู่ 29 โอ อยากให้มีจิตใจเช่นนี้ อยู่เสมอไปหนอ
7
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คือ ที่ จะยําเกรงเราและรักษาบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของเรา เขาทัง้ หลายก็ จะสุข เจริญ อยู่ ตลอดชัว่
ลูก หลานของเขาเป็น นิ ตย์ 30 จงกลับ ไปบอกแก่ เขาว่า “เจ้ าจงกลับ ไปเต็นท์ ของเจ้า ทุก คน
เถิด� 31 แต่ ตัว เจ้า จงยืน อยู่ ที่ นี่ ใกล้ เรา และเราจะบอกข้ อบ ัญญั ติ และกฎเกณฑ์ และคํา
ตัดสินทัง้ สิน
้ แก่ เจ้า ซึ่งเจ้าจะต้องสอนเขาทัง้ หลายเพื่อเขาทัง้ หลายจะกระทําตามในแผ่น
ดินซึ่งเราให้เขายึดครองนั ้น� 32 เหตุ ฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงระวังที่ จะกระทําดังที่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายได้ ทรงบัญชาไว้นั ้น ท่านทัง้ หลายอย่า หัน ไปทางขวามือ หรือ
ทางซ้ายเลย 33 ท่านจงดําเนิ น ตามวิถี ทางทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรง
บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านจะมี ชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดี มาดี และมี ชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่น
ดินซึ่งท่านจะยึดครองนั ้น�

6
พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด

“ต่อ ไปนี้ เป็น พระบัญญั ติ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้
หลายทรงบัญชาให้สอนท่าน เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ กระทํา ตามในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านจะข้าม
ไปยึดครองนั ้น 2 เพื่อว่าพวกท่านจะได้ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎ
เกณฑ์ และพระบัญญัติ ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทัง้ ตั วท่านและลูกหลาน
ของท่าน ตลอดวัน คืน แห่ง ชีวต
ิ ของท่านเพื่อ ว่า วัน คืน ของพวกท่านจะได้ ยืนยาว 3 โอ คน
อิสราเอลทัง้ หลาย เหตุ ฉะนั ้น ขอจงฟัง และจงระวัง ที่ จะกระทํา ตามเพื่อ พวกท่านจะไปดี
มาดี และเพื่อท่านทัง้ หลายจะทวีมากยิง่ นั กในแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ดัง
ที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่าน 4 โอ คนอิสราเอล จง
ฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียว 5 พวกท่านจงรักพระ
เยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสิน
้ สุดกําลังของท่าน
1

จงอุตส่าห์สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของตน

6 และจงให้ถ้อยคําที่ ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้ อยู่ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจง

อุตส่าห์ สอนถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ ลูก หลานของท่าน เมื่อ ท่านนั ่ง อยู่ ในเรือน เดิน อยู่ ตามทาง
และนอนลงหรือ ลุก ขึ้น จงพูด ถึง ถ้อยคํา นี้ 8 จงเอาถ้อยคํา เหล่า นี้ พัน ไว้ที่ มือ ของท่านเป็น
หมายสําคัญ และจงเป็นดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน 9 และเขียนไว้ที่เสาประตู
เรือน และที่ประตูของท่าน 10 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่น
ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน คือ แก่ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ
ว่า จะให้ แก่ ท่าน มี หัว เมืองใหญ่ โตและดี ซ่ึง ท่านไม่ ได้ สร้าง 11 และเรือนที่ มี ของดี เต็ม ซึ่ง
พวกท่านมิได้สะสมไว้ และบ่อขังนํ้า ที่ท่านมิได้ขุด และสวนองุนก
่ ับต้นมะกอกเทศ ซึ่งท่าน
มิ ได้ ปลูก ไว้ และเมื่อ ท่านได้ รบ
ั ประทานก็ อิม
่ หนํา 12 แล ้ว จงระวัง กลั วว ่า พวกท่านจะลืม
พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาสนั ้น 13 พวกท่านจง
ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่านจงปรนนิ บั ติ พระองค์ และปฏิญาณโดยออก
พระนามของพระองค์ 14 ท่านทัง้ หลายอย่าติดตามพระอื่น ซึ่งเป็นพระของชนชาติทัง้ หลาย
ที่ อยู่ ล้อมรอบท่าน 15 (เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่าน ผู้ ทรงสถิต ท่ามกลาง
ท่าน เป็นพระเจ้าหวงแหน� กลัวว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงพิโรธต่อท่าน
และทําลายท่านเสีย จากพื้น แผ่น ดิน โลก 16 อย่า ทดลองพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้
หลาย ดัง ที่ ได้ ทดลองพระองค์ ที่ มัส สาห์ 17 ท่านทัง้ หลายจงอุตส่าห์ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระโอวาทของพระองค์ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ 18 พวกท่านจงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องและที่ประเสริฐในสายพระเนต
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รพระเยโฮวาห์ เพื่อ พวกท่านจะมี สวัสดิภาพ และเพื่อ ท่านจะได้ เข ้า ไปครอบครองแผ่นดิ
นที ่ ดี ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 19 โดยขับ ไล่ ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของ
20
ท่านออกไปให้พ้นหน้าพวกท่าน ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ เมื่อเวลาต่อไปบุตรชาย
ของท่านจะถามท่านว่า ‘พระโอวาท กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เราทัง้ หลาย ได้ บัญชาท่านทัง้ หลายไว้นั้นมีความหมายว่ากระไร� 21 แล้วท่านจะตอบบุตร
ชายของท่านว่า ‘เราเป็น ทาสของฟาโรห์ อยู่ ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงพาเราออก
22
มาจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงหมายสําคัญ และ
การมหัศจรรย์ทัง้ ที่ใหญ่โตและที่รา้ ยเหนื ออียป
ิ ต์และเหนื อฟาโรห์ ตลอดจนทัง้ ราชวงศ์ของ
23
ท่าน ต่อหน้าต่อตาเราทัง้ หลาย แล้วพระองค์ ได้ ทรงพาเราออกมาจากที่ นั ่น เพื่อจะทรง
นํา เราเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณว่า จะประทานแก่ บรรพบุรุษ ของเรา และ
ประทานแผ่น ดิน นั ้น แก่ เรา 24 พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ เรากระทํา ตามกฎเกณฑ์ เหล่า นี้
ทัง้ สิน
้ คือ ให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา เพื่อ เป็น ผลดี แก่ เราเสมอ เพื่อ พระองค์
จะทรงรักษาชีวต
ิ ของเราไว้ให้คงอยู่ ดัง ทุกวันนี้ 25 ถ้าเราทัง้ หลายจะระวังที่ จะกระทําตาม
พระบัญญัติทัง้ สิน
้ นี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ดังที่พระองค์ทรงบัญชาเรา
ไว้ ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทัง้ หลาย� ”

7
ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
“เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงพาท่านเข้า ในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้
หลายกําลังจะเข้ายึดครอง และกวาดไล่ประชาชาติหลายชาติให้ออกไปพ้นหน้าท่าน คือคน
ฮิต ไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส เป็น
เจ็ดประชาชาติซ่ึงใหญ่โตกว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน 2 และเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ ต่อ หน้า ท่าน พวกท่านจะต้องตี เขาให้ พ่ายแพ้ ไปนั ้น และ
ทําลายเขาให้ สิ ้ นที เดียว อย่า ได้ กระทํา พันธสัญญาใดๆกับ เขาเลยและอย่า มี ความเมตตา
ต่อ เขาด้วย 3 พวกท่านอย่า ทําการแต่งงานกับ พวกเขา อย่า ยกบุตรสาวของท่านให้ แก่ บุ
ตรชายของเขา หรือ รับ บุตรสาวของเขามาให้ แก่ บุ ตรชายของท่าน 4 เพราะว่า พวกเขาจะ
ทําให้ บุ ตรชายของพวกเจ้า หันเหไปจากการติดตามเรา ไปปฏิ บั ติ พระอื่นๆ พระเยโฮวาห์
จะทรงพระพิโรธต่อท่านทัง้ หลายและจะทรงทําลายท่านเสียโดยเร็ว 5 แต่จงกระทําแก่เขา
ทัง้ หลายอย่างนี้ ท่านทัง้ หลายจงทําลายแท่นบูชาของเขาเสีย และหักทําลายเสาศั กดิสิ
์ ทธิ์
ของเขาเสีย จงโค่น เสารู ป เคารพของเขาลงเสีย และเผารู ป เคารพแกะสลัก ของเขาเสีย
ด้วยไฟ 6 เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติ บริสุทธิสํ
์ าหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ บนพื้น โลก ให้ มา
เป็นชนชาติ ในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 7 ที่ พระเยโฮวาห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทัง้ หลาย
นั ้น มิใช่ เพราะท่านทัง้ หลายมี จํานวนมากกว่า ประชาชนชาติ อื่น ด้วยว่า ในบรรดาชนชาติ
ทัง้ หลาย ท่านเป็น จํานวนน้ อยที่ สุด 8 แต่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงรัก ท่านทัง้ หลาย และ
พระองค์ ทรงรักษาคํา ปฏิญาณซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลาย
พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทัง้ หลายออกมาด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ ท่านทัง้
9
หลายให้ พ้น จากเรือนทาส จากหัตถ์ ฟาโรห์ กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ เหตุ ฉะนี้ พึง ทราบเถิด ว่า พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านเป็น พระเจ้า เป็น พระเจ้า สัตย์ ซื่อ ผู้ ทรงรักษาพันธสัญญา
และความเมตตาต่อบรรดาผูที
้ ่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชัว่ อายุ
10
คน และทรงตอบแทนผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ ต่อ หน้า ตัว เขาเองด้วยทรงทําลายเขาเสีย
พระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนต่อหน้าตัว
1
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เขาเอง 11 เหตุ ฉะนี้ พวกท่านจงระวังที่ จะกระทํา ตามพระบัญญั ติ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน
ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้
ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชย
ั และรับพระพร
ต่อ มาถ้า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ฟัง คํา ตัดสิน เหล่า นี้ รักษาและกระทํา ตาม พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของพวกท่านจะทรงกระทํา ตามพันธสัญญาและความเมตตากั บท ่าน ซึ่ง พระองค์
ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 13 พระองค์ จะทรงรัก ท่าน อวยพระพรแก่ ท่านให้
จําเริญ ยิง่ ทวี ขึ้น พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรผู้ บังเกิด จากครรภ์ ของพวกท่าน และผล
แห่งพื้นดินของท่าน ทัง้ ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามันของท่านทัง้ หลาย ให้ลูกวัวและลูกแพะแกะ
ของท่านทวีข้น
ึ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของท่านที่ จะให้ แก่ ท่าน
14 ท่านทัง
้ หลายจะได้ รบ
ั พระพรเหนื อ ชนชาติ ทัง้ หลายหมด จะไม่ มี ชายหรือ หญิง เป็น หมัน
ท่ามกลางท่าน หรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย 15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยกความเจ็บ
ไข้ทัง้ สิน
ิ ต์ ซ่ึงท่านได้ทราบนั ้น พระองค์ จะไม่
้ ไปเสียจากพวกท่าน และโรคร้ายอย่างในอียป
ทรงให้เกิดแก่ ท่าน แต่ จะทรงให้เกิดแก่ ทุกคนที่ เกลียดชังพวกท่าน 16 พวกท่านจงทําลาย
ชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านจะทรงมอบให้ ท่าน อย่า ให้ นั ยน์ ตา
ของท่านมี เมตตาต่อ เขาเลย พวกท่านอย่า ปฏิ บั ติ พระของเขา เพราะการอย่างนั ้น จะเป็น
บ่วงดัก ท่านทัง้ หลาย 17 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะนึ ก ในใจว่า ‘ประชาชาติ เหล่า นี้ โตกว่า เรา เรา
จะขับ ไล่ เขาอย่างไรได้� 18 ท่านทัง้ หลายอย่า กลัว เขาเลย แต่ จงระลึก ถึง การที่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านกระทําต่อฟาโรห์และต่อชาวอียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ นั ้น 19 การทดลองใหญ่ยงิ่ ซึ่ง
นั ยน์ ตาท่านได้เห็นแล้ว ทัง้ หมายสําคัญ การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหย
ียดออก ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงใช้ พาท ่า นทัง้ หลายออกมา พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจะทรงกระทําต่อชนชาติทัง้ หลายที่ท่านกลัวอย่างนั ้นแหละ 20 ยิง่
กว่านั ้ นอีกพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจะทรงใช้ฝูงต่อมาท่ามกลางเขา จนกว่า
ผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวหลบจากท่านจะถูกทําลายสิน
้ 21 พวกท่านอย่าวิตกเพราะเขา ด้วย
ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านอยู่ ท่ามกลางท่าน ทรงเป็น พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ ที่ น่า กลัว
22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะกวาดไล่ ประชาชาติ เหล่านี้ ให้พ้นหน้าท่านที ละเล็ก
ทีละน้ อย ท่านอย่ากําจัดเขาเสียทันที กลัวว่าสัตว์ทุ่งจะเพิม
่ แก่ท่านขึ้นมากไป 23 แต่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาไว้ให้ท่านทัง้ หลาย และจะกระทําให้เขาเกิดโกลาหล
ใหญ่จนเขาทัง้ หลายจะพินาศ 24 และพระองค์จะทรงมอบกษั ตริย์ของเขาไว้ในมือของท่าน
และท่านทัง้ หลายจะกระทํา ให้ ช่อ
ื ของเขาพินาศไปจากใต้ ฟ้า จะไม่ มี ผู้ ใดต่อ ต้านท่านทัง้
หลายได้ จนกว่า ท่านจะทําลายเขาเสีย 25 ท่านทัง้ หลายจงเผารู ป แกะสลั กอ ันเป็ นร ูป พระ
ทัง้ หลายของเขาเสียด้วยไฟ ท่านทัง้ หลายอย่าปรารถนาอยากได้เงินหรือทองซึ่งปิดรู ปพระ
อยู่นั ้น หรือนําไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะติ ดกับดักอยู่ภายในนั ้นเอง เพราะว่านั ่นเป็น
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 26 พวกท่านอย่า นํา สิง่ พึง รังเกียจ
เข้าไปในเรือนของท่าน กล ั วว ่า ท่านจะเป็ นที ่ ต้องห้ามเหมือนของนั ้น พวกท่านจงรังเกียจ
และเกลียดมันอย่างที่สุด ด้วยเป็นของที่ต้องห้าม�
12

8
คําตักเตือนและคําเตือนใจ

1 “บัญญัติทัง
้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ นั ้น

ท่านทัง้ หลายจงระวังกระทําตาม เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะมี ชี วิต และทวี มากขึ้น และเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรง
ปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทรงนําท่านอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและ
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ทดลองให้ ทราบว่า จิตใจของท่านเป็น อย่างไร ดู ว่า ท่านจะรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
หรือไม่ 3 พระองค์ทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา
ซึ่งท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่าน
ตระหนั กแก่ใจว่า มนุษย์จะบํารุ งชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่ เดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้
ด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 4 ในเวลาสี่สิ บปี นั ้น เสื้อผ้า
ของท่านก็ ไม่ ขาดวิน
่ และเท้า ของท่านก็ ไม่ บวม 5 ท่านทัง้ หลายจงพิจารณาอยู่ ในใจเถอะ
ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงตี สอนท่าน เหมือนกับ บิดาตี สอนบุตรของ
ตนเช่ นก ัน 6 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงรักษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน โดย
ดําเนิ น ตามพระมรรคาของพระองค์ และเกรงกลัว พระองค์ 7 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ ดี เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ธารนํ้า นํ้าพุ และนํ้า บาดาล
ไหลออกมากลางหุบเขาและเนิ น เขา 8 แผ่ นดิ นที ่ มี ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย ์ เถาองุน
่ ต้น
มะเดื่อ ต้น ทั บท ิม เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ มัน มะกอกเทศและนํ้า ผึ้ง 9 เป็น แผ่นดิ นที ่ ท่านจะรับ
ประทานอาหารอย่างอุดมซึ่งท่านจะไม่ขาดสิง่ ใดเลย เป็นแผ่นดินทีศ
่ ิลาเป็นเหล็ก และท่าน
10
จะขุดทองสัมฤทธิได้
ั ประทานอิม
์ จากภูเขา เมื่อท่านได้รบ
่ หนําแล้ว ท่านจงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านในเรือ
่ งแผ่นดินอันดี ซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั ้น 11 ท่าน
ทัง้ หลายจงระวัง ตัว อย่า ลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ด้วยไม่ รก
ั ษาพระบัญญั ติ และ
คํา ตัดสิน และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ 12 เกรงว่า เมื่อ ท่าน
ได้รบ
ั ประทานอิม
่ หนํา ได้ สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั ้น 13 และเมื่อฝูงวัวและฝูง
แพะแกะของท่านทวีขึ้น มี เงิน ทองมากขึ้น และบรรดาซึ่ง ท่านมี อยู่ ก็ ทวีขึ้น 14 จิ ตใจของ
ท่านทัง้ หลายจะผยองขึ้น และท่านทัง้ หลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ผู้
ทรงนํา ท่านทัง้ หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาส 15 ผู้ ทรงนํา ท่านมาตลอด
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารใหญ่ น่า กลัว ซึ่ งม ี งู แมวเซาและแมลงป่อง และดิน แห้ง แล้ง ไม่ มีน ้าํ ผู้ ทรง
ประทานนํ้าจากหินแข็งให้แก่ท่าน 16 ผูทรงเลี
้
้ยงท่านทัง้ หลายด้วยมานาในถิน
่ ทุรกันดาร ซึ่ง
บรรพบุรุษ ของท่านไม่ ทราบ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านถ่อมใจและทดลองท่าน
เพื่อ กระทํา ให้ เก ิด ประโยชน์ แก่ ท่านในบัน
้ ปลาย 17 เกรงว่า ท่านจะนึ ก ในใจว่า ‘กําลัง และ
เรีย
่ วแรงของข้านําทรัพย์มีค่านี้ มาให้� 18 ท่านทัง้ หลายจงจําพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทัง้ หลาย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กําลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ เพื่อว่าพระองค์
จะทรงดํารงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ ทรงกระทําโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวัน
นี้ 19 และถ้า ท่านลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ไปดําเนิ น ตามพระอื่น และปฏิ บั ติ นม ัส
การพระเหล่า นั ้น ข้าพเจ้า ขอเตือนท่านจริงๆในวัน นี้ วา่ ท่านจะต้องพินาศเป็น แน่ 20 อย่าง
กับ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้พินาศไปต่อ หน้า ท่าน ท่านทัง้ หลายจะ
พินาศอย่างนั ้น แหละ เพราะท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
ทัง้ หลาย�

9
รู ปวัวทองคําและแผ่นศิลาที่แตก
“โอ คนอิสราเอล จงฟัง เถิด ท่านกําลัง จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปในวัน นี้ เพื่อ จะเข้าไป
ยึด ครองประชาชาติ ที่ ใหญ่ กว่า และมี กําลัง มากกว่า ท่าน ทัง้ เมืองที่ ใหญ่ มี กําแพงสูง เทียม
ฟ้า 2 ประชาชนที่ สูง ใหญ่ เป็น ลูก หลานของคนอานาค ผู้ ที่ ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก แล้ว และผู้
3
ที่ ท่าน ได้ยน
ิ เขา พูด ว่า ‘ใคร จะ ยืน หยัด ต่อ สู้ กั บลู ก หลาน ของ อา นาค ได้� วัน นี้ ท่าน ทัง้
หลายจงเข้าใจเถอะว่า ผู้ ที่ ไปข้างหน้า ท่านนั ้น คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน พระองค์
1
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จะทรงทําลายเขาดังเพลิงเผาผลาญและทรงกระทําให้เขาพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน ดังนั ้นท่าน
จะได้ ขับไล่ เขาออกไป กระทําให้เขาพินาศโดยเร็ว ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงตรัสไว้กับท่านทัง้
หลายแล้ วนัน
้ 4 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ขับไล่ เขาออกไปต่อหน้าท่านทัง้ หลาย
แล้ว ท่านทัง้ หลายอย่า นึ ก ในใจว่า ‘เพราะความชอบธรรมของข้า พระเยโฮวาห์ จึง ทรงนํา
ข้า มาให้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน นี้ � แต่ เพราะความชัว่ ของประชาชาติ เหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ จึง
ทรงขับไล่ เขาออกไปต่อหน้าท่าน 5 ซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังเข้าไปยึดครองแผ่นดินนี้ นั ้น มิใช่
เพราะความชอบธรรมของท่านหรือ ความสัตย์ ธรรมในใจของท่าน แต่ เป็น เพราะความชัว่
ของประชาชาติ นี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านต้องขับ ไล่ เขาออกเสีย ต่อ หน้า ท่านทัง้
หลาย และเพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงให้ เป็น จริง ตามพระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณ
ต่อ บรรพบุรุษ ของท่าน คือ ต่ ออ ับ ราฮัม ต่ ออ ิ สอัค และต่อ ยาโคบ 6 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้
หลายจงเข้าใจเถิดว่า ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแผ่นดินดีนี้ ให้ท่านยึดครอง
นั ้น มิใช่เพราะความชอบธรรมของท่าน เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นชนชาติ คอแข็ง 7 จงจํา
ไว้และอย่าลืมเสียว่าพวกท่านได้ กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพิโรธที่ ในถิน
่ ทุรก
ันดาร ตัง้ แต่วันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ กระทัง่ ท่านมาถึงที่นี่ ท่านมักกบฏต่อพระเย
โฮวาห์อยู่ 8 แม้ว ่า ที่ โฮเรบท่า นก็ กระทํา ให้พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธ และพระเยโฮวาห์ก็ ทรง
กริว้ มากถึ งกับจะทําลายท่านทัง้ หลายเสีย 9 เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับแผ่นศิ ลา
เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์กระทําไว้กับท่าน ข้าพเจ้าอยู่บนภูเขาสี่สิบวันสี่สิ
บคืน ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ 10 และพระเยโฮวาห์ได้ประทานแผ่นศิลา
สองแผ่ นที ่ จาร ึ กด ้วยนิว
้ ี พระวจนะทัง้ สิน
้ พระหัตถ์ ของพระเจ้า ให้แก่ ข้าพเจ้า บนศิ ลาน ั นม
้
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิง ในวันที ่ ประชุม กัน อยู่
11 ต่อ มาเมื่อ สิน
้ สี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน แล้ว พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่น ศิลาสองแผ่น เป็น แผ่น
ศิลาพันธสัญญา 12 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่ โดยเร็วเถิด
เพราะชนชาติ ของเจ้า ซึ่ง เจ้า นํา ออกจากอียป
ิ ต์ ได้ หลงกระทํา ผิด เขาได้ หน
ั เสีย จากทางซึ่ง
เราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็ว เขาได้หล่อรู ปเคารพไว้สําหรับตัวเขาทัง้ หลาย� 13 ยิง่ กว่า
นั ้ นอีกพระเยโฮวาห์ยงั ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้เห็นชนชาตินี้ แล้ว และดูเถิด เขาทัง้ หลาย
เป็นชนชาติคอแข็ง 14 ขออย่าทักท้วงเรา ให้เราทําลายเขา และลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้า
และเราจะตัง้ เจ้า ให้ เป็น ประชาชาติ ที่ มี กําลัง กว่า และใหญ่ กว่า เขา� 15 ข้าพเจ้า จึง กลับ ลง
มาจากภู เขา และภู เขานั ้ นก็มี เพลิงลุกอยู่ และศิลาพันธสัญญาสองแผ่นนั ้ นก็อยู่ในมือ ทัง้
สองของข้าพเจ้า 16 ดู เถิด เมื่อ ข้าพเจ้า มองดู ก็ แลเห็น ท่านทัง้ หลายกระทํา บาปต่อ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายได้ หล่อ รู ป ลูกวัว ไว้สํา หรับท ่าน ท่านได้
หันจากพระมรรคาซึ่งพระเยโฮวาห์ได้บัญชาแก่ท่านอย่างรวดเร็ว 17 ข้าพเจ้าจึงยกศิลาทัง้
สองแผ่น เหวีย
่ งเสีย จากมือ ทัง้ สองของข้าพเจ้า และทํา ศิลาให้ แตกต่อ หน้า ต่อตาของท่าน
ทัง้ หลาย 18 แล้วข้าพเจ้าก็ทรุ ดกราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อย่างครังก
้ ่อนสี่สิบวันสี่
สิบคืน มิได้รับประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ เพราะเหตุบาปทัง้ สินที
้ ่ท่านทัง้ หลายได้กระทํา คือ
ได้ ประพฤติ อย่างชัว่ ช้า ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรง
กริว้ โกรธ 19 เพราะข้าพเจ้ากลัวพระพิโรธและความไม่พอพระทัยอย่างรุ นแรงซึ่งพระเยโฮ
วาห์ ทรงมี ต่อ ท่าน พระองค์ ก็ จะทรงทําลายท่านอยู่ แล้ว แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า
ในครัง้ นั ้น ด้วย 20 พระเยโฮวาห์ ทรงพิโรธต่อ อาโรนมากจะทําลายเขาอยู่ แล้ว ในครัง้ นั ้น
ข้าพเจ้า ก็ อธิษฐานเผื่อ อาโรนด้วย 21 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง เอาสิง่ ที่ บาปหนานั ้น คือ รู ป ลูกวัว ซึ่ง
ท่านสร้างขึ้นนั ้นเผาเสียด้วยไฟ แลวท
้ ุบแล้วบดให้เป็นผงละเอียดอย่างกับฝุ่น แล้วข้าพเจ้า
ก็โยนผงนั ้นลงไปในลําธารซึ่งไหลลงมาจากภูเขา 22 ท่านทัง้ หลายได้กระทําให้พระเยโฮวาห์
ทรงพิโรธที่ ทาเบราห์ และที่ มัส สาห์ และที่ ขิบ โรทหัทธาอาวาห์ 23 และเมื่อ พระเยโฮวาห์
ทรงใช้ท่านไปจากคาเดชบารเนี ย ตรัสว่า ‘จงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินนั ้นซึ่งเราได้ให้แก่เจ้า�
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และท่านก็กบฏต่อพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ไม่ยอมเชื่อพระองค์ หรือ
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 24 ท่านทัง้ หลายได้ กบฏต่อพระเยโฮวาห์เสมอตัง้ แต่ วันที่
ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ท่านทัง้ หลาย 25 ข้าพเจ้า จึง กราบลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ สี ่ สิ บวัน สี่ สิ บ
คืน นี้ อย่างข้าพเจ้า กราบลงครังก
้ ่อนนั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว ่า จะทรงทําลายท่าน
ทัง้ หลายเสีย 26 ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า ‘โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
ขออย่าทรงทําลายประชาชนของพระองค์ และมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงไถ่เขาทัง้
หลายมาด้วยความยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ เป็น คนที่ พระองค์ ทรงนํา ออกมาจากอียป
ิ ต์ ด้วย
พระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ 27 ขอทรงระลึกถึงบรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์ คืออับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบ ขออย่าทรงใส่ พระทัยในความดื้ อดึงความชัว่ ร้าย หรือบาปของชนชาติ นี้ 28 กลัวว่า
ชาวแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงพาข้าพระองค์ทัง้ หลายจากมานั ้นจะว่า เพราะพระเยโฮวาห์ไม่
สามารถจะพาเขาทัง้ หลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญากับเขาไว้ และเพราะว่า
พระองค์ทรงเกลียดชังเขา พระองค์ จึงทรงพาเขาออกมาฆ่าเสียในถิน
่ ทุรกันดาร 29 เพราะ
ว่า เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชนของพระองค์ และเป็น มรดกของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงนํา
เขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกของพระองค์� ”

10
ไม่มีพระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์
“ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงสกัด ศิลาสองแผ่น ให้ เหมือนอย่างเดิม
และขึ้นมาหาเราที่ บนภูเขาและทําหีบไม้ ไว้ด้วย 2 และเราจะจารึกถ้อยคําที่ อยู่ในแผ่นศิลา
แผ่นเดิมที่เจ้าทําแตกเสียนั ้น จงเก็บศิลานัน
้ ไว้ในหีบไม้� 3 ข้าพเจ้าจึงทําหีบด้วยไม้กระถิน
เทศ และสกัด ศิลาสองแผ่น เหมือนอย่างเดิม ขึ้น ไปบนภู เขา มี ศิลาสองแผ่น อยู่ ในมือ ของ
ข้าพเจ้า 4 แล้วพระองค์ จึงทรงจารึกพระบัญญัติ สิ บประการลงบนแผ่นศิลาอย่างครังก
้ ่อน
ซึ่ง เป็น พระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัสกั บท ่า นบนภู เขาจากท่ามกลางเพลิง ในวันที ่ ประชุ มน
ัน
้ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานแผ่น ศิ ลาน น
ั ้ แก่ ข้าพเจ้า 5 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ กล ับ ลงมาจาก
ภู เขา และเก็บ แผ่นศิ ลานน
ั ้ ไว้ในหีบซึ่งข้าพเจ้าได้ ทําขึ้นและแผ่นศิ ลาก็ยงั อยู่ในหีบนัน
้ ดัง
ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้ 6 คนอิสราเอลเดิน ทางจากเบเอโรทของคนยาอาคัน
มาถึง โมเสราห์ อาโรนก็ สิ ้น ชีวต
ิ และฝัง ไว้ ที่ นั่น และเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขาจึง ปฏิ
7
บั ติ หน้าที่ ปุ โรหิต แทนเขา เขาทัง้ หลายเดิน ทางออกจากที่ นั่น มาถึ งก ุด โกดาห์ และจาก
กุด โกดาห์ ถึง โยทบาธาห์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี แม่น้าํ ลําธารมาก 8 ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ได้ แยก
ตระกูล เลวี ให้ หามหีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ ให้ เฝ้า พระเยโฮวาห์ เพื่อ ปรนนิ บั ติ
พระองค์ และให้อาํ นวยพรในพระนามของพระองค์ จนถึง ทุก วัน นี้ 9 เหตุ ฉะนี้ คนเลว ี จึง หา
มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขา ดัง
ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงสัญญากับ เขานั ้น 10 ข้าพเจ้า ก็ อยู่ บนภู เขา
อย่างครังก
้ ่อนสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงฟัง ข้าพเจ้า ด้วย พระเยโฮวาห์ไม่
พอพระทัยที่ จะทําลายท่านทัง้ หลาย 11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นเดินทาง
นํา หน้า ประชาชนต่อ ไปเถิด เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ เข ้า ไปยึด แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้แก่
บรรพบุรุษ ว่า จะให้ แก่ เขานั ้น� 12 และบัดนี้ คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ทรงประสงค์ ให้ท่านกระทํา อย่างไร คือ ให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ให้ดําเนิ น
ตามพระมรรคาทัง้ ปวงของพระองค์ ให้ รัก พระองค์ ให้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทัง้ หลาย 13 และให้รก
ั ษาพระบัญญัติ และกฎเกณฑ์ ของพระ
เยโฮวาห์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย 14 ดูเถิด ฟ้าสวรรค์
และฟ้า สวรรค์ อน
ั สูงสุด และโลกกับ บรรดาสิง่ สารพัด ที่ อยู่ ในโลกเป็น ของพระเยโฮวาห์
1
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พระเจ้า ของท่าน 15 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงฝัง พระทัย ในบรรพบุรุษ ของท่านและทรงรัก เขา
และทรงเลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาคือ ท่านทัง้ หลายจากชนชาติทัง้ หลาย อย่าง
เป็น อยู่ ทุก วัน นี้ 16 เพราะฉะนั ้น จงตัด หนั ง ปลายหัวใจของท่านเสีย อย่า คอแข็ งอ ีก ต่อ ไป
17 เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเป็ น พระเจ้า ของพระทัง
้ หลาย และเป็นจอมของ
เจ้าทัง้ ปวง เป็นพระเจ้าที่ยิง่ ใหญ่ ทรงฤทธิแ
์ ละน่ากลัว ทรงปราศจากอคติ และมิได้ทรงเห็น
แก่ อามิษสินบน 18 พระองค์ ประทานความยุติ ธรรมแก่ ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย และทรง
รัก คนต่างด้าวประทานอาหารและเครือ
่ งนุ่ง ห่ม แก่ เขา 19 เพราะฉะนั ้น ท่านจงมี ความรัก
ต่อคนต่างด้าว เพราะท่านทัง้ หลายก็ เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 20 ท่านทัง้ หลายจง
ยํา เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน จงปรนนิ บั ติ พระองค์ และติดพัน อยู่กับ พระองค์ จง
ปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ 21 พระองค์ ทรงเป็ นที ่สรรเสริญของท่านทัง้ หลาย
พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทําการใหญ่และน่ากลัวซึ่งนั ยน์ ตาของท่านได้
เห ็น นี้ 22 บรรพบุรุษ ของท่านลงไปในอียป
ิ ต์ เจ ็ด สิบ คน และบัด นี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้า�

11
บทเรียนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบัติทัง้ หลาย

1 “เหตุฉะนี้ พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จงรักษาพระดํารัสสัง
่ กฎเกณฑ์

และคําตัดสิน และพระบัญญัติของพระองค์เสมอไป 2 ท่านทัง้ หลายจงทราบในวันนี้ เพราะ
ข้าพเจ้ามิได้กล่าวกับลูกหลานของท่านทัง้ หลาย ผู้ไม่ได้รู เรื
้ อ
่ งหรือเห็นถึงวินัยของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียด
3
ออกของพระองค์ ถึงการอัศจรรย์และถึงพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
ในอียป
ิ ต์ ต่อ ฟาโรห์ กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ และต่อ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของท่าน 4 และซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทําต่อกองทั พอียป
ิ ต์ ต่อม้าของเขา และต่อรถรบของเขา และที่ พระองค์ ทรงกระทําให้
นํ้าในทะเลแดงท่วมเขาเมื่อเขาไล่ ติดตามท่านทัง้ หลาย และที่พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเขา
ทัง้ หลายจนทุกวันนี้ 5 และที่ พระองค์ ทรงกระทําแก่ ท่านทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกันดาร จนท่าน
ทัง้ หลายมาถึงที่ นี่ 6 และที่ ทรงกระทําต่อดาธาน และอาบีรม
ั บุตรชายของเอลี อับ บุตรชาย
ของรู เบน คือแผ่นดินได้อา้ ปากกลืนเขาเข้าไป ทัง้ ครัวเรือน เต็นท์ และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่
ติดตามเขาไป ในท่ามกลางคนอิสราเอลทัง้ ปวง 7 เพราะนั ยน์ ตาของท่านทัง้ หลายได้เห็นพ
ระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ทัง้ หมดของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํานั ้น 8 เหตุฉะนี้ ท่านทัง้
หลายจงรักษาบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทัง้ หลายในวันนี้ เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะเข้ม แข็ง และเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง จะข้ามไปครอบครองนั ้น มา
เป็น กรรมสิทธิ์ 9 และเพื่อ ท่านจะมี ชี วิต ยืนนานในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณ
แก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขาและแก่เชื้อสายของเขา เป็นแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบ
ริบู รณ ์ 10 เพราะว่า แผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง เข้าไปยึด ครองนั ้น ไม่ เหมือ นแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ ซึ่ง ท่านได้ จากมา ในที่ นั้น ท่านหว่านพืช และเอาเท้า รดนํ้า เหมือนเป็น สวนผัก 11 แต่
แผ่นดินซึ่งท่านจะไปยึดครองนั ้น เป็นแผ่นดินที่มีเนิ นเขาและหุบเขา ซึ่งมีน้ําฝนจากฟ้ารด
อยู่ 12 เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรงดูแล พระเนตรของพระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของท่านอยู่ เหนื อ แผ่น ดิน นั ้น เสมอ ตัง้ แต่ ต้น ปี จนถึง สิน
้ ปี 13 ต่อ มาถ้า ท่าน
ทัง้ หลายจะเชื่อฟั งบัญญัติ ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายและปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน 14 ‘เราจะให้ฝน
ตกบนแผ่น ดิน ของเจ้า ตามฤดู กาล คือ ฝนต้น ฤดู และฝนชุก ปลายฤดู เพื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะ
ได้เก็บพืชผล นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน 15 และเราจะให้หญ้าในทุ่งสําหรับฝูงสัตว์ของเจ้า และเจ้า
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จะได้ รบ
ั ประทานอิม
่ หนํา� 16 จงระวัง ตัว อย่า ให้ จิ ตใจของท่านทัง้ หลายลุ่ม หลงและหันเห
ไปปรนนิ บั ติ นม ัส การพระอื่น 17 และพระเยโฮวาห์ จึง ทรงกริว้ ต่อ ท่าน ปิด ฟ้า สวรรค์ ไม่ ให้
ฝนตก และแผ่นดิ นก ็ ไม่ งอกพืช ผล และท่านทัง้ หลายจะพินาศจากแผ่น ดิน ดี ซ่ึง พระเยโฮ
วาห์ประทานแก่ ท่านนั ้นเสียอย่างรวดเร็ว 18 เหตุ ฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงจดจําถ้อยคําเหล่า
นี้ ของข้าพเจ้าไว้ในจิตในใจของท่านทัง้ หลาย จงเอาถ้อยคําเหล่านี้ พันไว้ที่ มือของท่านเป็น
หมายสําคัญ จงเป็น ดัง เครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน 19 และท่านจงสอนถ้อยคํา
เหล่า นี้ แก่ ลูก หลานของท่านทัง้ หลาย จงพูด ถึง ถ้อยคํา เหล่า นี้ เมื่อ ท่านนั ่ง อยู่ ในเรือน และ
เมื่อท่านเดินอยูต
่ ามทาง เมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้น 20 ท่านจงเขียนคําเหล่านี้ ไว้ที่เสาประตู
เรือน และที่ประตูของท่าน 21 เพื่ออายุของท่านและอายุของลูกหลานของท่านจะได้ยน
ื นาน
ในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณที่ จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน ตราบเท่าบร
รดาวันที ่ ฟ้า สวรรค์ อยู่ เหนื อ โลก 22 เพราะถ้า ท่านระวัง ที่ จะกระทํา ตามบัญญั ติ ทัง้ ปวงซึ่ง
ข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน คือรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ดําเนิ นในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของ
23
พระองค์ และติด สนิ ทอย ู่ กับ พระองค์ แล้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ
เหล่า นี้ ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่านทัง้ หลาย แล ้ วท ่านจะเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน ของประชาชาติ ที่
ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน 24 ฝ่าเท้าของท่านทัง้ หลายจะเหยียบลงที่ใด ที่นั ่นจะเป็น
ของท่าน อาณาเขตของท่านจะเริม
่ จากถิน
่ ทุรกันดารไปจนถึงเลบานอน และจากแม่น้ําคือ
25
แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส ไปจนถึง ทะเลตะวัน ตก จะไม่ มี ผู้ ใดสามารถต่อ ต้านท่านได้ เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายเป็ นที่เกรงขาม และตกใจกลัวของ
แผ่นดินที่ท่านทัง้ หลายจะเหยียบยํ่าไป ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน 26 ดูเถิด วันนี้
ข้าพเจ้าได้ นําคําอวยพรและคํา สาปแช่งมาไว้ตรงหน้า ท่านทัง้ หลาย 27 ถ้า ท่านเชื่อฟังพระ
บัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ ท่านก็ จะเป็น ไป
ตามพรนั ้น 28 ถ้า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน แต่ หันเห
ไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้ บัญชาท่านในวันนี้ ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่ รู จ
้ ัก ท่านก็ จะ
29
เป็น ไปตามคํา สาปแช่ง นั ้น และต่อ มาเมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านนํา ท่านเข้าไป
ในแผ่นดินซึ่ง ท่านจะเข้าไปยึดครองนั ้น ท่านจงตัง้ คํา อวยพรไว้บนภูเขาเกริซิม และตัง้ คํา
สาปแช่งไว้บนภูเขาเอบาล 30 ภูเขาเหล่านี้ อยูฟากแม่
่
น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ไปตามทางที่ดวง
อาทิตย์ตกในแผ่นดินคนคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากิลกาลข้างที่ ราบโมเรห์มิใช่
หรือ 31 เพราะท่านทัง้ หลายจะต้องข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน และท่านจะยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 32 ท่าน
จงระวัง ที่ จะรักษากฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ทัง้ ปวงซึ่ง ข้าพเจ้า ตัง้ ไว้ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลายใน
วันนี้ �

12
กฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆสําหรับอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน
1 “ต่อไปนี้ เป็ นกฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่งท่านจะต้องระวังที่ จะกระทําตามในแผ่นดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนซึ่งท่าน
มี ชี วิตอยู่ ในโลก 2 ท่านทัง้ หลายจงทําลายบรรดาสถานที่ ซ่ึง ประชาชาติ ที่ ท่านจะยึด ครอง
นั ้น ใช้ เป็ นที ่ ปรนนิ บัติ พระของเขา ซึ่ง อยู่ บนภูเขาสูง และบนเนิ น เขา และใต้ ต้นไม้ เข ียวสด
ทุกต้น 3 ท่านจงรือ
้ แท่นบูชาของเขา และทุ่มเสาศักดิสิ
แตกเป็นชิน
์ ทธิของเขาให้
์
้ ๆ และเผา
เสารู ปเคารพของเขาเสียด้วยไฟ ท่านจงฟันทําลายรู ปแกะสลั กอันเป็ นรูปพระของเขาเสีย
และลบชื่อของพระเหล่านั ้นออกเสียจากที่นั ่น 4 ท่านทัง้ หลายอย่ากระทําดังนั ้นแก่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน 5 ท่านจงแสวงหาสถานที่จากเขตแดนของบรรดาตระกูลของท่าน ซึ่ง
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พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงเลื อก เพื่อ สถาปนาพระนามของพระองค์ ไว้
คือ ให้เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจงไปเฝ้า พระองค์ ที่ นั่น 6 และท่านทัง้ หลาย
จงนําเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาของท่านไปที่นั ่น ทัง้ สิบชักหนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่จะ
ยื่นถวาย ทัง้ เครือ
่ งบูชาปฏิญาณ เครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร และผลรุ น
่ แรกที่ได้จากฝูงวัวและ
7
ฝูงแพะแกะ ท่านทัง้ หลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทัง้ ท่านและครอบครัว ของท่านจงปี ติ ร่าเริง ในบรรดากิจ การซึ่ งม ือ ท่านได้ กระทํา นั ้น ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพระพรแก่ท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้ หลายอย่ากระทําตาม
บรรดากิจการที่ เรากระทํา อยู่ ที่ นี่ ทุก วัน นี้ คือ ทุก คนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องในสายตา
ของตนเอง 9 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายยัง ไปไม่ ถึงที่ หยุด พัก และถึง มรดก ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 10 แต่ เมื่อ ท่านข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปแล้ว และอาศัย อยู่
ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายประทานเป็น มรดกแก่ ท่าน และเมื่อ
พระองค์ โปรดให้ ท่านพัก พ้น ศั ตรู รอบข้างของท่านทัง้ สิน
้ ท่านจึง อยู่ อย่างปลอดภัย 11 แล
้วจงไปยังสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ ให้พระนามของพระองค์
ประทั บท ี่ นั ่น จงนํา บรรดาสิง่ ต่างๆไปด้วยซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านทัง้ หลาย คือ เครือ
่ งเผา
บู ชา และเครือ
่ งสัตวบูชาของท่าน ทัง้ สิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่ จะยื่น ถวาย ทัง้ บรรดา
เครือ
่ งบูชาปฏิญาณที่ ดีที่ สุดซึ่งท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ 12 และท่านทัง้ หลายจง
ปีติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ ตัวท่านทัง้ หลายและบุตรชายบุตร
สาวของท่าน ทัง้ ทาสชายหญิงของท่านและคนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน เพราะ
เขาไม่ มี ส่วนแบ่ง หรือ ส่วนมรดกกั บท ่าน 13 ท่านทัง้ หลายจงระวัง ให้ดี อย่า ถวายเครือ
่ งเผา
14
บูชาตามที่ ทุ กแห่ง ซึ่ง ท่านเห็น แต่ จงถวายในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ จะทรงเลือกใน
ท่ามกลางตระกูลหนึ่ งของท่าน ท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาของท่านที่นั ่น และที่นั่นท่านจง
15
กระทําทุกสิง่ ที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้ อ
ในประตู เมืองทัง้ หลายของท่านตามที่ ท่านปรารถนาก็ ได้ ตามซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านอํานวยพระพรประทานแก่ ท่านทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ ที่ สะอาดและผู้ ที่ มลทิ นก ็ รบ
ั ประทานได้
16
อย่างที่ รบ
ั ประทานเนื้ อ ละมัง่ และเนื้ อ กวาง แต่ ท่านทัง้ หลายอย่า รับ ประทานเลือดสัตว์
เลย ท่านจงเทลงบนพื้นดินเหมือนเทนํ้า 17 ส่วนสิบชักหนึ่ งของพืช หรือนํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน
หรือลูกคอกรุ น
่ แรกจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ หรือของถวายปฏิญาณตามที่ ท่านปฏิญาณ
ไว้ หรือของถวายตามใจสมัคร หรือของที่ท่านนํามายื่นถวาย ท่านทัง้ หลายอย่ารับประทาน
ภายในประตู เมืองของท่าน 18 แต่ ว่า ท่านจงรับ ประทานของเหล่า นี้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ ทัง้ ตัวท่าน
และบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสชายหญิง ของท่าน และคนเลวีผู้ อยู่ ภายในประตู เมือง
ของท่าน และท่านจงปี ติ ร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ในบรรดากิจ
การซึ่ งม ือ ท่านได้ กระทํา นั ้น 19 ท่านจงระวัง อย่า ทอดทิง้ คนเลวี ตราบเท่า วั นที ่ ท่านอาศัย
อยู่ในโลก 20 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน ดังที่พระองค์
ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนัน
้ และท่านกล่าวว่า ‘เราจะกินเนื้ อสัตว์� เพราะพวกท่านอยาก
รับ ประทานเนื้ อ สัตว์ ท่านจะรับ ประทานเนื้ อ ตามใจปรารถนาของท่านได้ 21 ถ้า สถานที่ ซ่ึง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ที่ นั ่นนั ้นห่าง
จากท่านเกิน ไป ท่านจงฆ่า สัตว์จากฝูง วัว ฝูง แพะแกะของท่านเถอะ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรง
ประทานแก่ ท่าน ดัง ที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านไว้แล ้ วน ัน
้ ท่านจงรับ ประทานในประตู เมืองของ
22
ท่านตามที่ ใจของท่านปรารถนาเถิด ท่านจะรับ ประทานได้ อย่างที่ ท่านรับ ประทานเนื้ อ
ละมัง่ หรือเนื้ อกวาง ทัง้ ผู้ที่มลทินและผู้ที่สะอาดด้วยก็รบ
ั ประทานได้ 23 แต่พึงแน่ ใจว่าท่าน
ไม่รบ
ั ประทานเลือดสัตว์เลย เพราะว่าเลือดเป็นชีวต
ิ ของมัน ท่านอย่ารับประทานชีวต
ิ พร้อม
กับ เนื้ อ 24 ท่านอย่า รับ ประทานเลื อด แต่ ท่านจงเทเลือดลงบนดิน อย่างเทนํ้า 25 ท่านอย่า
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รับ ประทานเลื อด เพื่อ ท่านเองและลูก หลานของท่านที่มาภายหลัง ท่านจะจําเริญ เป็นสุข
เมื่อ ท่านกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องตามสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 26 แต่ สิ ่ งบริสุทธิ์ ซ่ึง เป็น
ส่วนกําหนดจากท่านและของปฏิญาณของท่านนั ้น ท่านจงนํา ไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮ
วาห์ จะทรงเลือกไว้ 27 และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เนื้ อ และเลือดบนแท่น บูชาของพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่านจงเทเลือดแห่ง เครือ
่ งสัตวบูชาลงบนแท่น บูชาของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่าน แต่ ส่วนเนื้ อ นั ้น ท่านรับ ประทานได้ 28 จงระวัง ที่ จะฟัง บรรดาถ้อยคํา
เหล่านี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านที่มาภายหลังท่านจะ
จําเริญ เป็น นิ ตย์ เมื่อ ท่านกระทํา สิง่ ที่ ประเสริฐ และถูก ต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน 29 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติซ่ึงท่านเข้าไป
ยึดครองนั ้นออกไปให้พ้นหน้าท่าน และท่านก็ยด
ึ ครองเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 30 จงระ
วัง ตั วว ่า ท่านจะไม่ หลงติดตามเขา ภายหลัง จากที่ เขาถูก ทําลายต่อ หน้า ท่านแล้ วน ัน
้ และ
จะไม่ไต่ ถามเรือ
่ งพระของเขาโดยกล่าวว่า ‘ประชาชาติ นี้ นมัสการพระของเขาอย่างไร เพื่อ
เราจะกระทํา ด้วย� 31 ท่านอย่ากระทํา อย่างนั ้นแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
เพราะว่า สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทุก อย่างซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเกลียดชัง พวกเขากระทํา สิง่
นั ้น ต่อ พระทัง้ หลายของเขา แม้แต่ บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เขาก็ เผาด้วยไฟบูชาแด่
พระของเขา 32 ทุกสิง่ ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้นั ้น จงระวังที่จะกระทําตาม ท่านอย่าเพิม
่ อะไร
เข้าหรือตัดอะไรออกไปจากสิง่ เหล่านั ้น�

13

คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ
1 “ถ้า ในหมู่ พวกท่านเกิ ดม ี ผู้ พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุ การณ์ ขึ้น และสําแดงหมาย
สําคัญ หรือ การมหัศจรรย์ แก่ ท่าน 2 และหมายสําคัญ หรือ การมหัศจรรย์ ซ่ึง เขาบอกท่าน
นั ้น สําเร็จ จริง ถ้า เขากล่าวว่า ‘ให้ เราติด ตามพระอื่ นก ัน เถิด� ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านไม่ รู จ
้ ัก
‘และให้ เรามาปรนนิ บั ติ พระนั ้น� 3 ท่านอย่า เชื่อ ฟัง คํา ของผู้ พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุ
การณ์ คนนั ้น เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านลองใจท่านดู เพื่อให้ทรงทราบว่า ท่านทัง้
หลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ 4 ท่านทัง้ หลายจง
ดําเนิ นตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และยําเกรงพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ และท่านจงปรนนิ บั ติ พระองค์ และติด สนิ
ทอยู่กับพระองค์ 5 แต่ ผู้ พยากรณ์ หรือผู้ ฝัน เห็นเหตุ การณ์ คนนั ้น ต้องมี โทษถึงตาย เพราะ
ว่า เขาได้ สัง่ สอนให้ กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ผู้ ทรงนํา ท่านออกจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ และทรงไถ่ ท่านออกจากเรือนทาส เขากระทํา ให้ ท่านทิง้ หนทางซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านบัญชาให้ท่านดําเนิ น ตามเสีย ดัง นั ้น แหละท่านจะต้องล้างความชัว่ เช่น นี้
จากท่ามกลางท่าน 6 ถ้าพี่ชายน้ องชายของท่านมารดาเดียวกั นกับท่าน หรือบุตรชายบุตร
สาวของท่าน หรือ ภรรยาที่ อยู่ ในอ้อมอกของท่าน หรือม ิต รสหายร่วมใจของท่าน ชักชวน
ท่านอย่างลับๆว่า ‘ให้เราไปปรนนิ บัติ พระอื่นกันเถิด� ซึ่งเป็นพระที่ ท่านเองหรือบรรพบุรุษ
ของท่านไม่ รู จ
้ ัก 7 เป็น พระบางองค์ ของชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง อยู่ รอบท่าน ไม่ ว่า ใกล้ หรือ ไกล
จากสุด ปลายแผ่น ดิน โลกข้างนี้ ถึงที่ สุด ปลายโลกข้างโน้ น 8 ท่านอย่า ยอมตามหรือ เชื่อ ฟัง
เขา อย่า ให้ นั ยน์ ตาของท่านเมตตาปรานี เขา ท่านอย่า ไว้ชี วิต เขา หรือ อย่า ซ่อนเขาไว้เลย
9 ท่านจงประหารชีวต
ิ เขาเสีย เป็น แน่ ท่านควรลงมื อก ่อนในการทําโทษเขาถึง ตาย และ
ต่อไปให้บรรดาประชาชนร่วมมือด้วย 10 ท่านจงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เพราะเขาแสวงหา
ช่องที่จะพาท่านไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผูทรงพาท่
้
านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
ออกจากเรือนทาส 11 และคนอิสราเอลทัง้ ปวงจะฟัง และยําเกรง ไม่ กระทํา ความชัว่ เช่น นี้
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ท่ามกลางท่านทัง้ หลายอีก เลย 12 ถ้า ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า ในหัว เมืองหนึ่ ง หัว เมืองใดซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานให้ท่านอาศัย อยู่นั ้น 13 มี บางคนที่ เป็น คนอันธพาล
ได้ ออกไปจากท่ามกลางท่าน ชักชวนชาวเมืองนั ้ นว ่า ‘ให้ เราไปปรนนิ บั ติ พระอื่ นก ัน เถิด�
ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านไม่ รู จ
้ ัก 14 ท่านทัง้ หลายจงสอบถามและอุตสาห์ ค้นหาและถามดู อย่าง
ขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้า เป็น ความจริง และเป็น เรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ ่ง ที่ น่า สะอิด สะเอียนนั ้
15
นมีคนกระทํากันอยู่ในหมู่พวกท่าน ท่านจงฆ่าชาวเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ทําลายเสีย
ให้ สิ ้นเชิ งด ้วยคมดาบ ทัง้ คนทัง้ หลายที่ อาศัย ในเมืองนั ้น และฝูง สัตว์ด้วย 16 ท่านจงเก็บ
ข้าวของทัง้ สิน
้ ในเมืองนั ้นไปกองไว้ที่กลางถนน และเผาเมืองนั ้นกับบรรดาข้าวของในเมือง
นั ้นเสียด้วยไฟ เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้เมืองนั ้นร้างอยูเป็
่ นนิ ตย์ อย่าสร้างขึ้น
มาใหม่อีกเลย 17 อย่าให้ของต้องห้ามนั ้นมาติดพันมือของท่าน เพื่อว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
หัน จากพระพิโรธยิง่ ของพระองค์ และทรงสําแดงพระกรุ ณาคุณ ต่อ ท่าน และทรงเมตตา
ท่าน ให้ท่านทวีมากขึ้น ดัง ที่ พระองค์ ปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านนั ้น 18 เมื่อ ท่านทัง้
หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน คือ รักษาพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้
ของพระองค์ดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ และกระทําสิง่ ที่ถูกต้องตามสายพระเนตรพ
ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน�

14
คําสัง่ สอนเรือ
่ งอาหาร
1 “ท่านทัง
้ หลายเป็น บุตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่านอย่า เชือดเนื้ อ ตัว เอง
หรือ กระทํา หน้า ผากให้ โล้ นเพื่อ คนตาย 2 เพราะท่านทัง้ หลายเป็น ชนชาติ บริสุทธิ์แด่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่บนพื้น
โลกให้เป็นชนชาติ ในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 3 ท่านทัง้ หลายอย่ารับประทานสิง่ พึงรังเกียจ
ใดๆเลย 4 สัตว์ที่รับประทานได้มีดังต่อไปนี้ คือ วัว แกะ แพะ 5 กวาง ละมัง่ อีเก้ง แพะป่า สม
ัน โคป่า และแกะป่า 6 ท่านรับ ประทานสัตว์ทุ กชนิ ด ที่ แยกกีบ และกีบ ผ่า ออกเป็น สองและ
เคี้ยวเอื้องนั ้นได้ 7 อย่างไรก็ตามในจําพวกสัตว์ทัง้ หลายที่ เคี้ยวเอื้องหรือมีกีบผ่า ท่านอย่า
รับประทานสัตว์ต่อไปนี้ คือ อูฐ กระต่าย ตัวกระจงผา เพราะว่าสัตว์เหล่านี้ เคี้ยวเอื้องแต่กีบ
ไม่ ผ่า จึง เป็น สัตว์มลทิน แก่ ท่าน 8 และหมู ด้วยเพราะหมู มี กีบ ผ่า แต่ ไม่ เคี้ยวเอื้อง จึง เป็น
สัตว์มลทิน แก่ ท่าน ท่านอย่า รับ ประทานเนื้ อ ของมัน และซากของมัน ท่านก็ อย่า แตะต้อง
9 ในบรรดาสัตว์น้ําทัง
้ สิน
้ ท่านรับประทานสัตว์เหล่านี้ ได้ คือ สัตว์ใดๆที่มีครีบและเกล็ด ท่าน
รับ ประทานได้ 10 แต่ สัตว์ใดๆที่ ไม่มี ครีบ และเกล็ด ท่านอย่า รับ ประทาน เป็น สัตว์มลทิน แก่
ท่าน 11 นกสะอาดทุกชนิ ดท่านรับประทานได้ 12 แต่ นกเหล่านี้ ท่านอย่ารับประทานคือ นก
อินทรี นกแร้งหนวดแพะ นกออก 13 นกเหยีย
่ วหางยาว นกเหยีย
่ วดํา นกแร้งตามชนิ ดของ
มัน 14 บรรดานกแกตามชนิ ดของมัน 15 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล เหยี่ยวนกเขา
ตามชนิ ด ของมัน 16 นกเค้าแมวเล็ก นกทึดทือ นกอีโก้ ง 17 นกกระทุง แร ้ง และนกอ้ายงัว่
18 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิ ดของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว 19 แมลงมีปีกทุกชนิ ด
เป็นสัตว์มลทิน แก่ ท่าน อย่ารับประทานเลย 20 สัตว์มี ปี กที่ สะอาดทุก ชนิ ดท่านรับประทาน
ได้ 21 ท่านอย่ารับประทานสัตว์ชนิดใดที่ตายเอง ท่านจะให้แก่คนต่างด้าวที่อยูภายในประตู
่
เมืองของท่านรับประทานก็ได้ หรือท่านจะขายให้แก่คนต่างประเทศก็ได้ เพราะว่าท่านเป็น
ชนชาติที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ท่านอย่าต้มลูกแพะด้วยนํ้านม
22
แม่ของมันเลย ผลได้เป็นปีๆจากพืชในนาของท่านนั ้น ท่านจงถวายสิบชักหนึ่ ง 23 ท่านจง
รับประทานสิบชักหนึ่ งที่ได้จากข้าวหรือนํ้าองุน
่ ของท่าน หรือนํ้ามันของท่าน และผลรุ น
่ แรก
จากฝูง วัว และฝูง แพะแกะของท่าน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านในสถาน
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ที่ ซ่ึง พระองค์ จะทรงเลือกไว้ เพื่อ ให้ พระนามของพระองค์ สถิต ที่ นั ่น เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะ
ได้ เรียนรู ที
้ ่ จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายเสมอ 24 ถ้าระยะทางไกลเกิน
ไป ท่านไม่สามารถนําสิบชักหนึ่ งมาได้ ในเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพรแก่ท่าน
เพราะว่า สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกเพื่อ เป็ นที ่ ตัง้ พระนามของ
พระองค์นั ้น อยูห่
่ างไกลจากท่านเกินไป 25 ท่านจงขายของนั ้นเอาเงิน และห่อเงินถือไว้ และ
ไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ 26 และเอาเงิน นั ้น ซื้อ สิง่ ใดๆ
ที่ ท่านปรารถนา จะเป็ นว ัว แกะ หรือ นํ้า องุน
่ หรือ สุราและสิง่ ใดๆที่ ท่านปรารถนา และท่าน
จงรับ ประทานที่ นั่น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และจงปี ติ ร่า เริง ทัง้ ตั วท
่านและครอบครัวของท่านด้วย 27 ท่านทัง้ หลายอย่าทอดทิง้ คนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมือง
ของท่าน เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่ง หรือ มรดกกั บท ่าน 28 พอครบสามปี ทุกที ท่านทัง้ หลาย
จงนํา สิบ ชัก หนึ่ ง จากพืช ผลที่ ได้ ในปี นั ้น มาสะสมไว้ภายในประตู เมืองของท่าน 29 คนเลว ี
(เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่าน� และคนต่างด้าวและลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย
ผู้ ซึ่ง อยู่ ภายในประตู เมืองของท่าน จะได้ มาร ับ ประทานอย่างอิม
่ หนํา เพื่อ ว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ บรรดากิจ การซึ่ งม ือ ของท่านทัง้ หลายได้ กระทํา
นั ้น�

15
การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี

“ทุ กๆสิน
้ เจ็ด ปี ท่านทัง้ หลายต้องมี การปลดปล่อย 2 ให้กระทํา การปลดปล่อยดังนี้ เจ้า
หนี้ ทุ กคนจะต้องยกสิง่ ที่ ตนให้ เพื่อนบ้านยืม ไปนั ้น เสีย อย่า ทวงสิง่ นั ้น คืน จากเพื่อนบ้าน
หรือพี่น้องของตนเลย เพราะว่าได้ประกาศการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์แล้ว 3 ท่านทัง้
หลายจะทวงจากคนต่างประเทศคืน ได้ แต่ ถ้า มี สิ ่ง ใดของท่านซึ่ง อยู่ กับ พี่ น้องก็ ให้ มือ ของ
ท่านปล่อยไป 4 ยกเว้นเมื่อไม่มีคนยากจนในหมู่พวกท่านทัง้ หลาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะ
ทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็น
มรดกยึดครองนั ้น 5 ถ้าท่านเพียงแต่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
พึงระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติทัง้ หลายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ 6 เพราะพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรท่านดัง ที่ พระองค์ สัญญาต่อ ท่านนั ้น ท่าน
ทัง้ หลายจะให้ ประชาชาติ หลายชาติ ยม
ื ของของท่าน แต่ ท่านอย่า ยืม ของเขาเลย ท่านทัง้
หลายจะปกครองอยู่ เหนื อ หลายประชาชาติ แต่ เขาทัง้ หลายจะไม่ ปกครองเหนื อ ท่าน 7 ถ้า
ในท่ามกลางท่านทัง้ หลายมีคนจนสักคนหนึ่ งเป็นพี่น้องของท่านอยู่ภายในประตู เมืองใดๆ
ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านอย่า มี ใจแข็ง หดมือ ของ
ท่านไว้เสีย ต่อ หน้า พี่ น้องของท่านที่ ยากจนนั ้น 8 แต่ ท่านทัง้ หลายจงยื่ นม ือ ของท่านอย่าง
ใจกว้างให้เขา และให้เขายืมข้าวของพอแก่ความต้องการของเขา ไม่ว่าเป็นข้าวของสิง่ ใดๆ
9 จงระวัง ให้ ดี เกรงว่า จะมี ความคิด ในจิตใจชัว
่ ของท่านว่า ‘ปี ที่ เจ็ด ปี ที่ จะต้องปลดปล่อย
มาถึง แล้ว� และตาท่านก็ รษ
ิ ยาต่อ พี่ น้องของท่าน ท่านจึง ไม่ ยอมให้อะไรเขาเลย และเขา
จะร้องทูลพระเยโฮวาห์เรือ
่ งท่าน บาปก็จะตกแก่ท่าน 10 ท่านจงให้เขา และเมื่อให้เขาแล้ว
อย่า มี จิ ตคิด เสียดาย เพราะเหตุ นี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่
ท่านในบรรดากิจการทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่ ว่าท่านจะลงมือ กระทํา สิง่ ใด 11 เพราะว่าคนจนจะ
ไม่ หมดไปจากแผ่น ดิน เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึ งบ ัญ ชาท่านว่า ‘ท่านต้องยื่ นม ือ ให้ อย่างใจ
กว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนยากจนคนขัดสนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน� 12 ถ้าพี่น้อง
ของท่านซึ่ง เป็น คนฮีบรู ไม่ ว่า ชายหรือ หญิง ที่ เขาขายไว้ แก่ ท่าน จงให้ ปรนนิ บัติ ท่านหกปี
เมื่อถึงปีที่เจดก
็ ให้
็ ปล่อยเขาเป็นอส
ิ ระพ้นไปจากท่าน 13 และเมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอส
ิ ระไป
จากท่าน ท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่า 14 ท่านจงมีใจกว้างขวางจัดของให้แก่เขา เป็นของ
1
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จากฝูงแพะแกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน และจากบ่อยํ่าองุน
่ ของท่าน ท่านจงให้
แก่ เขาตามสมควรตามที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน 15 ท่าน
จงจํา ไว้วา่ ท่านเคยเป็น ทาสในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงไถ่
ท่านไว้ เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึ งบ ัญ ชาเรือ
่ งนี้ แก่ ท่านในวัน นี้ 16 แต่ ถ้า ทาสนั ้น จะกล่าวแก่
ท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน� เพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่าน เพราะเขาอยู่
กับท่านสบายดี 17 จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุ ไปติดกับประตูเรือน ดังนี้ เขาจะเป็น
ทาสของท่านตลอดไป ท่านจงกระทําเช่นนี้ แก่ทาสหญิงด้วย 18 เมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็ นอิ
สระนั ้นท่านอย่ารู ส
้ ึกหนั กอกหนั กใจ เพราะว่าเขาได้รับใช้ท่านมาหกปีด้วยมีค่าแรงมากกว่า
ลูกจ้างเป็น สองเท่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในการทัง้
ปวงที่ ท่านได้ กระทํานั ้น 19 สัตว์ตัวผู้หัวปี ซึ่งเกิดในฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะนั ้น ท่านทัง้ หลาย
จงถวายไว้แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าใช้ววั หัวปี ทํางาน หรือตัดขนจากแกะ
หัวปี 20 ท่านและครอบครัวของท่านจงรับประทานสัตว์หัวปี นั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทุกๆปี ในสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงกําหนดไว้นั ้น 21 แต่ ถ้าสัตว์นั้นม
ี ตําหนิ ใดๆคือ ขาเกหรือ ตาบอด หรือม ี ตําหนิ เลวร้ายอย่างใด ท่านอย่า ถวายบูชาแด่ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 22 ท่านจงรับ ประทานสัตว์ นั้น ภายในประตู เมืองของท่าน ทัง้ ผู้ ที่
มลทินและผูที
้ ่สะอาดด้วยก็รบ
ั ประทานได้ ดังว่าเป็นละมัง่ หรือกวาง 23 เพียงแต่ท่านอย่ารับ
ประทานเลือดของมันเท่านั ้น ท่านจงเทออกทิง้ บนดินเหมือนเทนํ้า�
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เทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เชื้อ
“ท่านจงถือ เดือนอาบีบ ท่านทัง้ หลายจงถือ ปัส กาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
เพราะว่าในเดือนอาบีบนน
ั ้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนําท่านออกจากอียป
ิ ต์ในเวลา
กลางคืน 2 และท่านจงถวายปัส กา เป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน จาก
ฝูง แพะแกะหรือ ฝูง วัว ณ ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ ให้พระนามของพระองค์ ประทั
บท ี่ นั ่น 3 อย่า รับ ประทานขนมปั งม ีเชื้ อก ับปัส กา ตลอดเจ็ด วัน ท่านจงรับ ประทานขนมปัง
ไร้เชื้อ เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจ เพราะท่านรีบหนี ออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพื่อท่าน
จะระลึกถึงวันที ่ท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์นั้นตลอดชีวต
ิ ของท่าน 4 ตลอดเจ็ดวันนั ้นอย่า
ให้เห็นเชื้อขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่าน หรือเนื้ อสัตว์ซ่ึงท่านได้บูชาในเวลาเย็นว
ันแรกเหลืออยู่ตลอดคืนจนเช้าวันรุ่งขึ้น 5 ท่านทัง้ หลายอย่าถวายปัสกาภายในประตู เมือง
ใดๆซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประทานแก่ท่าน 6 แต่ท่านจงถวายปัสกา ณ สถาน
ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ ประทั บที่นั ่น ใน
เวลาเย็น เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกแล้ว ในเวลาเดีย วกั บท ี่ ท่านออกจากอียป
ิ ต์ 7 ท่านจงทําให้สุก
และรับ ประทานในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ พอรุ ง่ เช้า ท่าน
จงกลับไปสู่เต็นท์ของท่าน 8 ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดเป็นประ
ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิถวายแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในวันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ
์
1

เทศกาลสัปดาห์
ท่าน ทัง้ หลาย จง นั บ ให้ ครบ เจ็ด สัปดาห์ จง ตัง้ ต้น นั บ ให้ ครบ เจ็ด สัปดาห์ เริ่มด ้วย วัน
แรกที่ ท่านเอาเคียวเกี่ยวข้าว 10 ท่านทัง้ หลายจงถือ เทศกาลสัปดาห์ ถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย การ ถวาย ตามใจ สมัคร จาก มือ ของ ท่าน ซึ่ง ท่าน จะ ถวาย แด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ตามที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงอํานวยพระพรแก่
ท่าน 11 ท่านจงปี ติ ร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ตั วท ่านและบุตร
ชายหญิง ของท่าน ทัง้ ทาสชายหญิง ของท่าน ทัง้ คนเลวีซ่ึง อยู่ ภายในประตู เมืองของท่าน
ทัง้ คนต่างด้าว เด็กกําพร้าพ่อและแม่ม่ายซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์
9
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12

ท่านพึง จํา ไว้วา่ ท่าน

เทศกาลอยูเพิ
่ ง
13 ท่านจงถือ เทศกาลอยู่ เพิง เจ็ด วัน เมื่อ ท่านเก็บ รวบรวมพืช ผลของท่านจากลานนวด
ข้าวและจากบ่อ ยํ่า องุน
่ ของท่านแล้ว 14 ในการเลี้ยงนั ้น ท่านจงปี ติ ร่าเริง ทัง้ ท่านและบุตร
ชายหญิง ของท่าน และทาสชายหญิง ของท่าน ทัง้ คนเลวี และคนต่างด้าว ทัง้ เด็ก กําพร้า
พ่อและแม่ม่ายซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน 15 ท่านจงถือเทศกาลนั ้นแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านเจ็ด วัน ณ สถานที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพราะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ พืชผลทัง้ หลายของท่าน และแก่ ผลงานทัง้ สิ้นที ่
มือท่านกระทํา เพื่อว่าท่านจะมีแต่ความปีติยินดี
บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครัง้
16 บรรดาผู้ชายทัง
้ สิน
้ จะต้องเข้า มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านปี ละสามครัง้ ณ
สถานที่ ซึ่ง พระองค์ จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และ
เทศกาล อยู่ เพิง อย่า ให้ เขา ไป เฝ้า พระ เย โฮ วาห์ มือ เปล่าๆ 17 ให้ ทุ ก คน ถวาย ตาม ความ
สามารถของเขา ตามส่วนพระพรที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายประทานแก่ท่าน
ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ

18 ท่านทัง
้ หลายจงเลือกตัง้ ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ตามบรรดาประตูเมืองของท่าน

ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน ตามตระกูล คนของท่าน ให้ เขาพิพากษา
ประชาชนตามความยุติธรรม 19 ท่านอย่ากระทําให้เสียความยุติธรรม อย่าลําเอียง อย่ารับ
สินบน เพราะว่าสินบนทําให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป และกลับคดีของคนชอบธรรมเสีย
20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมเท่านั ้น เพื่อท่านจะมีชีวิตและสืบมรดกในแผ่นดิน ซึ่งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 21 ท่านทัง้ หลายอย่าปลูกต้นไม้ใดๆใช้เป็นเสารู ป
เคารพข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านจะสร้างไว้ 22 และท่านอย่าตัง้ เสา
ศักดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ นรูปเคารพ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ�

17
จงถวายเฉพาะสิงด
่ ีที่สุดแด่พระเจ้า
1 “ท่านทัง
้ หลายอย่า นํา วัว ผู้ หรือ แกะที่ มี ตําหนิ หรือ ความพิการใดๆเป็น เครือ
่ งบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน เพราะเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน
จงเอาหินขว้างคนไหว้รู ปเคารพเสียให้ตาย
ภายใน ประตู เมือง ใดๆ ของ ท่าน ทัง้ หลาย ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน
แก่ ท่านนั ้น ถ้า พบว่า ในท่ามกลางพวกท่านมี ชายหรือ หญิง คนใดกระทํา ความชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน โดยละเมิด พันธสัญญาของพระองค์ 3 และ
ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และนมัสการพระเหล่า นั ้น หรือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออ ัน ใดที่
เป็น บริวารท้องฟ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หา้ มไว้ 4 มี คนมาบอกท่านแล้ว และท่านก็ ได้ยน
ิ และได้
สอบถามอย่างขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้าเป็นความจริงและเป็นเรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ ่งที่ น่าสะ
อิด สะเอียนนั ้ นม ี คนกระทํา กัน ในอิสราเอล 5 ท่านจงนํา ชายหรือ หญิง ผู้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้าย
นั ้นมาที่ประตูเมือง และท่านจงเอาหินขว้างชายหรือหญิงนั ้นเสียให้ตาย 6 ผู้ที่ถูกกล่าวโทษ
ถึง ตายนั ้น ให้มี พยานสองหรือสามปากยืนยันว ่า ผู้ นั้ นม ี ความผิด จึง ให้ปรับโทษถึง ตายได้
อย่า ลงโทษผู้ ใดถึง ตายด้วยพยานปากเดียว 7 ผู้ ที่ เป็น พยานต้องลงมื อก ่อนในการทําโทษ
2
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เขาถึงตาย ต่อไปคนทัง้ ปวงจึงร่วมมือด้วยกัน ทัง้ นี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะกําจัดความชัว่ เสีย
จากท่ามกลางท่าน
จงให้คนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหิตพิพากษาเรือ
่ งต่างๆ

8 ถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็ นเรือ
่ งยากที่จะตัดสินได้ว่า

เป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่ เป็น
คดี เก ี่ ยวด ้ว ยการเกี่ยงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ เป็น คดี ทําร้ายร่างกาย เป็น คดี ใดๆซึ่ง โต้ แย้ งก
ัน ภายในประตู เมืองของท่าน ท่านจงลุก ขึ้น พากัน ไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทรงเลือกไว้ 9 จงไปหาคนเลวี ซ่ึง เป็น ปุโรหิต และไปหาผู้ พิพากษาประจํา การใน
สมัย นั ้น ท่านจงปรึกษาหารือก ับ เขา และเขาจะชีแ
้ จงให้ท่า นทราบถึง คํา ตัดสิน 10 แล ้ วท
่านจงกระทําตามคําแนะนําซึ่งเขาชีแ
้ จงแก่ ท่าน จากสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกนั ้น
และท่านจงระวังกระทําตามทุกสิง่ ซึ่งเขาแนะนําท่าน 11 ท่านจงกระทําตามคําแนะนําจาก
พระราชบัญญัติ ซึ่งเขาให้แก่ ท่าน และกระทําตามคําตัดสินซึ่งเขาได้ สัง่ ท่าน ท่านทัง้ หลาย
อย่าหันเหไปจากคําตัดสินซึ่งเขาชีแ
้ จงแก่ ท่าน อย่าหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ 12 ผู้ใดที่
บังอาจมิ ได้ กระทํา ตาม คือ ไม่ ได้ เชื่อ ฟัง ปุโรหิต ผู้ ที่ ยืน ปรนนิ บั ติ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านที่นั ่น หรือเชื่อฟังผูพิ
้ พากษา ผูนั
้ ้นต้องตาย ทัง้ นี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะกําจัด
ความชัว่ เสีย จากอิสราเอล 13 และประชาชนทัง้ หลายจะได้ยน
ิ และยําเกรง และมิ ได้ ขัดขืน
ต่อไปอีก
การเลือกกษั ตริย์สําหรับคนอิสราเอล
เมื่อ ท่านมาถึง แผ่นดิ นที ่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน และท่านถือ
กรรมสิทธิอ
้ ่านจะกล่าวว่า ‘เราจะตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อเราเหมือน
์ าศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น แลวท
ประชาชาติ อ่น
ื ซึ่ง อยู่รอบเรา� 15 ก็ จงตัง้ ผู้ ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงเลือกไว้ให้
เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ท่าน คือ ตัง้ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดในพวกพี่ น้องของท่านให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ท่าน
ท่านอย่าตัง้ คนต่างด้าวซึ่งมใช่
ิ พีน้
่ องของท่านให้อยูเหนื
่
อท่าน 16 แต่ว่าอย่าให้ผูนั
้ ้นมม
ี ้าของ
ตนเองมากเกิน ไป หรือ เป็น เหตุ ให้ ประชาชนกลับ ไปอียป
ิ ต์ เพื่อ จะมี ม้า มากๆ เพราะพระเย
โฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายแล้วว่า ‘เจ้าทัง้ หลายจะไม่ได้กลับไปทางนั ้ นอีกเลย� 17 และ
อย่าให้ผู้ นั ้ นมีภรรยามาก เกรงว่าจิตใจของเขาจะหันเหไปเสีย หรืออย่าให้มี เงินมีทองเป็น
ของตนอย่างมากมาย 18 เมื่อ ผู้ นั้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ ในราชอาณาจั กร ก็ ให้ ผู้ นั ้น คัด ลอกพระราช
บัญญัตินี้ ไว้ในหนั งสือเพื่อประโยชน์ แก่ตนเอง จากหนั งสือซึ่งอยูต
่ รงหน้าพวกปุโรหิตที่เป็น
19
คนเลวี ให้พระราชบัญญัตินั ้นอยูก
่ ับผู้นั ้น และให้เขาอ่านอยูเ่ สมอตลอดชีวต
ิ ของตน เพื่อ
เขาจะได้ เรียนรู ที
้ ่ จะยํา เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา โดยรักษาบรรดาถ้อยคํา ในพระ
ราชบัญญัตินี้ และกฎเกณฑ์เหล่านี้ และกระทําตาม 20 เพื่อว่าจิตใจของเขาจะมิได้พองขึ้นสูง
กว่าพี่น้องของตน และเพื่อเขาเองจะมิได้หันเหจากพระบัญญัติไปทางขวามือหรือทางซ้าย
มือ เพื่อเขาจะได้ ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยู่ได้ นาน ทัง้ ตนเองและลูกหลานของตน
ในอิสราเอล�
14

18
มรดกสําหรับคนเลวีและพวกปุโรหิต

“คนเลว ี ซ่ึง เป็น ปุโรหิต และตระกูล เลวี ทัง้ หมด จะไม่ มี ส่วนแบ่ง หรือ มรดกร่วมกับ คน
อิสราเอล เขาจะรับ ประทานเครือ
่ งบูชาที่ ถวายด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ และส่วนที่ ตกเป็น
ของพระองค์ 2 ฉะนั ้นเขาจะไม่มีมรดกในหมู่พวกพีน
่ ้ องของเขา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นมรดก
ของเขา ตามที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ เขาแล้ วน น
ั ้ 3 ให้ส่วนต่อ ไปนี้ เป็น ส่วนที่ ปุ โรหิต ได้
อันตกจากประชาชน คือส่วนที่ ได้ จากผู้ที่ ถวายสัตวบู ชา ไม่ว่าจะเป็ นวัวผู้หรือแกะ ก็ ให้เขา
1
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มอบเนื้ อ สัน ขาหน้า เนื้ อ แก้ มท ัง้ สองข้าง และเนื้ อ ท้องให้ แก่ ปุ โรหิต 4 ผลรุ น
่ แรกของท่าน
คือ ผลข้าว ผลนํ้า องุน
่ ผลนํ้ามัน และขนแกะรุ น
่ แรกที่ ได้ จากแกะของท่าน จงมอบให้ แก่
5
ปุ โรหิต เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ เลือกเขาจากตระกูลชนทัง้ สิน
้ ของท่าน
ให้ ยืน ปรนนิ บั ติ ในพระนามพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตัว เขาและลูก หลานของเขาสืบ ต่ อก ัน ไปเป็น
นิ ตย์ 6 ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตูเมืองใดในอิสราเอลอันเป็นที่อยูของเขา
่
จะมายังสถาน
ที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ ให้เขามาได้ ตามใจปรารถนา 7 แล้วเขาจะปรนนิ บัติ ในพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เช่นเดียวกับบรรดาคนเลวีพี่น้ องของเขา ผู้ยืนปรนนิ บัติ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น 8 ให้เขาได้ส่วนที่จะรับประทานเท่าๆกัน นอกเหนื อจาก
ส่วนที่เขาได้มาด้วยการขายทรัพย์สินของเขาเอง
คําตักเตือนเรือ
่ งการไหว้รู ปเคารพ การเป็นคนทรง การเป็นพ่อมดแม่มดและการเป็น
หมอดู
9 เมื่อ ท่านทัง
้ หลายเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน
ท่านอย่า เรียนรู ที
้ ่ จะกระทํา ตามสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ เหล่า นั ้น 10 อย่า ให้ มี
คนหนึ่ ง คนใดในหมู่ พวกท่านซึ่ง ให้บุ ตรชายหรือบ ุต รสาวของเขาลุย ไฟ อย่า ให้ผู้ ใดเป็น คน
ทํานาย เป็น หมอดู เป็น หมอจับยามดู เหตุการณ์ หรือ เป็น นั ก วิทยาคม 11 เป็น หมอผี เป็น
คนทรง เป็น พ่อ มดแม่ มด หรือ เป็น หมอพราย 12 เพราะทุก คนที่ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ย่อมเป็
นที ่ สะอิดสะเอียนแด่ พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุ จากการกระทํา ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจึง ทรงขับ ไล่ เขาออกไปจากเบื้องหน้า ท่าน 13 ท่าน
ทัง้ หลายจงเป็น คนปราศจากตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 14 เพราะ
ว่า ประชาชาติ เหล่า นี้ ซึ่ง ท่านกําลัง จะยึด ครองนั ้น เชื่อ ฟัง หมอดู และพวกโหร แต่ ส่วนตั วท
่านนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทําเช่นนั ้น
คําพยากรณ์ ถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้พยากรณ์ ยิง่ ใหญ่

15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้พยากรณ์ อย่างข้าพเจ้านี้ เกิดขึ้นในหมู่พวก

ท่านจากพี่ น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง เขา 16 อย่างที่ ท่านปรารถนาจากพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่ โฮเรบในวัน ประชุม เมื่อ ท่านกล่าวว่า ‘อย่า ให้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า หรือ ได้ เห ็น เพลิ งมหึ มานี ้ อี กเลย เกรงว่า
ข้าพเจ้า จะตายเสีย� 17 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ซึ่ง เขาพูด มาเช่น นั ้ นก ็ ดี อยู่
18 เราจะโปรดให้บังเกิดผู้พยากรณ์ อย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขา และเราจะใส่ ถ้อยคํา
ของเราในปากของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิง่ ที่ เราบัญชาเขาไว้ นั้น แก่ ประชาชนทัง้
หลาย 19 ต่อ มาผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา ซึ่ง ผู้ พยากรณ์ กล ่าวในนามของเรา เราจะ
กําหนดโทษผู้นั ้น
คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ (มธ 7:15-16)
20 แต่ผู้พยากรณ์ คนใดบังอาจกล่าวคําในนามของเราซึ่งเรามิได้บัญชาให้กล่าวหรือผู้นั้น
กล่าวในนามของพระอื่น ผู้พยากรณ์ นั ้นต้องมีโทษถึงตาย� 21 และถ้าท่านนึ กในใจว่า ‘ทํา
อย่างไรเราจึงจะรู พ
้ ระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ยังมิได้ ตรัสนน
ั ้ ได้� 22 เมื่อผู้พยากรณ์ กล่าวคํา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้ามิได้เป็นไปจริงตามถ้อยคําของผู้กล่าว ถ้อยคํานั ้นมิได้เป็น
พระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัส ผู้ พยากรณ์ นั ้น บังอาจกล่าวเอง ท่านทัง้ หลายอย่า เกรงกลัว
เขาเลย�
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“เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงขจัด บรรดาประชาชาติ ผู้ ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแผ่น ดิน ของเขาแก่ ท่าน และท่านทัง้ หลายยึด ครองและ
เข้าไปอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองและในบ้านเรือนของเขาเหล่านั ้น 2 ท่านจงแยกเมืองไว้สามเมือง
สําหรับ พวกท่านทัง้ หลายในท่ามกลางแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทาน
แก่ ท่านเป็น กรรมสิทธิ์นั ้น 3 ท่านจงจัด เตรียมให้ มี ทาง และจงแบ่ง อาณาเขตแผ่น ดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิน
์ ั ้นออกเป็นสามส่ วน เพื่อว่า
4
ผู้ ใดที่ ได้ ฆ่า คนแล้ว จะหลบหนี ไปอยู่ในเมืองเหล่า นั ้น ได้ ต่อ ไปนี้ เป็น เรือ
่ งของคนฆ่า คนผู้
ที่ หนี ไปอยู่ ในเมืองเหล่า นั ้น ได้ และรอดชีวต
ิ อยู่ คือ ผู้ ใดที่ ได้ ฆ่า เพื่อนบ้านของตนโดยมิ ได้
5
เจตนา โดยมิ ได้ เกล ียดชัง เขาแต่ ก่อน อาทิ เช่น ชายคนหนึ่ ง เข้าไปในป่า พร้อมกับ เพื่อน
บ้านของเขาเพื่อ จะตัด ไม้ เมื่อ เขาเหวีย
่ งขวานเพื่อ จะโค่น ต้นไม้ ลง หัว ขวานหลุด จากด้าม
ถูก เพื่อนบ้านของเขาและคนนั ้ นก ็ ถึง ตาย ก็ ให้ เขาหนี ไปยัง เมืองเหล่า นี้ เมืองใดเมืองหนึ่ ง
และรอดตายได้ 6 ด้วยเกรงว่า ผู้ อาฆาตโลหิต กําลัง โกรธจัด จะไล่ ตามชายผู้ ฆ่า คนคนนั ้น
ทัน เพราะหนทางไกลแล้ว ฆ่า เขาเสีย แม้ว ่า ชายผู้ นั้น ไม่ มี โทษถึง ตาย เพราะเขามิ ได้ เกล
ียดชังเพื่อนบ้านของเขาแต่ก่อน 7 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ให้ท่านจัดแยกหัว
เมืองไว้สามหัวเมือง 8 และถ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านขยายอาณาเขตของท่าน ดังที่
พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่าน และประทานแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์
ทรงสัญญาจะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน 9 ถ้าท่านได้ระวังที่จะรักษาบัญญัติ
ทัง้ หมดนี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้ บัญชาท่านในวันนี้ โดยที่ ท่านทัง้ หลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน และดําเนิ น อยู่ ในพระมรรคาของพระองค์ เสมอ แล ้ วท ่านจงเพิม
่ หัว เมืองอีก สามหัว
เมืองนอกจากสามหัวเมืองเหล่านั ้น 10 ด้วยเกรงว่าโลหิตที่ไร้ความผิดจะตกในแผ่นดินของ
ท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก และท่านทัง้ หลายจึงต้อง
รับ ผิด ชอบโลหิตน ัน
้ 11 แต่ ถ้า ผู้ ใดเกลียดชัง เพื่อนบ้านของตน และซุ่ม คอยดัก เขาอยู่ และ
ได้ ลอบตี เขาถึงแก่ ความตาย แล ้ว ชายผู้ นั้ นก ็ หนี เข ้า ไปในหัว เมืองเหล่า นั ้น เมืองใดเมือง
หนึ่ ง 12 แล้วพวกผูใหญ่
้
ในเมืองของชายผูน
้ ั ้นจะส่งคนให้ไปรับตัวชายผูน
้ ั ้นมาจากที่นั ่น และ
13
ส่งตัว เขาไว้ในมือ ผู้ อาฆาตโลหิต เพื่อ เขาจะต้องถูก โทษถึง ตาย อย่า ให้นั ยน์ ตาของท่าน
เมตตาสงสารเขาเลย แต่ท่านจงกําจัดความผิดอันเนื่ องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั ้นให้สิ้นไป
จากอิสราเอล เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ไปดีมาดี
1

จงรักษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน
14 ในเรือ
่ งมรดกซึ่ง ท่านจะรับ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่
ท่านเป็นกรรมสิทธินั
์ ้น ท่านอย่าย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซึ่งคนโบราณได้ปักไว้
การพิพากษาพยานเท็จ
15 อย่า ให้ พยานปากเดียวยืนยัน กล่าวโทษผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด ไม่ ว่า ในเรือ
่ งความชัว่ ช้า หรือ ใน
เรือ
่ งความผิด ใดๆ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ผิด ไป แต่ ต้องมี พยานสองหรือ สามปาก คํา พยานนั ้น
จึง จะเป็ นที ่ เชื่อ ถือ ได้ 16 ถ้า มี พยานเท็จ กล่าวปรักปรํา ความผิด ของคนหนึ่ ง คนใด 17 ก็ ให้
ทัง้ สองฝ่ายที่ ต่อสู้ คดี กันนั ้นเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าปุโรหิตและผู้พิพากษาซึ่งประจํา
หน้าที่อยูในกาลนั
่
้นๆ 18 พวกผูพ
้ ิพากษาจะอุตส่าห์ไต่สวน และดูเถิด ถ้าพยานนั ้นเป็นพยาน
เท็จ กล่าวปรักปรํา พี่ น้องของตนเป็น ความเท็จ 19 ท่านจงกระทํา ต่อ พยานคนนั ้น ดัง ที่ เขา
ตัง้ ใจจะกระทํา แก่ พี่ น้ องของตน ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด ความชัว่ จากท่ามกลางท่านเสีย
20 คนอื่นๆจะได้ยน
ิ ได้ ฟัง และยําเกรงไม่ กระทํา ผิด เช่น นั ้น ท่ามกลางพวกท่านทัง้ หลายอีก
21 อย่า ให้นั ยน์ ตาของท่านเมตตาสงสาร ควรให้ชี วิต แทนชีวต
ิ ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือ
แทนมือ เท้าแทนเท้า�
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20
กฎต่างๆเรือ
่ งสงคราม
1 “เมื่อท่านทัง
้ หลายจะยกไปทําสงครามกับพวกศัตรู ของท่าน เหนม
็ ้า รถรบ และกองทัพ
มากมายใหญ่โตกว่าของท่าน ท่านอย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงสถิตอยู่กับท่าน ผู้ทรงนําท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 2 และเมื่อใกล้จะรบกัน ปุโรหิต
จะออกมาอยู่ ข้างหน้า และกล่าวแก่ ประชาชน 3 และจะกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล จงฟัง เถิด
วัน นี้ ท่านมาใกล้ จะสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน อย่า ให้ ใจของท่านทัง้ หลายวิ ตก อย่า กลัว หรือ
หวาดหวัน
่ หรือ ครันคร
่
้ามต่อ ศั ตรู เลย 4 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเสด็จ ไปกั
บท ่าน ทรงต่อสู้ ศัตรู ของท่านเพื่อ ท่าน จะประทานชัยชนะแก่ ท่าน � 5 แล ้ วนายทหารจะพู
ดกับประชาชนว่า ‘ใครที่สร้างบ้านใหม่ และยังไม่ได้ทําพิธถวายบ้
ี
านนั ้น ให้ผูนั
้ ้นกลับไปบ้าน
ของตน เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และคนอื่นจะถวายบ้านนั ้น 6 ใครที่ปลูกสวนองุน
่
และยั งม ิ ได้ รับ ประทานผลจากสวนองุน
่ นั ้น ให้ ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้าน เกรงว่า เขาจะตายเสีย ใน
สงคราม และคนอื่นจะรับประทานผลองุน
่ นั ้น 7 ผู้ใดที่หมัน
้ หญิงไว้เป็นภรรยาแล้ว แต่ยังไม่
ได้ แต่ งงานกัน ให้ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้านของตน เกรงว่า เขาจะตายเสีย ในสงคราม และชายอื่น
จะได้นางไปเสีย� 8 และนายทหารจะพูดกับประชาชนต่อไปอีกว่า ‘ผู้ใดที่อยู่ที่นี่มีจิตใจกลัว
และวิตก ให้ ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้านของตนเสีย เกรงว่า จิตใจพี่ น้องของเขาจะละลายไปเหมือน
กับ จิตใจของเขา� 9 เมื่อ นายทหารพู ดก ับ ประชาชนจบลงแล้ว ก็ ให้เลือกตัง้ ผู้ บังคับ บัญชา
กองต่างๆให้เป็นหัวหน้าประชาชน 10 เมื่อพวกท่านเข้าไปใกล้ เมืองซึ่งท่านจะไปสู้ รบนั ้น จง
เสนอหลัก สันติภาพแก่ เมืองนั ้ นก ่อน 11 ถ้า เขาตอบท่านอย่างสันติ และเปิด ประตู เมืองให้
แก่ท่าน ก็ให้ประชาชนทัง้ ปวงที่พบอยู่ในเมืองนั ้นทํางานโยธาให้แก่ท่านและปรนนิ บัติท่าน
12 ถ้าเมืองนั ้นไม่รว
่ มสันติกับท่าน แต่กลับออกมารบ ก็ให้ท่านเข้าล้อมตีเมืองนั ้นได้ 13 เมื่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ประทานเมืองนั ้นไว้ในมือ ท่านแล้ว ท่านจงฆ่า ชายทุก คนเสียด้วยคม
ดาบ 14 แต่ผู้หญิงและเด็ก สัตว์และทุกสิง่ ในเมืองนั ้น คือของที่รบ
ิ ไว้ทัง้ หมด ท่านจงยึดเอา
เป็นของตัว ท่านจงอิม
ิ มาจากศัตรู ของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
่ ใจในของที่รบ
15
ประทานแก่ ท่าน ท่านทัง้ หลายจงกระทํา เช่น นี้ แก่ ทุ กห ัว เมืองที่ อยู่ ไกลจากท่าน ซึ่ง ไม่
ใช่หัวเมืองของประชาชาติ ใกล้ ๆนี้ 16 แต่ ในหัวเมืองของชนชาติ ทัง้ หลายนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก ท่านอย่าไว้ชีวิตสิง่ ใดๆที่หายใจได้เลย 17 แต่จง
ทําลายเขาเสียให้สิน
้ เชิง คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และ
คนเยบุส ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้ 18 เพื่อว่าเขาจะมิได้ สอนท่านให้
กระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาซึ่งเขาได้กระทําต่อพวกพระของเขา เพราะการก
ระทําเช่นนั ้นเป็นการกระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 19 เมื่อท่านล้อมหัวเมือง
หนึ่ ง อยู่ ช้า นาน เพื่อ จะสู้ รบเอาหัว เมืองนั ้น อย่า ใช้ ขวานฟัน ทําลายต้นไม้ ของเมืองนั ้น เสีย
เพราะท่านทัง้ หลายจะรับประทานผลจากต้นไม้นั ้น อย่าโค่นลงเพื่อใช้ในการล้อมเมืองนั ้น
เลย (เพราะต้นไม้ในทุ่งนาเป็นชีวต
ิ มนุษย์� 20 เฉพาะต้นไม้ที่ ท่านทราบว่าไม่ใช้เป็นอาหาร
ท่านจะทําลายและโค่นลงก็ได้ เพื่อจะใช้สร้างเครือ
่ งล้อมเมืองซึ่งสู้รบกับท่าน จนกว่าเมือง
นั ้นจะแตก�

21
การสอบสวนคดีฆาตกรรม

1 “ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็ นกรรมสิทธินั
์ ้น

ถ้าพบ
ศพคนที่ถูกฆ่าทิง้ อยู่กลางแจ้ง ไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาตาย 2 ก็ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษา
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ของท่านออกมาวัด ดู ระยะทางถึง เมืองต่างๆที่ อยู่ รอบๆศพผู้ ตายนั ้น 3 แล ้ว เมืองที่ อยู่ ใกล้
ที่ สุ ดก ับ ศพผู้ ตายนั ้น ให้ พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้น นํา วัว ตัว เมีย ตัว หนึ่ ง ซึ่ง ยัง ไม่ เคยใช้ งาน
และยัง ไม่ เคยเทียมแอก 4 และให้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้น นํา วัว เมีย ตั วน ัน
้ ไปที่ หุบ เขาซึ่ งม
5
ี น้ํา ไหล ซึ่ง ไม่ มี ใครไถหรือ หว่านเลย และให้ หก
ั คอวัว เมีย ที่ หุบเขานั ้น และปุโรหิต ผู้ เป็น
ลูกหลานของเลวีจะต้องเข้ามาใกล้ ด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกเขาไว้ให้
ปรนนิ บัติพระองค์ และให้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาห์ ให้การวิวาทและการทําร้าย
ทุก เรือ
่ งสิน
้ สุด ลงด้วยคํา ของปุโรหิต เหล่า นี้ 6 และพวกผู้ ใหญ่ ทุ กคนของเมืองที่ อยู่ ใกล้ ที่
สุด ผู้ ถู กฆ่า นั ้น จะล้างมือ ของเขาทัง้ หลายเหนื อ วัว เมีย ซึ่ง ถู กห ัก คอที่ ในหุบเขานั ้น 7 และ
เขาจะเป็นพยานว่า ‘มือของเราทัง้ หลายมิได้กระทําให้โลหิตของชายผู้นี้ ตก และตาของเรา
ทัง้ หลายก็มิได้ แลเห็นโลหิตของเขาตก 8 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลบมลทินบาปของ
ประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค์ ผูซึ
้ ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ ขออย่าทรงถือโทษประชาชน
ชาวอิสราเอลของพระองค์เนื่ องด้วยโลหิตที่ไร้ความผิด� และจะทรงอภัยโทษอันเนื่ องจาก
โลหิตนี้ให้แก่เขา 9 ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความผิดอันเนื่ องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั ้นเสีย
จากท่ามกลางท่าน เมื่อท่านกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
การแต่งงานกับเชลย จงรักษาสิทธิบุตรหัวปีไว้

10 เมื่อ ท่านออกไปสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน

และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงมอบเขา
ไว้ในมือของท่านแล้ว และท่านจับเขามาเป็นเชลย 11 และท่านเห็นหญิงงามคนหนึ่ งในหมู่
เชลยนั ้น และปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยาของท่าน 12 ท่านจงพาหญิงมาไว้ที่เรือนของ
ท่าน ให้ นางโกนศีรษะและตัด เล็บ มือ เสีย 13 และให้ นางเปลื้องเครือ
่ งแต่ง กายอย่างเชลย
ออกและให้ อยู่ ในเรือนของท่าน ให้ ไว้ทุกข์ ถึ งบ ิ ดามารดาของนางหนึ่ ง เดือนเต็ม หลัง จาก
นั ้นท่านจึงจะเข้าไปหานางและเป็นสามีของนางได้ และให้นางเป็นภรรยาของท่าน 14 ภาย
หลัง ถ้า ท่านไม่ พอใจนางนั ้น เสีย แล้ว จงปล่อยนางไปตามแต่ นางจะพอใจไปไหน อย่า ขาย
นางเอาเงิน อย่ากระทําให้นางเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรตินางแล้ว 15 ถ้าชายคน
หนึ่ งม ี ภรรยาสองคน รัก คนหนึ่ ง ชั งอ ีก คนหนึ่ ง ภรรยาทัง้ สองคือ ทัง้ คนที่รก
ั และคนที่ ชั
งก ็ กําเนิ ด บุตรด้วยกัน และบุตรชายหัวปี เป็น บุตรของภรรยาคนที่ ตนชัง 16 เมื่อ ถึง วันแบ่ง
ทรัพย์สินให้แก่บุตรชายเป็นมรดกนั ้น อย่าให้เขากระทําแก่บุตรชายของภรรยาคนที่ตนรัก
นั ้นอย่างกับเป็นบุตรหัวปี แทนบุตรชายของภรรยาที่ตนชัง ซึ่งเป็นบุตรหัวปี 17 แต่เขาต้อง
ยอมรับบุตรหัวปีคือบุตรชายของภรรยาคนที่ตนชัง โดยแบ่งข้าวของให้แก่บุตรหัวปีสองเท่า
เพราะว่าคนนี้ เป็นต้นกําลังของบิดา สิทธิของบุตรหัวปีเป็นของเขา
บุตรชายที่ด้ือและไม่อยูใ่ นโอวาท

18 ถ้า ชายคนใดมี บุ ตรชายที่ ด้ ือ และไม่ อยู่ในโอวาท

ไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตน หรือ
เสียงของมารดาของตน แม้ว่าบิดามารดาจะได้ตีสอน เขาก็ไม่ยอมฟัง 19 ให้บิดามารดาจับ
ตัวเขาให้ออกมาหาพวกผูใหญ่
้
ของเมืองนั ้น ณ ประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู่ 20 และเขาจะพูดก
ับพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นว่า ‘บุตรชายของเราคนนี้ เป็นคนดื้อดึงและไม่อยูใ่ นโอวาท ไม่เชื่อ
ฟัง เสียงเรา เป็น คนตะกละและขี้ เมา � 21 แล ้ว บรรดาผู้ชายในเมืองนั ้น จะเอาหิน ขว้างเขา
ให้ตาย ดังนั ้นท่านจะได้กําจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน คนอิสราเอลทัง้ ปวงจะได้ยน
ิ
22
และยําเกรง ถ้า คนใดได้ กระทํา ความผิด อั นม ี โทษถึง ตาย และเขาถูก ประหารชีวต
ิ และ
23
แขวนเขาไว้ที่ ต้นไม้ อย่า ให้ ศพค้างอยู่ ที่ ต้นไม้ ข้ามคืน ท่านจงฝัง เขาเสีย ในวัน เดียวกัน
นั ้น (ด้วยว่า ผู้ ที่ ต้องถูก แขวนไว้บนต้นไม้ ก็ ต้องถูก สาปแช่ง โดยพระเจ้า� ท่านอย่า กระทํา
ให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่านให้เป็นมรดกนั ้นเป็น
มลทิน�
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22
ความรับผิดชอบช่วยเพื่อนบ้าน

1 “เมื่อท่านทัง
้ หลายเห็นวัวหรือแกะของพีน
่ ้ องของท่านหลงมาอย่านิ่ งเฉยเสีย จงพาสัตว์

เหล่านั ้นกลับไปให้พี่น้ องของท่าน 2 ถ้าบ้านเขาอยู่ไม่ใกล้ หรือท่านไม่รู จั
้ กตัวเขา จงนําสัตว์
นั ้นมาไว้ที่บ้านของท่านและให้อยูกั
่ บท่านจนพีน
่ ้ องมาเที่ยวหา แลวท
้ ่านจงมอบคืนให้เขาไป
3 ลาของพี่น้องท่านก็ จงคืนให้เหมือนกัน เสื้อผ้า ของพี่น้องท่านก็ จงคืนให้เหมือนกัน สิ ่งใด
ของพีน
่ ้ องที่หายไป และที่ท่านพบเข้าท่านจงคืนให้เหมือนกัน ท่านอย่านิ่ งเฉยเสีย 4 ถ้าท่าน
เห็นลาหรือวัวของพี่น้องล้มอยู่ตามทาง อย่านิ่ งเฉยเสีย ท่านจงช่วยพยุงสัตว์เหล่านั ้นขึ้นอ
ี
ก
วิธแต่
ี งตัวที่ถูกต้องสําหรับชายและหญิง
อย่าให้ผู้หญิงสวมใส่ สิ ่งที่ เป็นของผู้ชาย และอย่าให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่ งสวมใส่ เสื้อผ้า
ของผูหญิ
้
ง เพราะทุกคนที่กระทําเช่นนั ้นก็เป็นทีส
่ ะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน 6 ถ้าท่านเผอิญไปพบรังนกอยู่ตามทาง บนต้นไม้หรือพื้นดิน มีลูกนกหรือไข่และแม่น
กกกอยู่ บนลูก นกหรือ ไข่ นั ้น ท่านอย่า เอาแม่ นกกั บลู กนกไป 7 ท่านจงปล่อยแม่ นกไปเสีย
แต่ลูกนกนั ้นท่านจะเอาไปเป็นของท่านก็ได้ เพื่อท่านจะไปดีมาดี และท่านจะมีอายุยืนนาน
8 เมื่อ ท่านก่อ เรือนใหม่ จงก่อ ขอบขึ้ นก ัน ไว้ที่ ดาดฟ้า หลังคา เพื่อ ท่านจะมิ ได้ นํา โทษเนื่ อง
ด้วยโลหิตตกมาสู่เรือนนั ้น เพราะมีคนพลัดตกลงมาจากหลังคาตาย
5

พระราชบัญญัติของโมเสสสอนเรือ
่ งการแยกออกจากความชัว่
อย่า เอาเมล็ด พืช สองชนิ ด หว่านลงในสวนองุน
่ ของท่าน เกรงว่า ทัง้ พืช ผลที่ ท่านหว่าน
10
และผลองุน
่ ของสวนนั ้น เป็น มลทิน ท่านอย่า เอาวัว และลาเข้า เทียมไถด้วยกัน 11 ท่าน
อย่าสวมเครือ
่ งแต่งกายที่ ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน 12 ท่านจงทําพู่หอ
้ ยไว้ที่ มุ มทงั ้ สี่ ของ
ชายเสื้อคลุมของท่าน ซึ่งท่านใช้คลุมตัว
9

จงลงโทษผู้ชายที่กล่าวร้ายเรือ
่ งภรรยาที่ไร้ความผิด
ถ้า ชายคนใดได้ ภรรยา และได้ สมสู่ อยู่ กับ นาง แล ้ว เกิด เกลียดชัง นาง 14 และหาเหตุ
ว่าหญิงนั ้นประพฤติสิ่งน่าอาย กระทําให้ช่อ
ื เสียงของนางเสียหาย โดยกล่าวว่า ‘ข้ารับหญิง
คนนี้ มาเป็น ภรรยา ครัน
้ ข้า เข้า สมสู่ กับ นางก็ เห ็ นว ่า นางมิ ได้ เป็น พรหมจารี� 15 บิ ดาของ
หญิงสาวคนนั ้นและมารดาจะต้องนําของสําคัญอันเป็นพยานว่า หญิงนั ้นเป็นพรหมจารีมา
ให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้ นที่ประตูเมือง 16 และบิดาของหญิงสาวนั ้นจะบอกกับพวกผู้ใหญ่
ว่า ‘ข้าได้ยกลูกสาวของข้าให้เป็นภรรยาชายคนนี้ และเขากลับเกลียดชัง 17 ดูเถิด ชายผู้นี้
หาเหตุกล่าวติเตียนว่า “ข้าพเจ้าไม่เหนว
็ ่าบุตรสาวของท่านเป็นพรหมจารีเลย� นี่ แหละเป็น
ของสําคัญ ว่า ลูกสาวของข้า เป็น หญิง พรหมจารี� แล ้ว เขาจะคลี่ ผ้า นั ้น ออกต่อ หน้า พวกผู้
ใหญ่ของเมืองนั ้นให้เป็นพยาน 18 ให้พวกผูใหญ่
้
ของเมืองนั ้นจับชายคนนั ้นมาเฆี่ยน 19 และ
ปรับ เขาเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยเชเขล และมอบเงิน นั ้น ให้ แก่ บิ ดาของหญิง สาว เพราะเขาทําให้
หญิงพรหมจารีอส
ิ ราเอลคนหนึ่ งเสียชื่อ หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของเขาต่อไป เขาจะหย่าร้าง
ไม่ได้เลยตลอดชีวต
ิ
13

จงเอาหินขว้างคนผิดประเวณี ให้ตายเสีย
แต่ ถ้า เรือ
่ ง นั ้น เป็น ความ จริง และ หา ของ สําคัญ อัน เป็น พยาน ว่า หญิง นั ้น เป็น
พรหมจารีสําหรับ หญิง สาวนั ้น ไม่ ได้ 21 เขาจะพาหญิง สาวนั ้น ออกมานอกประตู เรือนบิดา
ของเธอ แล ้ว พวกผู้ชายในเมืองของเธอจะเอาหิน ขว้างเธอให้ ตาย เพราะเธอได้ กระทํา
ความโง่ เขลาในอิสราเอล คือ เป็น หญิง โสเภณี ในเรือนของบิดา ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด
20
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ความชัว่ ออกจากท่ามกลางท่าน 22 ถ้าพบชายคนหนึ่ งไปร่วมกับภรรยาของคนอื่น ทัง้ สอง
คน คือ ชายที่ ไปร่วมกับหญิงและหญิงคนนั ้น จะต้องมี โทษถึง ตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด
ความชัว่ จากอิสราเอล 23 ถ้ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่ งหมัน
้ ไว้กับสามีแล้ว และมีชายคนหนึ่ ง
24
ไปพบเธอในเมือง และได้รว่ มกับเธอ ท่านจงพาเขาทัง้ สองออกไปยังประตูเมืองนั ้น และ
ท่านจงขว้างเขาทัง้ สองด้วยหินให้ตายเสีย หญิงสาวคนนั ้นเพราะมิได้ร้องโวยวายขึ้นแม้วา่
จะอยูใ่ นเมือง ชายคนนั ้นเพราะว่าเขาได้หยามเกียรติภรรยาของเพื่อนบ้าน ดังนี้ แหละท่าน
ทัง้ หลายจะขจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน 25 แต่ ถ้าชายคนหนึ่ งไปพบหญิงสาวที่ คน
อื่นหมัน
้ ไว้แล้วที่กลางทุ่ง ชายคนนั ้นจับตัวหญิงคนนั ้นและได้ รว่ มกับเธอ เฉพาะผู้ชายคน
ที่รว่ มกับเธอเท่านั ้นจะต้องมีโทษถึงตาย 26 แต่ท่านอย่าทําโทษหญิงสาวนั ้นเลย ฝ่ายหญิง
สาวนั ้นไม่มีความผิดสิง่ ใดที่ จะต้องมีโทษถึงตาย เพราะคดีเรือ
่ งนี้ ก็เหมือนกับคดีเรือ
่ งชาย
27
คนหนึ่ ง เข้า ต่อสู้ และฆ่า เพื่อนบ้านของตน เพราะชายนั ้น พบเธอที่ กลางทุ่ง แม้ว ่า หญิง
สาวที่เขาหมัน
้ ไว้คนนั ้นจะร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีผู้ใดมาช่วยได้ 28 ถ้าชายคนหนึ่ งพบ
หญิง พรหมจารียงั ไม่ มี คนหมัน
้ เขาจึง จับ ตัว เธอและได้ รว่ มกับ เธอมี ผู้ รู เ้ ห็น 29 แล ้ว ชายผู้
ที่ ได้ ร่วมกับ เธอนั ้น จะต้องมอบเงิน ห้า สิบ เชเขลให้แก่ บิ ดาของหญิง สาวคนนั ้น และเธอจะ
ตกเป็นภรรยาของเขา เพราะเขาได้หยามเกียรติเธอ เขาจะหย่าร้างเธอไม่ได้ตลอดชีวต
ิ ของ
เขา 30 ห้ามมิ ให้ผู้ชายคนใดเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน และห้ามมิ ให้เปิดผ้า
ของนางผู้เป็นของบิดา�

23
บางคนเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้

“ชายคนใดได้ รบ
ั บาดเจ็ บท ี่ลู กอ ัณฑะหรือ อวัยวะสืบพันธุ ์ถู กตัด ออก อย่า ให้ เข ้า ในที่ ชุ
มนุ มของพระเยโฮวาห์ 2 ห้ามลูก นอกกฎหมายเข้า ในชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์ อย่า ให้
ลูกหลานของเขาเข้าในชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์จนถึงสิบชัว่ อายุคน 3 อย่าให้คนอัมโมน
หรือคนโมอับเข้าในชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์ บุ คคลที่ เป็นลูกหลานของคนทัง้ สองตระกู
ลนี้หา้ มเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์เลยจนถึงสิบชัว่ อายุคน 4 เพราะว่าคนเหล่านี้ มิได้
มาต้อ นรับท ่า นทัง้ หลายตามทางด้วยขนมปัง และนํ้า เมื่อ ท่านออกจากอียป
ิ ต์ และเพราะ
ว่า เขาได้ จ้างบาลาอัม บุตรชายเบโอร์มาจากเปโธร์แห่ งเมโสโปเตเมีย ให้ สาปแช่ง ท่านทัง้
หลาย 5 อย่างไรก็ดีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านมิได้ฟังบาลาอัม แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงเปลี่ยนคํา สาปแช่ง ให้ เป็น คํา อวยพรท่าน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านทรงรัก ท่าน 6 ท่านอย่า เสริม สันติภาพหรือ ความเจริญ ให้ เขาตลอดชีวต
ิ ของท่านทัง้
7
หลายเป็น นิ ตย์ ท่านทัง้ หลายอย่า เกลียดคนเอโดม เพราะเขาเป็น พี่ น้องของท่าน ท่าน
อย่าเกลียดคนอียป
ิ ต์ เพราะท่านทัง้ หลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขานั ้น 8 เด็กๆ
ชัว่ อายุที่สามซึ่งเกิดกับคนเหล่านี้ จะเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ก็ได้
1

การชําระตัว
9 เมื่อ ท่านออกไปสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน ท่านจงระวัง ตัว ให้ พ้น จากสิ่ งชั ่วท ุ กอย่าง 10 ถ้า
คนใดในพวกท่านไม่ สะอาดด้วยเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น ในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยู่ นอก
ค่าย อย่าให้เขาเข้ามาในค่าย 11 แต่เมื่อถึงเวลาเย็นแล้วให้เขาอาบนํ้าชําระตัว และเมื่อดวง
อาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายก็ ได้ 12 ท่านทัง้ หลายต้องมีที่ ภายนอกค่าย เพื่อจะ
ออกไปถึง ได้ 13 และท่านต้องมี ไม้ เสี้ยมรวมไว้กับ เครือ
่ งอาวุธ และเมื่อ ท่านนั ่ง ลงในที่ ข้าง
นอกนั ้น ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมไว้ และหันไปกลบสิง่ ปฏิกูลของท่านเสีย 14 เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทรงดําเนิ นอยูท
่ ่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อจะช่วยท่านให้พ้น และมอบ
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ศั ตรู ของท่านไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั ้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ทอด
พระเนตรสิง่ โสโครกในหมู่พวกท่าน และเสด็จไปเสียจากท่าน
เรือ
่ งทาสที่หนี ไป ห้ามเป็นหญิงโสเภณี กะเทยหรือเอาดอกเบี้ย
ถ้า มี ทาสหนี จากนายของเขามาอยู่ กั บท ่าน อย่า จับ ทาสนั ้น ไปส่ง นายของเขา 16 จง
ให้ทาสนั ้น อยู่กับท่าน อยู่ในหมู่ พวกท่าน ให้อยู่ในที่ ซ่ึง เขาจะเลือกในประตู เมืองหนึ่ ง ประตู
เมืองใดตามความพอใจของเขา อย่ากดขี่ข่มเหงเขาเลย 17 ผู้หญิงชาวอิสราเอลนั ้น อย่าให้
คนหนึ่ ง คนใดเป็น หญิง โสเภณี อย่า ให้บุ ตรชายอิสราเอลคนหนึ่ ง คนใดเป็น กะเทย 18 ท่าน
อย่า นํา ค่า จ้าง ของ หญิง โสเภณี หรือ ค่า ซื้อ ขาย สุนัข มา ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่านเพื่อ กระทํา ตามคํา สัตย์ ปฏิ ญาณใดๆ เพราะของทัง้ สองอย่างนี้ เป็น สิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 19 ท่านอย่าให้พีน้
่ องของท่านยืมเงินเพื่อ
เอาดอกเบี้ย ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ หรือดอกเบี้ยเครือ
่ งบริโภค หรือดอกเบี้ยของสิง่ ใดๆที่ให้ยืม
เพื่อเอาดอกเบี้ย 20 ท่านจะให้คนต่างด้าวยืมเพื่อเอาดอกเบียก
้ ได้
็ แต่สําหรับพีน
่ ้ องของท่าน
ท่านอย่าให้ยม
ื เพื่อเอาดอกเบี้ย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่
ท่านในทุ กสิ่ งซึ่ งม ือ ท่านกระทํา ในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านกําลัง จะเข้าไปยึด ครองนั ้น 21 เมื่อ ท่าน
ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าละเลยไม่ทําตามคําปฏิญาณนั ้น เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่ และท่านจะมีบาป 22 แต่
ถ้าท่านงดไม่ปฏิญาณ ท่านก็จะไม่มีบาป 23 ท่านจงระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําที่ผ่านออก
มาจากริมฝีปากของท่าน ตามที่ ท่านได้สมัครใจปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้ว 24 เมื่อท่านเข้าไปในสวนองุน
่ แห่งเพื่อนบ้านของท่าน
ท่านจะรับประทานผลองุน
่ ให้อม
ิ่ หนําตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ แต่อย่าใส่ในภาชนะของท่าน
25
ไป เมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้ แต่ท่าน
จะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้�
15

24
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1 “เมื่อชายคนใดคนหนึ่ งมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกั นกับนาง

และต่อมานางไม่เป็ นที
่ ชอบในสายตาของสามี เพราะเขาพบสิง่ มลทิน ในตัวนาง ก็ ให้ เขาทํา หนั งสือ หย่า ใส่ มือ นาง
แล ้ว ไล่ ออกจากเรือนไป 2 และนางก็ ออกจากเรือนไปเสีย และถ้า นางไปเป็น ภรรยาของ
ชายอีกคนหนึ่ ง 3 และสามีคนหลังนี้ ชงั นางจึงทําหนั งสือหย่าใส่มือนางแล้วไล่ นางออกจาก
เรือน หรือ สามี คนหลัง นี้ ที่ ได้ นางเป็น ภรรยาถึงแก่ ความตาย 4 สามี คนเดิ มท ี่ ได้ ไล่ นางไป
นั ้น จะรับ นางหลัง จากที่ นางเป็น มลทิน แล้วกลับ มาเป็น ภรรยาอีก ไม่ ได้ เพราะเป็น สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายอย่ากระทําให้แผ่นดินซึ่งพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นมีบาป
กฎต่างๆเรือ
่ งชีวต
ิ ประจําวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการช่วยเหลือคนอื่น
5 เมื่อ ชายคนใดมี ภรรยาใหม่ ๆ อย่า ให้ผู้ นั ้น ต้องไปทัพ หรือ ทํา ราชการอย่างใด ให้เขาอยู่
บ้านปี หน่งึ เพื่อเขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้ มานันม
้ ีความสุข 6 อย่าให้ผู้ใดยึดโม่ หรือหินโม่ ลูก
ปฏิญาณไว้ เป็น ประกัน เพราะสิง่ ที่ ยด
ึ เป็น ประกัน นั ้น เขาใช้ เลี้ยงชีพ ของเขา 7 ถ้า ชายคน
ใดถูก เขาจับ ได้ วา่ ได้ ลัก พี่ น้องคนอิสราเอลคนหนึ่ ง คนใดไปใช้ เป็น ทาสหรือ ขายเสีย ขโมย
คนนั ้นจะต้องมีโทษถึงตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน 8 ท่าน
ทัง้ หลายจงระวัง เรือ
่ งโรคเรือ
้ น จงระวัง ที่ จะกระทํา ตามคํา ชีแ
้ จงของปุโรหิต คนเลวี ดัง ที่
9
ข้าพเจ้าได้บัญชาเขาไว้ ท่านจงระวังที่จะทําตามอย่างนั ้น จงระลึกถึงเรือ
่ งที่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านกระทํา แก่ มิ เรียมตามทาง เมื่อ ท่านทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ แล้ว 10 เมื่อ
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ท่านทัง้ หลายให้พี่น้ องขอยืมสิ่งใด อย่าเข้าไปในเรือนของเขาและเอาสิง่ ที่เขาใช้เป็นประกัน
11 ท่านจงยืน อยู่ ภายนอก และคนที่ ยื มน ัน
้ จะนํา ของประกัน ออกมาให้ ท่านเอง 12 ถ้า เขา
เป็น คนยากจน อย่า เอาของประกัน นั ้น เก็บ ไว้จนข้ามคืน 13 เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกท่านจงเอา
ของประกัน นั ้น มาคืนให้ เขา เพื่อ เขาจะมี ของคลุม ตัว เมื่อ เวลานอน และอวยพรแก่ ท่าน นี่
จะเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 14 ท่านอย่า
ข่มขี่ลูกจ้างที่เป็นคนยากจนและขัดสน ไม่ว่าเขาจะเป็นพี่น้องของท่าน หรือคนต่างด้าวอยู่
ในแผ่น ดิน ภายในประตู เมืองของท่าน 15 ท่านจงจ่ายเงิน ค่า จ้างวัน นั ้น ให้แก่ เขา ก่อนดวง
อาทิตย์ตก เพราะเขาเป็นคนยากจน และมีใจจดจ่ออยูที
่ ่ค่าจ้างนั ้น ด้วยเกรงว่าเขาจะกล่าว
หาท่านต่อ พระเยโฮวาห์ และจะเป็น ความบาปแก่ ท่าน 16 อย่า ให้ บิ ดาต้องรับ โทษถึง ตาย
แทนบุตรของตน หรือให้บุ ตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้ทุกคนรับโทษถึงตาย
เนื่ องด้วยบาปของคนนั ้น เอง 17 ท่านทัง้ หลายอย่า ให้ เสีย ความยุ ติ ธรรมซึ่ง ควรได้ แก่ คน
ต่างด้าว หรือ ควรได้ แก่ ลูก กําพร้า พ่อ และอย่า รับ เสื้อผ้า ของแม่ ม่ายไว้เป็น ประกัน 18 แต่
ท่านพึง จํา ไว้ ว่า ท่านเคยเป็น ทาสอยู่ ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านไถ่ ท่าน
ออกจากที่นั ่น เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ 19 เมื่อท่านเกี่ยวข้าวในนา
ของท่าน และลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่ ง อย่ากลับไปเอามาเลย ให้เป็นของคนต่างด้าว
ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะอวยพระพรแก่ กิจการทัง้
หลายแห่งมือของท่าน 20 เมื่อท่านฟาดต้นมะกอกเทศ ท่านอย่าเก็ บที่กิง่ เดิมซํ้าครัง้ ที่ สอง
ให้ เหลือ ไว้สําหรับ คนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย 21 เมื่อ ท่านเก็บ ผลองุน
่ จากสวน
องุน
่ ของท่าน ท่านอย่า ไปเก็บ เล็ มอ ีก จงเหลือ ไว้สําหรับ คนต่างด้าว ทัง้ ลูก กําพร้า พ่อ และ
แม่ม่าย 22 ท่านจงจําไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบ
ัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ �

25
กฎต่างๆเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนอื่น
เมื่อพวกผู้พิพากษาพิจารณาความของเขาทัง้ สอง
แล้ว และประกาศความบริสุทธิข
์ องฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด 2 ถ้าผูผ
้ ิดสมควรถูกโบย
ก็ ให้ ผู้ พิพากษาให้ เขานอนลง แล ้ วกํา หนดให้ โบยต่อ หน้า มากน้ อยตามความผิด ของผู้ นั ้น
3 ให้ โบยเขาสี่ สิ บท ี ก็ได้ แต่ อย่า ให้ เก ิน นั ้น ไปเลย เกรงว่า ถ้า โบยเขาเกิน นั ้น พี่ น้ องของท่า
นก็เป็ นที ่ดู ถู กของท่าน 4 อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู่ 5 ถ้าพี่น้อง
อยู่ ด้วยกัน และคนหนึ่ ง ตายเสีย หามี บุ ตรไม่ ภรรยาของผู้ ที่ ตายนั ้น จะออกไปเป็น ภรรยา
ของคนนอกไม่ ได้ ให้ พี่ น้ องของสามี นางเข้าไปหานางและรับ หญิง นั ้น มาเป็น ภรรยา และ
ทํา หน้าที่ ของสามี แก่ นาง 6 บุ ตรหัวปี ที่ เก ิ ดมากับ หญิง คนนั ้น ให้ สืบ ชื่อ พี่ น้องคนที่ ตายไป
นั ้น เพื่อ ชื่อ ของเขาจะมิ ได้ ลบไปจากอิสราเอล 7 ถ้า ชายคนนั ้น ไม่ ประสงค์ จะรับภรรยาของ
พี่น้องของเขา ก็ ให้ภรรยาของพี่น้องของเขาไปหาพวกผู้ใหญ่ที่ ประตู เมืองและกล่าวว่า ‘พี่
น้ องของสามีดิฉั นไม่ยอมสืบชื่อของพีน
่ ้ องของเขาในอิสราเอล เขาไม่ยอมรับหน้าที่ของสามี
ของดิฉั น� 8 แล้วพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นจะเรียกชายคนนั ้นมาพูดกับเขา ถ้าเขายังยืนยัน
โดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนาง� 9 แล้วนางนั ้นจะเข้าไปใกล้ ชายคนนั ้นต่อหน้า
พวกผู้ ใหญ่ ดึง เอารองเท้า ของชายคนนั ้น ออกมาข้างหนึ่ ง และถ่ มน ้าํ ลายรดหน้า ชายนั ้น
แล้วกล่าวว่า ‘ต้องกระทําเช่นนี้ กับผู้ชายที่ไม่ยอมสร้างครอบครัวของพี่น้องของตน� 10 ใน
อิสราเอลเขาจะเรียกชื่อ ครอบครัวน ี้ ว่า ‘วงศ์ วานที่ รองเท้า ถู กด ึ งออก� 11 ถ้า ชายสองคน
วิวาททุบตีกันและภรรยาของชายคนหนึ่ งเข้ามาใกล้จะช่วยสามีของตนให้พ้นจากมือของผู้
ที่ตี และนางยื่นมอ
ื ออกเค้นของลับของผู้ชายคนนั ้น 12 ท่านจงตัดมือของนางทิง้ เสีย อย่าให้
1 “ถ้าสองคนเป็ นความกันถึงโรงศาล
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ตาของท่านสงสารนางเลย 13 ท่านอย่ามีลูกตุ้มสําหรับตาชัง่ ต่างกันไว้ในถุง อันหนึ่ งหนั กอ
ันหนึ่ งเบา 14 ในเรือนของท่านอย่าให้มีเครือ
่ งตวงสองชนิ ด ใหญ่อันหนึ่ งเล็กอันหนึ่ ง 15 ท่าน
จงมี ลูกตุ้ มอันสมบู รณ์และเที่ยงตรงและมี ถังตวงอันสมบู รณ์และเที่ยงตรง เพื่อว่าวันคืน
ของท่านจะยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 16 เพราะ
ว่า ทุก คนที่ กระทํา สิง่ เหล่า นั ้น และทุก คนที่ กระทํา สิง่ ต่างๆอย่างไม่ ชอบธรรมก็ เป็น ผู้ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
การทําลายคนอามาเลข
จงระลึก ถึง การที่ คนอามาเลขกระทํา แก่ ท่านทัง้ หลายตามทางที่ ท่านออกจากอียป
ิ ต์
18 เขาได้ ออกมาพบท่านตามทาง และโจมตี พวกที่ อยู่ รัง
้ ท้าย คือ บรรดาคนที่ ออ
่ นกําลัง ที่
19
อยู่ รัง้ ท้าย เมื่อ ท่านอ่อนเพลีย เมื่อยล้า เขามิ ได้ ยําเกรงพระเจ้า เพราะฉะนั ้น เมื่อ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากบรรดาศัตรู ที่อยูรอบข้
่
างแล้ว ในแผ่นดิ
นที ่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น มรดกให้เป็น กรรมสิทธินั
์ ้น ท่านทัง้
หลายจงทําลายล้างคนอามาเลขเสียจากความทรงจําภายใต้ฟ้า ท่านทัง้ หลายอย่าลืมเสีย�
17

26
การถวายผลรุ น
่ แรก
“เมื่อ ท่านทัง้ หลายเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน
เป็น มรดก และท่านเข้า ยึด เป็น กรรมสิทธิ์ และอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น แล้ว 2 ท่านจงเอา
ผลแรกทัง้ หมดจากดิน ซึ่ง ท่านเกี่ยวเก็บ มาจากแผ่น ดิน ของท่าน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ ท่าน จงนํา ผลนั ้น ใส่ กระจาด นํา ไปยัง ที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านจะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับทนั
ี่ ่น 3 ท่านจงไปหาปุโรหิตผูป
้ ระจํา
เวรอยู่ ในเวลานั ้น และกล่าวแก่ เขาว่า ‘ข้าพเจ้า ยอมรับ ในวัน นี้ แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านว่า ข้าพเจ้า ได้ เข ้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะ
ประทานแก่เราทัง้ หลาย� 4 แล้วปุโรหิตจะรับกระจาดไปจากมือของท่าน และวางไว้ที่ หน้า
แท่น บูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน 5 และท่านจงตอบสนองต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านว่า ‘บิ ดาของข้า พระองค์ เป็น ชาวซีเรีย ที่ กําลัง พินาศอยู่ ท่านลงไป
ในอียป
ิ ต์ และอาศัยอยู่ที่ นั ่ นมีแต่ จํานวนน้ อย ที่ นั ่นท่านก็ กลายเป็นประชาชาติ หน่งึ ใหญ่โต
แข็ง แรงและมี พลเมืองมาก 6 และชาวอียป
ิ ต์ ทํา แก่ เราอย่างเลวทราม และข่ม ใจเรา และ
7
ทําให้เราทํางานหนั ก แล้วเมื่อเราร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา
พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของเรา ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา การลําบากของเรา
การถู กบีบคัน
้ ของเรา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงนําเราทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์
อัน ทรงฤทธิแ
์ ละด้วยพระกรที่ เหย ียดออก ด้วยความน่า กลัว ยิง่ ด้วยหมายสําคัญ และการ
มหัศจรรย์ ต่างๆ 9 พระองค์ ทรงนํา เรามาที่ นี่ และประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ เรา เป็น แผ่นดิ นที ่
มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ 10 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ดู เถิด บัดนี้ ข้า พระองค์ นํา
ผลรุ น
่ แรกมาจากแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง พระองค์ ประทานแก่ ข้า พระองค์� และท่านจงวางสิง่ ของ
นั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และกราบนมัสการต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 11 ท่านจงปี ติ ร่า เริงด ้วยของดี ทุ กสิ่ ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านประทานแก่ ท่าน แก่ ครอบครัวของท่าน แก่ ตั วท่านเอง และคนเลวี และคนต่างด้าวที่
อาศัยอยู่ในหมู่พวกท่าน 12 เมื่อท่านถวายสิบชักหนึ่ งทัง้ หลายจากผลไม้ของท่านเสร็จแล้ว
ในปี ที่ สามอัน เป็น ปี สิ บชัก หนึ่ ง คือ ให้ สิ บชัก หนึ่ ง นั ้น แก่ คนเลว ี และคนต่างด้าว ลูก กําพร้า
พ่อ และแม่ ม่าย เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ประทานให้ อม
ิ่ หนํา ภายในประตู เมืองของท่าน 13 แล ้ วท
่านจงทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ข้าพระองค์ยกส่วนศั กดิสิ
์ ทธิออก
์
1
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จากบ้านของข้าพระองค์แล้ว และยิง่ กว่านั ้นข้าพระองค์ได้ให้แก่คนเลวแ
ี ละคนต่างด้าว ลูก
กําพร้าพ่อและแม่ม่าย ตามพระบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ทุกประการ
ข้า พระองค์ มิได้ ละเมิด พระบัญญั ติ ของพระองค์ ในข้อ ใดเลย และข้า พระองค์ มิได้ ลืม เลย
14 ข้า พระองค์ มิได้ รับ ประทานสิบ ชัก หนึ่ ง เมื่อ ข้า พระองค์ ไว้ทุกข์ หรือ ยกส่วนใดออกไปเมื่อ
ข้าพระองค์เป็นมลทิน หรืออท
ุ ิศส่วนใดเพื่อผู้ตาย แต่ข้าพระองค์ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่พระองค์ทรงบัญชา
ไว้ 15 ขอพระองค์ ทอดพระเนตรจากสถานประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ คือจากสวรรค์ และ
ขอทรงอํานวยพระพรแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ และแก่ที่ดินซึ่งพระองค์ประทาน
แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ดัง ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์� 16 วันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชา
ท่าน ให้กระทําตามกฎเกณฑ์ และคําตัดสินเหล่านี้ ฉะนั ้นท่านจงระวังที่ จะกระทําตามด้วย
สุดจิต สุดใจของท่าน 17 ในวัน นี้ ท่านได้ ยอมรับ แล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า ของท่าน
และท่านจะดําเนิ น ตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ พระบัญญั ติ และคํา
ตัดสิน ของพระองค์ และจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 18 และในวัน นี้ พระเยโฮวาห์
ทรงรับว่า ท่านทัง้ หลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กั
บท่าน และว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 19 และว่าพระองค์จะทรงตัง้ ท่าน
ให้สูงเหนื อบรรดาประชาชาติซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้าง ในเรือ
่ งสรรเสริญ ชื่อเสียงและเกียรติ
ยศ และว่าท่านจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ดังที่พระองค์ตรัส
แล้ว�
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จงจารึกพระราชบัญญัติบนศิลาก้อนใหญ่และตัง้ ไว้บนภูเขาเอบาล
1 โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลได้ บัญชาประชาชนว่า “จงรักษาพระบัญญั ติ
ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้ หลายในวันนี้ 2 ในวันที ่ท่านทัง้ หลายจะข้ามแม่น้ําจอร์แดน
เข้าสู่ แผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านจงตัง้ ศิ ลาก้อนใหญ่ๆ
ขึ้น เอาปูน โบกเสีย 3 แล ้ วท ่านจงจารึก บรรดาถ้อยคํา ของพระราชบัญญั ติ นี้ ไว้บนนั ้น เมื่อ
ท่านข้ามไปเพื่อ เข้า แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน เป็น แผ่น
ดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้
ทรงสัญญาไว้กั บท ่าน 4 ฉะนั ้น เมื่อ ท่านข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปแล้ว บนภูเขาเอบาลท่านจง
ตัง้ ศิลาเหล่า นี้ ตามเรือ
่ งที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ แล ้ว จงโบกเสีย ด้วยปูน 5 และท่าน
จงสร้างแท่น บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่ นั ่น เป็น แท่น ศิ ลา อย่า ใช้ เครือ
่ งมือ
6
เหล็ก สกัด ศิ ลาน ัน
้
ท่านจงสร้างแท่น บูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยศิลาที่ ไม่
ต้องตกแต่ง และท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นนั ้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
7 และท่านจงถวายสันติ บูชา และรับ ประทานเสีย ที่ นั ่น และท่านจงปี ติ ร่าเริง ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 8 และท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ บนศิ
ลานน
ั ้ อย่างชัดเจน�
การกล่าวถึงพระพรและคําสาปแช่งต่างๆบนภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล
9 โมเสสและปุโรหิต คนเลวี ได้ กล ่าวแก่ คนอิสราเอลทัง
้ หลายว่า “โอ อิสราเอล จงเงียบ
และสดับ ตรับ ฟัง วัน นี้ ท่านทัง้ หลายได้ เป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
10 เพราะฉะนั ้นท่านจงเชื่อฟังพระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือรักษาพระ
บัญญัติ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ � 11 ในวันเดียวกันนั ้น
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โมเสสได้กําชับประชาชนว่า 12 “เมื่อท่านทัง้ หลายยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนนั ้นแล้ว ให้คนต่อ
ไปนี้ ยน
ื บนภูเขาเกริซิ มกล่าวคําอวยพรแก่ ประชาชน คือสิ เมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ โย
เซฟและเบนยามิน 13 และให้ คนต่อ ไปนี้ ยืน แช่ง อยู่ บนภูเขาเอบาล คือ รู เบน กาด อาเชอ
ร์ เศบู ลุ น ดานและนั ฟ ทาลี 14 และให้ คนเลว ี กล ่าวประกาศแก่ คนอิสราเอลทัง้ ปวงด้วย
เสียงดัง ว่า 15 ‘ผู้ ที่ กระทํา รู ป เคารพเป็ นร ูป สลัก หรือ รู ป หล่อ ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ต่อ พระเยโฮวาห์ เป็น สิง่ ที่ ทํา ด้วยฝีมือ ช่าง และตัง้ ไว้ ในที่ ลั บก ็ ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้
ประชาชนทัง้ ปวงตอบและกล่าวว่า ‘เอเมน� 16 ‘ผู้ ใดหมิน
่ ประมาทบิดาของตนหรือ มารดา
ของตน ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 17 ‘ผู้ ใดที่ ยก
ั ย้ายเสา
เขตของเพื่อนบ้าน ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 18 ‘ผู้ ใด
ทําให้คนตาบอดหลงทาง ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 19 ‘ผู้
ใดทําให้เสียความยุ ติ ธรรมอันควรได้ แก่ คนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อและแม่ ม่าย ให้ผู้นั ้นถูก
สาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 20 ‘ผู้ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตน เพราะ
เขาได้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอ
เมน� 21 ‘ผู้ใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉานชนิ ดใดๆก็ตาม ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้
ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 22 ‘ผูใดที
้
่สมสู่กับพีส
่ าวหรือน้ องสาว จะเป็นบุตรสาวของบิดา หรือบุต
รสาวของมารดาของตนก็ตาม ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน�
23 ‘ผู้ใดสมสู่กับแม่ยายของตน ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง
้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน�
24 ‘ผู้ ใดฆ่า เพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆ ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง
้ ปวงกล่าวว่า
‘เอเมน� 25 ‘ผู้ใดรับสินบนให้ฆ่าบุคคลที่ มิได้ กระทําผิด ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 26 ‘ผู้ใดไม่ดํารงบรรดาถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยการกระ
ทําตาม ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� ”

28
คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รบ
ั พระพรยิง่ ใหญ่
1 “ต่อมาถ้าท่านทัง
้ หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และระวัง
ที่ จะกระทํา ตามบรรดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซ่ึง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัง้ ท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทัง้ หลายทัว่ โลก 2 บรรดา
พระพรเหล่า นี้ จะตามมาทัน ท่าน ถ้า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่าน 3 ท่านทัง้ หลายจะรับ พระพรในเมือง ท่านทัง้ หลายจะรับ พระพรในทุ่ง นา
4 ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่านและผลแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพร คือฝูง
วัวของท่านที่เพิม
่ ขึ้น ฝูงแกะของท่านที่เพิมล
่ ูกขึ้น 5 กระจาดของท่าน และรางนวดแป้งของ
ท่านจะรับ พระพร 6 ท่านจะรับ พระพรเมื่อ ท่านเข้า มา และท่านจะรับ พระพรเมื่อ ท่านออก
ไป 7 พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ศัตรู ผู้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ท่านพ่ายแพ้ ต่อ หน้า ท่าน เขาจะออก
มาต่อสู้ ท่านทางหนึ่ ง และหนี ให้พ้น หน้า ท่านเจ็ด ทาง 8 พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาพระพร
ให้แก่ ฉางของท่าน และบรรดากิจการที่ มือท่านกระทํา และพระองค์ จะทรงอํานวยพระพร
แก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 9 พระเยโฮวาห์จะทรง
ตัง้ ท่านให้ เป็น ชนชาติ บริสุทธิแด่
์ พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ ท่านแล้ว ถ้า ท่าน
รักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนิ นในพระมรรคาของพระองค์
10 และชนชาติทัง
้ หลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้
หลายจะเกรงกลั วท่าน 11 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายอุดมสมบู รณ์ไปด้วย
ผลแห่ง ตัว ของท่าน ผลของฝูง สัตว์ ของท่าน และผลแห่ง พื้น ดิน ของท่าน ในแผ่น ดิน ซึ่ง
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พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะให้ ท่าน 12 พระเยโฮวาห์ จะทรงเปิด คลัง ฟ้า
อันดีของพระองค์ ประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และทรงอํานวยพระพรแก่
กิจการนํ้ามือของท่าน และท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืม แต่ท่านจะไม่ขอยืม
เขา 13 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน
ในวันนี้ และระวังที่ จะกระทําตาม พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง
กระทํา ให้ สูง ขึ้น ทางเดียว มิใช่ ให้ ตํ่า ลง 14 และท่านจะไม่ หน
ั เหไปจากถ้อยคํา ซึ่ง ข้าพเจ้า
บัญชาท่านในวันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย ไปติดตามปรนนิ บัติพระอื่น
ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและภัยพิบัติต่างๆ

15 แต่ต่อมาถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

และไม่ระวัง
ที่จะกระทําตามพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้
แล้วบรรดาคําสาปแช่งเหล่านี้ จะตามมาทันท่าน 16 ท่านทัง้ หลายจะรับคําสาปแช่งในเมือง
ท่านทัง้ หลายจะรับคํา สาปแช่ง ในทุ่ง นา 17 กระจาดของท่านและรางนวดแป้ง ของท่านจะ
รับคําสาปแช่ง 18 ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่าน ฝูงวัวของท่านที่ เพิม
่ ขึ้น ฝูง
แกะของท่านที่ เพิม
่ จะรับคําสาปแช่ง 19 ท่านจะรับคําสาปแช่งเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะ
รับคําสาปแช่งเมื่อท่านออกไป 20 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้คําสาปแช่ง ความวุน
่ วาย
และการตําหนิ มีขึ้นแก่บรรดากิจการที่มือท่านกระทําจนท่านจะถูกทําลายและพินาศอย่าง
รวดเร็ว เนื่ องด้วยความชัว่ ซึ่งท่านได้กระทําเพราะท่านได้ทอดทิง้ เราเสีย 21 พระเยโฮวาห์จะ
ทรงบันดาลให้โรคร้ายติดพันท่าน จนพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ้นเสียจากแผ่นดิน
ซึ่ง ท่านเข้าไปยึดครองนั ้น 22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยความซูบ ผอม และด้วย
ความไข้ ความอักเสบ ความร้อนอย่างรุ นแรง ด้วยดาบ ด้วยพายุรอ
้ นกล้า ด้วยราขึ้น และ
สิง่ เหล่านี้ จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ 23 และฟ้าสวรรค์ที่อยูเหนื
่
อศีรษะของท่านจะเป็น
ทองสัมฤทธิ์ และแผ่นดินที ่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็ก 24 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้ฝนใน
แผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง ลงมาจากอากาศอยูเ่ หนื อท่านทัง้ หลายจนกว่าท่านจะ
ถูกทําลาย 25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าศั ตรู ของท่าน ท่านจะออก
ไปต่อสู้ เขาทางเดียว แต่ จะหนี ให้พ้น หน้า เขาเจ็ด ทาง และท่านทัง้ หลายจะถูก ถอนออกไป
อยู่ตามบรรดาราชอาณาจักรทัว่ โลก 26 ซากศพของท่านทัง้ หลายจะเป็น อาหารของนกทัง้
หลายในอากาศ และสําหรับสัตว์ป่าในโลก และไม่มีผู้ใดขับไล่ ฝูงสัตว์เหล่ านั ้นไป 27 พระเย
โฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีอียป
ิ ต์ ด้วยริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง ด้วยโรคลักปิ ดลักเปิด
และด้วยโรคคัน ซึ่งจะรักษาไม่ได้ 28 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยโรควิกลจริต โรค
ตาบอด และให้จิ ตใจยุง่ เหยิง 29 ท่านจะต้องคลําไปในเวลาเที่ยง เหมือนคนตาบอดคลําไป
ในความมืด และท่านจะไม่ มี ความเจริญ ในหนทางของท่าน ท่านจะถู กบ ีบ คัน
้ และถูก ปล้น
อยูเสมอ
่
และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย 30 ท่านจะหมัน
้ หญิงคนหนึ่ งไว้เป็นภรรยา และชาย
อื่นจะเข้าไปสมสู่ กับนาง ท่านจะก่อสร้างเรือน แต่ จะไม่ได้ อาศัยอยู่ในนั ้น ท่านจะปลูกสวน
องุน
่ แต่ ท่านจะไม่ได้ เก็บผลองุน
่ นั ้นเข้ามา 31 คนจะฆ่าวัวของท่านต่อหน้าต่อตาท่าน ท่าน
จะมิได้รับประทานเนื้ อวัวนัน
้ เขาจะมาแย่งชิงลาไปต่อหน้าต่อตาท่าน และเขาจะไม่เอากลับ
คืนมาให้ท่าน ฝูงแพะแกะของท่านจะต้องเอาไปให้ศัตรูของท่าน และจะไม่มีใครช่วยท่านได้
เลย 32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตรสาวของท่านไปให้แก่ประชาชาติอื่น ส่วนตาของท่านจะ
มองดูและมืดมัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ ตลอดเวลา อํานาจนํ้ามือของท่านก็ไม่สามารถ
จะป้องกัน ได้ 33 ชนชาติ ที่ ท่านไม่ เคยรู จ
้ ัก มาแต่ ก่อนจะมารับ ประทานพืช ผลแห่ง แผ่น ดิน
ของท่าน และกินผลงานทัง้ ปวงของท่าน เขาจะบีบคัน
้ และเหยียบยํ่าท่านเสมอไป 34 ดังนั ้น
ภาพที่ท่านเห็นจึงจะกระทําให้ท่านบ้าคลัง่ ไป 35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีรา้ ย
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ที่ หัวเข่า และที่ ขา ซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ ได้ เป็นตัง้ แต่ ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมของท่าน
36 พระเยโฮวาห์จะทรงนําท่าน และกษั ตริย์ผูที
้ ่ท่านแต่งตัง้ ไว้เหนื อท่านนั ้น ไปยังประชาชาติ
ซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู จั
้ กมาก่อน ณ ที่นั ้นท่านจะปรนนิ บัติพระอื่นที่ทําด้วยไม้
และด้วยหิน 37 ท่านจะเป็ นที่น่าตกตะลึง เป็นคําภาษิ ต เป็ นที่คําครหาท่ามกลางชนชาติทัง้
ปวงที่พระเยโฮวาห์ทรงนําท่านไปนั ้น 38 ท่านจะต้องเอาพืชไปหว่านไว้ในนามากและเก็บผล
เข้ามาแต่น้ อย เพราะตัก
๊ แตนจะกัดกินเสีย 39 ท่านจะปลูกและแต่งต้นองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้
ดื่ มน้าํ องุน
่ หรือ เก็บ ผลเข้า มา เพราะตัว หนอนจะกิ นม ัน เสีย 40 ท่านจะมี ต้น มะกอกเทศอยู่
ทัว่ อาณาเขตของท่าน แต่ ท่านจะไม่ได้ นํ้ามันมาชโลมตั วท่าน เพราะว่าผลมะกอกเทศของ
ท่านจะร่วงหล่นเสีย 41 ท่านจะให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว แต่จะไม่เป็นของท่าน เพราะ
เขาจะตกไปเป็นเชลย 42 ต้นไม้ทัง้ หลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั ้น ตัก
๊ แตนจะ
43
ถือกรรมสิทธิ์ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน จะสูงขึ้นไปเหนื อท่านทุกที ๆ และท่านจะ
ตํ่า ลงทุกที ๆ 44 เขาจะให้ ท่านทัง้ หลายยืม ของของเขาได้ และท่านจะไม่ มี ให้ เขายืม เขาจะ
เป็นหัว และท่านจะเป็นหาง 45 ยิง่ กว่านั ้นคําสาปแช่งทัง้ หมดนี้ จะตามหาท่าน และตามทัน
ท่านจนกว่าท่านจะถูกทําลาย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน ที่ จะรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซ่ึงพระองค์บัญชาท่านไว้ 46 สิ ่ง
เหล่านี้ จะเป็นหมายสําคัญและการมหัศจรรย์อยูเหนื
่
อท่าน และเหนื อเชื้อสายของท่านเป็น
นิ ตย์ 47 เพราะท่านมิได้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดี
เพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์ 48 เพราะฉะนั ้นท่านจึงต้องปรนนิ บติ
ั ศัตรูของท่าน ซึ่งพระเย
โฮวาห์จะทรงใช้มาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิวและกระหาย เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง และ
พระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์จะทําลายท่านเสียสิน
้ 49 พระ
เยโฮวาห์จะทรงนําประชาชาติหน่ึงมาต่อสู้กับท่านจากทางไกล จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก
เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา เป็นประชาชาติที่ท่านไม่รูจั
้ กภาษาของเขา 50 เป็นประชาชาติที่มี
หน้าตาดุร้าย คือผู้ซ่ึงไม่เคารพคนแก่ และไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว 51 และจะรับประทาน
ผลของฝูงสัตว์ของท่าน และพืชผลจากพื้นดินของท่าน จนท่านจะถูกทําลาย ทัง้ เขาจะไม่
เหลือข้าว นํ้า องุน
่ หรือนํ้ามัน ลูกวัว หรือลูก แกะอ่อนไว้ให้ท่าน จนกว่าเขาจะกระทําให้ท่าน
52
พินาศ เขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตูเมืองจนกําแพงสูงและเข้มแข็งซึ่งท่านไว้วางใจนั ้นพัง
ทลายลงทัว่ แผ่น ดิน ของท่าน คือ เขาจะล้อมท่านไว้ทุ กประตู เมืองทัว่ แผ่น ดิน ของท่านซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 53 ท่านจะต้องรับ ประทานผลแห่ง ตัว ของ
ท่านเป็นอาหาร คือเนื้ อบุตรชายและบุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ลําบากซึ่งศัตรูของท่านมาทําให้ท่านทัง้ หลาย
ทุกข์ ลําบากนั ้น 54 ผู้ ชายสํารวยและสําอางเหลือ เกิน ในหมู่ พวกท่านทัง้ หลาย ตาเขาจะชัว่
ร้ายต่อ พี่ น้องของตน ต่อ ภรรยาที่ อยู่ ในอ้อมอกของตนและต่อ ลูกๆคนสุดท้ายที่ เหลือ อยู่
กับตน 55 จนเขาจะไม่ยอมให้ใครกินเนื้ อลูกของตนซึ่งกําลั งกินอยู่ เพราะไม่มีอะไรเหลือให้
เขาอีกแล้วในการล้อมและในความทุกข์ลําบาก ซึ่งศัตรู ของท่านมาทําให้ท่านทัง้ หลายทุกข์
ลําบากทุก ประตู เมือง 56 ผู้ หญิง สํารวยและสําอางเหลือ เกิน ในหมู่ พวกท่าน ซึ่ง ไม่ เคยย่าง
เท้าลงที่พ้น
ื ดินเพราะเป็นคนสําอางและสํารวยอย่างนั ้น ตาเขาจะชัว่ ร้ายต่อสามีในอ้อมอก
ของเธอ และต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ 57 ต่อรกซึ่งเพิง่ ออกมาจากหว่างขาของเธอ
และต่อ ลูก แดงที่ เพิง่ คลอด เพราะว่า เธอจะกิน เป็น อาหารเงียบๆเพราะขัดสนทุก อย่าง ใน
การถูกล้อมและในความทุกข์ลําบาก ซึ่งศัตรู ของท่านมาทําให้ท่านทัง้ หลายทุกข์ลําบากทุก
ประตู เมือง 58 ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ระวัง ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญั ติ
ซึ่ง เขียนไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ ที่ จะให้ ยาํ เกรงพระนามที่ ทรงสง่า ราศี และที่ น่า สะพรึง กลั วน ี้
คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนํามาสู่ท่านและเชื้อ
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สายของท่านด้วยภัยพิบัติ อย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความเจ็บไข้
ต่างๆที่ รา้ ยแรงและช้านาน 60 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์ จะทรงนําโรคทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งท่า
61
นกลั วน ั น
้ มาสู่ ท่าน และมัน จะติดพัน ท่านอยู่ เช่น เดียวกัน โรคทุก อย่างและภัย พิบั ติ ทุก
อย่าง ซึ่งมิได้ ระบุ ไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติ นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงนํามายังท่าน จนกว่า
ท่านทัง้ หลายจะถูกทําลาย 62 ซึ่งพวกท่านทัง้ หลายมีมากอย่างดวงดาวในท้องฟ้านั ้น ท่าน
ก็จะเหลือแต่จํานวนน้ อย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน
คําพยากรณ์ ถึงการกระจัดกระจายไปทัว่ โลก
และต่อ มาซึ่ง พระเยโฮวาห์ พอพระทัย ที่ จะทรงกระทํา ดี ต่อ ท่านและอํานวยพระพร
ให้ท่านทวีมากขึ้นนั ้น พระเยโฮวาห์ก็จะทรงพอพระทัยที่จะทรงทําให้ท่านพินาศและทําลาย
ท่านเสีย เช่น เดียวกัน ท่านจะต้องถูก เด็ด ทิง้ ไปเสีย จากแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านกําลัง จะเข้าไปยึด
ครองนั ้น 64 และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายกระจัดกระจายไปท่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้ หลาย ตัง้ แต่ ที่ สุด ปลายโลกข้างนี้ ไปถึง ข้างโน้ น ณ ที่ นั ้น ท่านจะปรนนิ บั ติ พระ
อื่นๆ ซึ่ง ท่านและบรรพบุรุษ ของท่านไม่ รู จั
้ กค ือ พระซึ่ง ทํา ด้วยไม้ และศิ ลา 65 เมื่อ ท่านอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆนั ้น ท่านจะไม่ พบความสบายเลย ฝ่าเท้าของท่านจะไม่ มี ที่ หยุด
พัก เพราะพระเยโฮวาห์จะประทานให้ท่านมี จิ ตใจที่ หวาดหวัน
่ มี ตาที่ มื ดม ัว ลงและมี ชี วิต
ที่ ค่อยๆวอดลง 66 และชีวต
ิ ของท่านก็ จะแขวนอยู่ข้างหน้า ท่านอย่างสงสัย ท่านจะครันคร
่
้า มอยู่ทัง้ กลางวัน และกลางคืน ไม่มี ความแน่ ใจในชีวต
ิ ของท่านเลย 67 ในเวลาเช้า ท่านจะ
กล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะดี� และในเวลาเย็นท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดี�
เพราะความครันคร
่
้ามซึ่งมอยู
ี ในจิ
่
ตใจท่านนั ้น และเพราะสิง่ ที่ตาท่านจะเห็น 68 และพระเย
โฮวาห์จะนําท่านกลับมาทางเรือถึงอียป
ิ ต์ เป็นการเดินทางซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวว่า ท่านจะไม่
พบเห็นอีกเลย ณ ที่นั ่นท่านจะต้องมอบตัวขายให้ศัตรู เป็นทาสชายและทาสหญิง แต่จะไม่
มีผู้ใดซื้อท่าน�
63

29
คําเตือนใจเรือ
่ งพันธสัญญาเกี่ยวกับคานาอัน
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น ถ้อยคํา ในพันธสัญญาซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสให้ กระทํา กับ คน
อิสราเอลในแผ่น ดิน โมอับ นอกเหนื อ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา กับ พวกเขาที่ โฮ
เรบ 2 โมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้เห็นทุกสิง่ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําต่อหน้าต่อตาของท่านในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดา
ข้าราชบริพารของท่าน และต่อประเทศของท่านทัง้ สิน
้ 3 ทัง้ การทดลองใหญ่ซ่ึงนั ยน์ ตาของ
ท่านได้ เห็น ทัง้ หมายสําคัญ และการอัศจรรย์ ยิง่ ใหญ่ เหล่า นั ้น 4 แต่ จนกระทัง่ วัน นี้ พระเย
โฮวาห์มิได้ ประทานจิตใจที่ เข้าใจ ตาที่ มองเห็น ได้ และหู ที่ ยิน ได้ ให้แก่ ท่าน 5 ‘เราได้ นํา เจ้า
อยู่ในถิน
่ ทุ รกันดารสี่ สิ บปี เสื้อผ้าของเจ้ามิ ได้ ขาดวิน
่ ไปจากเจ้า และรองเท้ามิ ได้ ขาดหลุด
6
ไปจากเท้าของเจ้า เจ้ าทัง้ หลายมิ ได้ รับประทานขนมปัง เจ้ ามิ ได้ ดื่ มน้าํ องุน
่ หรือสุ รา เพื่อ
เจ้าจะได้รู ว่
้ า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 7 และเมื่อท่านมาถึงที่นี้ สิโหนกษั ตริย์
เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน ออกมาทําสงครามกับเรา แต่ เราทัง้ หลายก็ ได้
กระทําให้เขาพ่ายแพ้ไป 8 เราริบแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนรู เบน คนกาด
และคนครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ 9 เพราะฉะนั ้นจงระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําแห่งพันธสัญญา
นี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะจําเริญ ในบรรดากิจการซึ่ง ท่านกระทํา 10 ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายทุก
คนยืน อยู่ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน คือ บรรดาผู้ หว
ั หน้า ตระกูล ทัง้ หลาย
พวกผู้ ใหญ่ ของท่าน และเจ้า หน้าที่ ของท่าน บรรดาผู้ชายของอิสราเอล 11 เด็กๆของท่าน
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ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าวที่ อยู่ ในค่ายของท่าน ทัง้ คนที่ ตัด ฟืน ให้ท่าน และคนที่ ตัก
นํ้า ให้ ท่าน 12 เพื่อ ท่านจะได้ เข ้า มาในพันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน คือ
ในพันธสัญญาที่ ปฏิญาณไว้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงกระทํากั บท ่านในวัน นี้
13 เพื่อ พระองค์ จะทรงแต่ง ตัง
้ ท่านทัง้ หลายในวันนี้ ให้เป็นประชาชนของพระองค์ และเพื่อ
พระองค์ จะเป็น พระเจ้า ของท่าน ดัง ที่ พระองค์ ทรงตรัส กั บท ่านนั ้น และดัง ที่ พระองค์ ทรง
ปฏิญาณกับ บรรพบุรุษ ของท่าน คื อก ับ อับ ราฮัม กับ อิส อัค และกับ ยาโคบ 14 ข้าพเจ้า มิ ได้
กระทําพันธสัญญากับคําปฏิญาณนี้ กับท่านเท่านั ้น 15 แต่กับผูที
้ ่ยืนอยูก
่ ับเราทัง้ หลายในวัน
นี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และกับผู้ที่ไม่ได้อยูที
่ ่นี่กับเราในวันนี้ 16 (ท่าน
ทราบอยู่ แล ้ วว ่า เราอาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อย่างไร และเราทัง้ หลายได้ ผ่านท่ามกลาง
ประชาชาติ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายผ่านพ้น อย่างไร 17 ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ของเขาทัง้ หลายแล้ว คือ เห็ นร ูป เคารพที่ ทํา ด้วยไม้ ด้วยหิน และด้วยเงิน และทอง ซึ่ง อยู่
ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย� 18 จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมี ชายหรือหญิงคนใด หรือครอบครัวใด
หรือตระกูลใด ซึ่งในวันนี้ จิ ตใจของเขาหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิ บัติ
พระของประชาชาติเหล่านั ้น เกรงว่าท่ามกลางท่านจะมีรากซึ่งเกิดเป็นดีหมีและบอระเพ็ด
19 และต่อ มาเมื่อ คนนั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา แห่ง คํา สาปแช่ง นี้ จะนึ ก อวยพรตัว เองในใจว่า ‘แม้
ข้าจะเดินด้วยความดื้อดึงตามใจของข้า ข้าก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะเอาการเมาเหล้าซ้อนความ
กระหายนํ้า� 20 พระเยโฮวาห์จะมิ ได้ ทรงให้อภัย แก่ คนนั ้น แต่ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์
และความหวงแหนของพระองค์จะพลุ่งขึ้นต่อชายคนนั ้น และคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ซึ่งเขียนไว้
ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ จะตกอยู่ เหนื อ เขา และพระเยโฮวาห์ จะทรงลบชื่อ ของเขาเสีย จากใต้ ฟ้า
21 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงแยกเขาออกจากตระกูล คนอิสราเอลทัง
้ ปวงให้ ประสบหายนะ
ตามคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ของพันธสัญญา ซึ่งจารึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติ นี้ 22 และคน
ชัว่ อายุ ต่อ มาคือ ลูก หลานซึ่ง เกิด มาภายหลัง ท่าน และชนต่างด้าวซึ่ง มาจากแผ่นดิ นที ่ อยู่
ห่างไกล จะกล่าวเมื่อเขาเห็นภัยพิบัติต่างๆของแผ่นดินนั ้นและโรคภัยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้ เป็น 23 คือ แผ่น ดิน ทัง้ หมดเป็น กํามะถัน และเป็น เกลือ และถูก เผาไฟ ไม่มี ใคร
ปลูกหว่าน และไม่มีอะไรงอกขึ้น เป็ นที ่ที่ หญ้าไม่งอก เป็นการที่ ถู กควํา่ อย่างโสโดมและโก
โมราห์ เมืองอัด มาห์ เมืองเศโบอิม ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงควํา่ ด้วยความกริว้ และพระพิโรธ
24 เออ ประชาชาติ ทัง
้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ แผ่ นดิน นี้
พระพิโรธมากมายเช่น นี้ หมายความว่า กระไร� 25 แล ้ว คนจะพู ดก ั นว ่า ‘เพราะเขาทอดทิง้
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขา ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ
เขาเมื่อ พระองค์ ทรงพาเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 26 ไปปรนนิ บั ติ นม ัส การพระอื่น เป็น
พระซึ่ง เขาไม่ เคยรู ้จัก และซึ่ง พระองค์ มิได้ ประทานแก่ เขา 27 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ จึง พลุ่ง ขึ้น ต่อ แผ่น ดิน นี้ นํา เอาบรรดาคํา สาปแช่ง ซึ่ง จารึก ไว้ในหนั งสือ นี้ มา
ถึง 28 และพระเยโฮวาห์จึงทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริว้ พระพิโรธและ
ความเดือดดาลอัน มากมาย และทิง้ เขาไปในอีก แผ่น ดิน หนึ่ ง ดัง ที่ เป็น อยู่ วัน นี้ � 29 สิ ่ง ลี้ ลั
บท งั ้ ปวงเป็น ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย แต่ สิ ่ง ทรงสําแดงนั ้น เป็น ของเรา
ทัง้ หลาย และของลูก หลานของเราเป็น นิ ตย์ เพื่อ เราจะกระทํา ตามถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของพระ
ราชบัญญัตินี้ �

30
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมคนอิสราเอลเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

“ต่อ มาเมื่อ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่า นี้ คือ พระพรและคํา สาปแช่ง ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวไว้ต่อ
หน้า ท่านมาถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว และท่านทัง้ หลายระลึก ขึ้น ได้ ในเมื่อ ท่านทัง้ หลายอยู่
1
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ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงขับ ไล่ ท่านไปนั ้น 2 และ
ท่านก็ หน
ั กลับ มาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ตั วท ่านและลูก หลานของท่าน และ
เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ ในทุก สิง่ ทุก อย่างซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ ด้วย
สุดจิตสุดใจของท่าน 3 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจะทรงให้ท่านคืนสู่สภาพ
เดิม และทรงพระกรุ ณาต่อ ท่าน และจะรวบรวมพวกท่านทัง้ หลายอีก จากชนชาติ ทัง้ หลาย
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทัง้ หลายกระจายไปอยูนั
่ ้น 4 ถ้ามีคนของท่านที่
ถูกขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลายสวรรค์ จากที่นั่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวม
ท่านให้มา จากที่นั่นพระองค์จะทรงนําท่านกลับ 5 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะนํา
ท่านเข้ามาในแผ่นดิน ซึ่งบรรพบุรุษของท่านยึดครองเพื่อท่านจะได้ยึดครอง และพระองค์
จะทรงกระทํา ดี แก่ ท่าน และทวี มากขึ้น ยิง่ กว่า บรรพบุรุษ ของท่าน 6 แล ้ว พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านจะทรงตัดใจของท่าน และใจของเชื้อ สายของท่าน เพื่อ ท่านจะได้ รก
ั พระ
7
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่ได้ และ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้คําสาปแช่งเหล่านี้ ตกอยูบ
่ นข้าศึกและผูที
้ ่เกลียดชัง
ท่าน คือผู้ข่มเหงท่านทัง้ หลาย 8 และท่านทัง้ หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
อีก และกระทําตามพระบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้ หลายในวันนี้
9 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจําเริญมัง
่ คัง่ อย่างยิง่ ในบรรดากิจการ
ที่มือท่านกระทํา ในผลแห่งตัวของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และในผลแห่งพื้น
ดินของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงปลื้มปี ติ ที่ จะให้ท่านจําเริญมัง่ คั งอ
่ ีก ดังที่ พระองค์
ทรงปลื้มปี ติในบรรพบุรุษของท่าน 10 ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน โดยรักษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง จารึก ไว้ในหนั งสือ ของพระ
ราชบัญญัตินี้ ถ้าท่านทัง้ หลายหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจ
ของท่าน
คําตักเตือนว่าจงเลือกชีวต
ิ หรือความตาย
11 เพราะว่า พระบัญญั ติ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ ไม่ ได้ ปิ ดบัง ไว้ จากท่าน และไม่
ห่างเห ิน เกิน ไปด้วย 12 มิใช่ พระบัญญั ติ นั ้น อยู่ บนสวรรค์ แล ้ วท ่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะแทน
เราขึ้น ไปบนสวรรค์ และนํามาให้เรา และกระทําให้เราได้ ฟังและประพฤติ ตาม� 13 มิใช่อยู่
พ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนํามาให้เรา และกระทําให้เรา
ได้ ฟัง และประพฤติ ตาม � 14 แต่ ถ้อยคํา นั ้น อยู่ ใกล้ ท่านทัง้ หลายมาก อยู่ ในปากของท่าน
และอยู่ ในใจของท่าน ฉะนั ้น ท่านจึง กระทํา ตามได้ 15 จงดู เถิด ในวัน นี้ ข้าพเจ้า ได้ วางชีวต
ิ
16
และสิ่ งด ี ความตายและสิง่ ร้ายไว้ต่อ หน้า ท่าน คือ ในการที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน
นี้ ให้รัก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ให้ดําเนิ น ในพระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ และ
ให้ รก
ั ษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ แล ้ วท ่านจะมี ชี วิตอยู่ และ
ทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่นดินซึ่ง ท่าน
เข้าไปยึดครองนั ้น 17 แต่ ถ้าใจของท่านหันเหไป และท่านมิได้ ฟัง แต่ ถู กลวงให้ไปนมัสการ
พระอื่น และปรนนิ บั ติ พระนั ้น 18 ข้าพเจ้า ขอประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ ว่า ท่านทัง้
หลายจะพินาศเป็น แน่ ท่านจะไม่ มี ชี วิ ตอยู่ นานในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านกําลัง จะยกข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนเข้าไปยึด ครองนั ้น 19 ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ สวรรค์ และโลกให้ เป็น พยานต่อ ท่านใน
วันนี้ ว่า ข้าพเจ้าตัง้ ชีวต
ิ และความตาย พระพรและคําสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั ้น
ท่านจงเลือกเอาข้างชีวต
ิ เพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ 20 ด้วยมีความรักต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวต
ิ และความยืนนานของท่าน เพื่อท่านจะได้อยูในแผ่
่
นดินซึ่งพระ
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เยโฮวาห์ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของท่าน คือ แก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยาโคบ ว่า จะ
ประทานแก่ท่านเหล่านั ้น�

31

คําปรึกษาครัง้ สุดท้ายของโมเสสต่อคนอิสราเอลและโยชูวา
1 โมเสสยัง กล่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ คนอิสราเอลทุก คน 2 และท่านกล่าวแก่ เขาว่า “วัน นี้
ข้าพเจ้า มี อายุ หน ่งึ ร้อยยี่ สิ บปี แล้ว ข้าพเจ้า จะออกไปและเข้า มาอีก ไม่ ไหวแล้ว พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ � 3 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะข้ามไปข้างหน้า ท่านเอง พระองค์ จะทรงทําลายประชาชาติ เหล่า นี้ ให้ พ้น หน้า ท่าน เพื่อ
ว่า ท่านจะยึด ครองเขานั ้น โยชู วาจะข้ามไปนํา หน้า ท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส
ไว้แล้ว 4 พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา แก่ เขาอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา แก่ สิ โหนและโอ
กกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ และแก่แผ่นดินของเขา ผู้ที่พระองค์ทรงทําลายแล้ว 5 แล้วพระ
เยโฮวาห์จะทรงมอบเขาไว้ต่อ หน้า ท่าน และท่านทัง้ หลายจะกระทํา แก่ เขาตามบัญญั ติ ทัง้
สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้ แล้ว 6 จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด อย่า กลัว หรือ อย่า ครั ่
นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรง
ปล่อยท่านให้ล้ม เหลวหรือ ทอดทิง้ ท่านเสีย� 7 แล ้ว โมเสสเรียกโยชู วาเข้า มาและกล่าวแก่
ท่านท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอิสราเอลว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะท่าน
จะต้องไปกับ ชนชาติ นี้ เข ้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะ
ประทานแก่เขา ท่านจงกระทําให้เขาได้แผ่นดินนั ้นมาเป็นมรดก 8 ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเย
โฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิง้ ท่าน
เสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย� 9 โมเสสได้เขียนพระราชบัญญัตินี้ และมอบให้แก่ปุโรหิต
ลูกหลานของเลวี ผู้ซึ่งหามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และแก่พวกผู้ใหญ่ทัง้ ปวงของ
คนอิสราเอล 10 และโมเสสบัญชาเขาว่า “เมื่อครบทุกๆเจ็ดปี ตามเวลากําหนดปีปลดปล่อย
ณ เทศกาลอยู่เพิง 11 เมื่อคนอิสราเอลทัง้ หลายมาประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ณ สถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้นั ้น ท่านทัง้ หลายจงอ่านพระราช
บัญญัตินี้ ให้คนอิสราเอลทัง้ ปวงฟัง 12 จงเรียกประชาชนให้มาประชุมกัน ทัง้ ชาย หญิง และ
เด็ก ทัง้ คนต่างด้าวภายในประตูเมืองของท่าน เพื่อให้เขาได้ยน
ิ และเรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และให้ระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญัตินี้
13 และเพื่อ ลูก หลานทัง
้ หลายของเขา ผู้ ยัง ไม่ ทราบจะได้ยน
ิ และเรียนรู ที
้ ่ จะยํา เกรงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตราบเท่าเวลาซึ่งท่านอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งท่านกําลังจะยกข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไปยึดครองนั ้น�
โมเสสจะสิน
ิ โยชูวาได้รบ
ั พระบัญชา บทเพลงของโมเสส
้ ชีวต
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด วัน ซึ่ง เจ้า ต้องตายก็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว จง
เรียกโยชูวามา และเจ้าทัง้ สองจงมาเฝ้าเราในพลับพลาแห่งชุมนุม เพื่อเราจะได้กําชับเขา�
โมเสสและโยชูวาก็เข้าไปและเข้าเฝ้าพระองค์ในพลับพลาแห่งชุมนุม 15 และพระเยโฮวาห์
ทรงปรากฏในเสาเมฆในพลับพลาแห่งชุมนุม และเสาเมฆนั ้นอยูที
่ ่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุ
16
ม และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด ตัวเจ้าจวนจะต้องหลับอยก
ู่ ับบรรพบุรุษของ
เจ้าแล้ว และชนชาติ นี้ จะลุกขึ้นและเล่นชู้กับพระของคนต่างด้าวแห่งแผ่นดินนี้ ในที่ ที่ เขา
ไปอยูท
่ ่ามกลางนั ้น เขาทัง้ หลายจะทอดทิง้ เราเสียและหักพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทําไว้กับ
17
เขา แล ้ว ในวัน นั ้น เราจะกริว้ ต่อ เขา และเราจะทอดทิง้ เขาเสีย และซ่อนหน้า ของเราเสีย
จากเขา เขาทัง้ หลายจะถูกกลืน และสิง่ ร้ายกับความลําบากเป็ นอันมากจะมาถึงเขา ในวัน
14
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นั ้นเขาจึงจะกล่าวว่า ‘สิ่งร้ายเหล่านี้ ตกแก่เรา เพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่
หรือ� 18 ในวันนั ้นเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเป็นแน่ ด้วยเหตุความชัวท
่ ัง้ หลายซึ่ง
19
เขาได้กระทํา เพราะเขาได้หน
ั ไปหาพระอื่น เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าทัง้ สองจงเขียนบทเพลง
นี้ และสอนคนอิสราเอลให้รอ
้ งจนติดปาก เพื่อบทเพลงนี้ จะเป็นพยานของเราปรักปรําคน
อิสราเอล 20 เพราะว่าเมื่อเราจะได้นําเขาเข้ามาในแผ่นดินซึ่งมน
ี ้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์
ซึ่งเราได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขา และเขาได้รบ
ั ประทานอิม
่ หนําและอ้วนพี เขาจะหัน
ไปปรนนิ บัติพระอื่น และหมิน
่ ประมาทเรา และผิดพันธสัญญาของเรา 21 และต่อมาเมื่อสิง่
ร้ายและความลําบากหลายอย่างมาถึง เขาแล้ว เพลงบทนี้ จะเผชิญ หน้า เป็น พยาน เพราะ
ว่า เพลงนี้ จะอยู่ ที่ ปากเชื้อ สายของเขาไม่ มี วัน ลืม เพราะแม้ แต่ เวลานี้ เองเรารู ถ
้ ึง ความมุ่ง
หมายที่ เขากําลัง จะก่อ ขึ้น มาแล้ว ก่อนที่ เราจะนํา เขาเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้
นั ้น � 22 โมเสสจึง ได้ เข ีย นบทเพลงนี้ ในวัน เดียวกัน นั ้น และสอนให้แก่ ประชาชนอิสราเอล
23 พระองค์ตรัสสง
ั ่ โยชูวาบุตรชายนูนว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนําคน
อิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณว่าจะให้แก่เขา เราจะอยูก
่ ับเจ้า�
โมเสสเขียนหนั งสือจบแล้ว อิสราเอลจะประพฤติหลงผิดไป
24 ต่อมาเมื่อโมเสสเขียนถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ ลงในหนั งสือจนจบแล้ว 25 โมเสส
ก็ บัญชาคนเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ว่า 26 “จงรับหนั งสือพระราชบัญญั
ติ นี้ วางไว้ข้างหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้อยู่ที่ นั ่นเพื่อเป็นพยาน
ปรักปรํา ท่าน 27 เพราะข้าพเจ้า รู ้ว่า ท่านทัง้ หลายเป็น คนมัก กบฏและคอแข็ง ดู เถิด เมื่อ
ข้าพเจ้า ยั งม ี ชี วิตอยู่ กั บท ่า นวัน นี้ ท่านก็ ยงั กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ข้าพเจ้า ตายแล้ว จะ
ร้ายกว่านี้ สักเท่าใด 28 ท่านจงเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของทุกตระกูล และเจ้าหน้าที่ทัง้ หมด
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ ให้ เขาฟัง และอัญเชิญ สวรรค์ และโลกให้ เป็น พยาน
ปรักปรําเขา 29 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว ท่านจะประพฤติตัวเสื่อมทราม
อย่างที่ สุด และหันเหไปจากทางซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้ ความชัว่ ร้ายจะตกแก่ ท่าน
ในวัน ข้างหน้า เพราะว่า ท่านจะกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง
เป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธด้วยการที่มือท่านกระทํา� 30 โมเสสก็ได้กล่าวถ้อยคํา
ในบทเพลงต่อไปนี้ ให้เข้าหูประชุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจนจบ

32
บทเพลงของโมเสส
ฟ้าสวรรค์ จงเงีย
่ หูฟัง ข้าพเจ้าจะพูด โอ พิภพโลก ขอจงสดับถ้อยคําจากปากของ
ข้าพเจ้า 2 ขอให้คําสอนของข้าพเจ้าหยดลงอย่างเม็ดฝน และคําปราศรัยของข้าพเจ้ากลัน
่
ตัว ลงอย่างนํ้าค้าง อย่างฝนตกปรอยๆอยู่ เหนื อ หญ้า อ่อน อย่างห่า ฝนตกลงเหนื อ ผัก สด
3 เพราะข้าพเจ้า จะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ จงถวายความยิง
่ ใหญ่ แด่ พระเจ้า
ของเรา 4 พระองค์ทรงเป็นศิลา พระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์ พระมรรคาทัง้ หลายของ
พระองค์ ก็ ยุติธรรม พระเจ้า ที่ เท ี่ ยงธรรมและปราศจากความชัว่ ช้า พระองค์ ทรงยุ ติ ธรรม
และเที่ยงตรง 5 เขาทัง้ หลายประพฤติชว
ั ่ ช้าแล้ว ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายหาใช่เป็นตําหนิ ของ
บุตรของพระองค์ เขาเป็น ยุค วิปลาสและคดโกง 6 โอ ชนชาติ โฉดเขลาและเบาความเอ๋ย
ท่านจะตอบสนองพระเยโฮวาห์ อย่างนี้ ละหรือ พระองค์ มิใช่ พระบิดา ผู้ ทรงไถ่ ท่านไว้ดอก
หรือ ผู้ ทรงสรรค์ ท่าน และตัง้ ท่านไว้แล้ว 7 จงระลึก ถึง โบราณกาล จงพิจารณาถึง จํานวน
ปี ที่ ผ่านมาหลายชัว่ อายุ คนแล้ วน น
ั ้ จงถามบิดาของท่าน แล ้ว เขาจะสําแดงให้ท่า นทราบ
จงถามพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน แล ้ว เขาจะบอกท่าน 8 เมื่อ ผู้ สูงสุด ประทานมรดกแก่ บรรดา
1 “โอ
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ประชาชาติ เมื่อ พระองค์ ทรงแยกลูก หลานของอาดัม พระองค์ ทรงกัน
้ เขตของชนชาติ ทัง้
หลายตามจํานวนคนอิสราเอล 9 เพราะว่าส่วนของพระเยโฮวาห์คือประชาชนของพระองค์
ยาโคบเป็น ส่วนมรดกของพระองค์ เอง 10 พระองค์ ทรงพบเขาในแผ่น ดิน ทุ รก ัน ดาร ในที่
เปลี่ยวเปล่าซึ่งมีแต่เสียงเห่าหอน พระองค์ทรงนําเขาไปทัว่ และทรงสอนเขาอยู่ ทรงรักษา
เขาไว้ ดัง แก้ว พระเนตรของพระองค์ 11 เหมือนนกอินทรี ที่ กวนรัง ของมัน กระพือ ปีก อยู่
เหนื อ ลูก โต กางปีก ออกรองรับลู กไว้ให้ เกาะอยู่ บนปีก 12 พระเยโฮวาห์ องค์ เดียวก็ ทรงนํา
เขามา ไม่มีพระต่างด้าวองค์ใดอยู่กับเขา 13 พระองค์ทรงโปรดเขาให้ขี่ไปบนโลกส่วนสูง ให้
เขากิน พืช ผลที่ ได้ จากนา พระองค์ ทรงให้ เขาดูด นํ้า ผึ้ง จากศิ ลา และให้ ด่ื มน ้าํ มัน จากหิน
แข็งกล้า 14 ให้ได้ นมเปรีย
้ วจากวัว และให้ได้ นํ้านมจากแพะแกะ ได้ ไขมันจากลูกแกะ และ
แกะผู้ พันธุ ์บาชาน และฝูง แพะ กับข้าวสาลี อย่างดี ที่สุด และท่านได้ ด่ืม เลือดขององุน
่ คือ
15
นํ้า องุน
่
แต่ เยชุ รู นอ ้ วนพี ข้น
ึ แล้ วก ็ มี พยศ พอเจ้า อ้วนใหญ่ เนื้ อ หนานุ่ มน ม
ิ่ เขาทอดทิง้
พระเจ้า ผู้ สร้างเขามา แล ้ว ดู หมิน
่ ศิลาแห่ง ความรอดของเขา 16 เขายัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรง
อิจฉาด้วยพระต่างด้าว ด้วยสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้ หลายเขาก็ ยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้
17 เขาบูชาพวกปี ศาจแทนพระเจ้า บูชาพระซึ่ง เขาไม่ รู จั
้ ก มาก่อน บูชาพระใหม่ๆ ซึ่ง เกิด มา
18
เร็วๆนี้ ซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่เกรงกลัว ท่านมิได้ ใส่ ใจในศิลาที่ ให้กําเนิ ดท่านมา ท่าน
หลงลืม พระเจ้า ซึ่ง ทรงปั้ นท่าน 19 พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรและทรงชัง เขา เพราะเหตุ
บุ ตรชายหญิง ของพระองค์ ได้ ยัว่ พระองค์ 20 และพระองค์ ตรัสว ่า ‘เราจะซ่อนหน้า ของเรา
เสียจากเขา เราจะคอยดูวา่ ปลายทางของเขาจะเป็นอย่างไร เพราะเขาเป็นยุคที่ดื้อรัน
้ เป็น
ลูก เต้า ที่ ไม่มี ความเชื่อ 21 เขาทําให้เราอิจฉาด้วยสิง่ ที่ ไม่ใช่ พระเจ้า เขาได้ ยว
ั ่ โทสะเราด้วย
ความไร้ประโยชน์ ของเขา ดัง นั ้น เราจึง ทําให้เขาอิจฉาผู้ ที่ ไม่ใช่ ชนชาติ และจะยัว่ โทสะเขา
ด้วยประชาชาติที่เขลาชาติหนึ่ ง 22 เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริว้ ของเรานั ้น ไฟก็ไหม้
ลุ กลามไปจนถึ งก ้น ลึก ของนรก เผาแผ่น ดิน โลกและพืช ผลในนั ้น และก่อ เพลิง ติด รากภู
เขา 23 เราจะสุ มสิ ่ง ร้ายไว้บนเขาทัง้ หลาย และปล่อยลูก ธนูของเรามายิง เขา 24 เขาจะซูบ
ผอมไปเพราะความหิว ความร้อนอันแรงกล้าและการทําลายอันขมขื่นจะเผาผลาญเขาเสีย
เราจะส่งฟันสัตว์รา้ ยให้มาขบกับพิษของสัตว์เลื้อยคลานในผงคลี 25 ภายนอกจะมีดาบและ
ภายในจะมีความกลัวมาทําลายทัง้ ชายหนุ่มและหญิงพรหมจารี ทัง้ เด็กที่ยังดูดนมและคน
ที่ ผมหงอก 26 เราพูด แล้ วว ่า “เราจะให้เขากระจัด กระจายไปถึ งม ุม ต่างๆ เราจะให้ช่อ
ื ของ
27
เขาสูญไปจากความทรงจําของมนุษย์� ถ้าหากว่าเราไม่กลัวความกริว้ โกรธของศั ตรู เก
รงว่า ศั ตรู จะประพฤติ ผิด ไป กล ั วว ่าศั ตรู ทัง้ หลายจะพูด ว่า “กําลั งม ือ ของเราจะมี ชัย พระ
เยโฮวาห์หาได้ทรงกระทํากิจการทัง้ ปวงนี้ ไม่� 28 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นประชาชาติที่ไม่
ยอมฟัง คํา ปรึกษา ในพวกเขาไม่ มี ความเข้าใจ 29 โอ ถ้า เขาฉลาดแล้ว เขาจะเข้าใจเรือ
่ งนี้
และทราบเรือ
่ งสุดท้ายปลายมือ 30 คนเดียวจะไล่พันคนอย่างไรได้ สองคนจะทําให้หมื่นคน
หนี ได้อย่างไร นอกจากศิลาของเขาได้ขายเขาเสียแล้ว และพระเยโฮวาห์ได้ทรงทอดทิง้ เขา
เสีย 31 เพราะศิลาของเขาไม่เหมือนศิลาของเรา แม้ศัตรู ของเราก็ตัดสินอย่างนั ้น 32 เพราะ
ว่า เถาองุน
่ ของเขามาจากเถาเมืองโสโดม มาจากไร่เมืองโกโมราห์ ผลองุน
่ ของเขาเป็น ดี
หมี และองุ ่นที ่ เป็น พวงๆก็ ขมขื่น 33 นํ้า องุน
่ ของเขาเป็น พิษ ของมังกร เป็น พิษ อํามหิต ของ
งู เห่า 34 เรือ
่ งนี้ มิได้ สะสมไว้กับ เราดอกหรือ ประทับ ตราไว้ในคลัง ของเรา 35 การแก้ แค้น
และการตอบสนองเป็นของเรา เท้าของเขาจะลื่นไถลไปตามกําหนดเวลา เพราะว่าวันแห่ง
หายนะของเขาอยู่ใกล้ แค่เอ้ือมแล้ว และสิง่ ต่างๆที่ จะเกิดขึ้นกับเขาก็จะมาโดยพลัน 36 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ และทรงเมตตาปรานี ต่อ ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ เมื่อทอดพระเนตรกําลังของเขาสิน
่ รือเหลืออยู่ 37 แล้วพระ
้ ลง ไม่มีใครยังอยูห
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องค์จะตรัสว่า “พระของเขาอยูที
่ ่ไหน ศิลาที่เขาพึ่งพานั ้นอยูที
่ ่ไหนเล่า 38 คือผู้ที่รับประทาน
ไขมันของเครือ
่ งสัตวบูชาของเขา และดื่มน้าํ องุนที
่ เ่ ป็นเครือ
่ งดื่มบูชาของเขา ให้บรรดาพระ
39
เหล่า นั ้น ลุก ขึ้น ช่วย ให้ พระเหล่า นั ้น เป็น ผู้ ป้องกัน เจ้า ซิ จงดู เถิด ตัว เรา คือ เรานี่ แหละ
เป็นผู้นั ้น นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นใด เราฆ่าให้ตาย และเราก็ให้มีชีวิตอยู่ เราทําให้บาด
เจ็บ และเราก็ รก
ั ษาให้หาย ไม่มี ผู้ ใดจะช่วยให้พ้ นม ือ เราได้ 40 เพราะเราชู มือ ขึ้น ถึง สวรรค์
และปฏิญาณว่า ดังที่ เราดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 41 ถ้าเราลับดาบอันวาววับของเรา และมือของ
เรายึดการพิพากษาไว้ เราจะแก้แค้นศั ตรู ของเรา และตอบแทนผู้ที่เกลียดเรา 42 เราจะให้
ลูก ธนู ของเราเมาโลหิต และดาบของเราจะกิน เนื้ อ หนั ง ด้วยโลหิต ของผู้ ที่ ถู กฆ่า และของ
เชลย ตัง้ แต่ เริม
่ แก้ แค้น ต่อ ศั ตรู � ’ 43 โอ ประชาชาติ ทัง้ หลาย จงชื่นชมยินดี กับ ประชาชน
ของพระองค์ เพราะพระองค์จะแก้แค้นโลหิตแห่งพวกผูรั
้ บใช้ของพระองค์แล้ว และจะทรง
ทําการแก้ แค้น ศั ตรู ของพระองค์ และจะทรงเมตตาปรานี ทัง้ แผ่น ดิน และประชาชนของ
พระองค์� 44 โมเสสได้ มาเล่า บรรดาถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ ให้ ประชาชนฟัง ทัง้ ตั วท ่า นพร้
อมกับโยชูวาบุตรชายนูน
โมเสสจะสิน
ิ บนยอดเขาเนโบ
้ ชีวต

45 และเมื่อโมเสสเล่าคําเหล่านี้ ทัง
้ หมดแก่บรรดาคนอิสราเอลจบแล้ว 46 ท่านก็กล่าวแก่

เขาว่า “จงใส่ใจในถ้อยคํา ทัง้ หลายซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านในวัน นี้ เพื่อ ท่านจะได้ บัญชา
แก่ ลูก หลานของท่าน เพื่อ เขาจะได้ ระวัง ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา แห่ง พระราชบัญญั ติ นี้ ทัง้
สิน
่ งนี้ ไม่ใช่ เรือ
่ งเล็ก น้ อยสํา หรับท ่า นทัง้ หลาย แต่ เป็น เรือ
่ งชีวต
ิ ของท่านทัง้ หลาย
้ 47 เรือ
และเรือ
่ งนี้ จะกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังจะข้าม
แม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น� 48 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในวันนั ้นเองว่า 49 “จง
ขึ้น ไปบนภูเขาอาบาริม ถึง ยอดเขาเนโบ ซึ่ง อยู่ในแผ่น ดิน โมอับ ตรงข้ามเมืองเยรีโค และ
ดู แผ่ นดิน คานาอัน ซึ่ง เราให้ แก่ ประชาชนอิสราเอลเป็น กรรมสิทธิ์ 50 และสิน
ิ เสียบน
้ ชีวต
ภูเขาซึ่งเจ้าขึ้นไปนั ้น และถูกรวบไปอยูก
่ ับญาติพี่น้ องของเจ้า ดังอาโรนพี่ชายของเจ้าได้สิ้น
ชีวต
ิ ที่ภูเขาโฮร์ และถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเขา 51 เพราะเจ้าทัง้ สองได้ละเมิดต่อเรา
ท่ามกลางคนอิสราเอลที่ น้ํา เมรีบาห์ แห่ งคาเดชในถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิน เพราะเจ้า มิ ได้ เคารพ
52
เราว่าบริสุทธิ์ในหมู่คนอิสราเอล เพราะเจ้าจะได้เห็นแผ่นดินซึ่งอยู่ต่อหน้าเจ้า แต่เจ้าไม่
ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่คนอิสราเอล�

33

พระพรสําหรับตระกูลต่างๆ
ต่อ ไป นี้ เป็น พร ซึ่ง โมเสส บุรุษ ของ พระเจ้า ได้ อวยพร แก่ คน อิสราเอล ก่อน ที่ ท่าน สิน
้
2
ชีวต
ิ
ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ เสด็จ จากซี นาย และทรงรุ ง่ แจ้ง จากเสอีร มาย
์
ัง เขาทัง้
หลาย พระองค์ทรงฉายรังสีจากภูเขาปาราน พระองค์เสด็จพร้อมกับวิสุทธิชนนั บหมื่นๆ ที่
พระหัตถ์เบื้องขวามีไฟเป็นพระราชบัญญัติแก่เขา 3 แท้จริง พระองค์ทรงรักประชาชนของ
พระองค์ บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ก็อยูในพระหั
่
ตถ์ของพระองค์ และเขาทัง้ หลายกราบ
ลงที่ พระบาทของพระองค์ รบ
ั พระดํารัส ของพระองค์ 4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญั ติ ไว้แก่
เรา เป็น กรรมสิทธิข
์ องชุ มนุ มชนยาโคบ 5 พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ ในเยชู รู น เมื่อ หัวหน้า
ชนชาติชุมนุมกับคนอิสราเอลทุกตระกูล 6 ขอให้รู เบนดํารงชีวต
ิ อยู่ อย่าให้ตาย อย่าให้ผู้คน
7
ของเขามี น้ อย � ท่านกล่าวถึง พรสําหรับ ยู ดาห์ดังนี้ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ
เสียงของยู ดาห์ ขอทรงนํา เขาเข้า กับ ชนชาติ ของเขา มือ ของเขาได้ ต่อสู้ เพื่อ ตนเอง และ
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากปรปักษข
์ องเขา� 8 ท่านกล่าวถึงเลวีว่า “ขอให้ทูมมีมและอูรี
1
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มของพระองค์อยูกั
่ บผูบริ
้ สุทธิของพระองค์
ผูที
้ ่พระองค์ทรงทดลองแล้วทต
ี่ ําบลมัสสาห์ ผูที
้ ่
์
พระองค์ได้ต่อสู้แล้วที่น้ําเมรีบาห์ 9 ผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขาว่า ‘ข้าพเจ้ามิได้เห็นเขา�
เขาไม่ จํา พี่ น้องของเขา และไม่ รู จั
้ กล ูก ของตนเอง เพราะว่า เขาปฏิ บั ติ ตามพระวจนะของ
พระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์ 10 เขาทัง้ หลายจะสอนคําตัดสินของพระองค์
แก่ยาโคบ และสอนพระราชบัญญัติของพระองค์แก่อิสราเอล เขาจะวางเครือ
่ งหอมต่อพระ
พักตร์พระองค์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ สิน
้ บนแท่น บูชาของพระองค์ 11 ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ขอพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ข้าวของของเขา และโปรดการงานที่มือเขาทํา ขอ
ทรงตีทําลายบัน
้ เอวแห่งศัตรูของเขา คือผูที
้ ่เกลียดชังเขา อย่าให้ลุกขึ้นอีกได้� 12 ท่านกล่าว
เรือ
่ งเบนยามินว่า “คนที่พระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยูก
่ ับพระองค์อย่างปลอดภัย พระเย
โฮวาห์จะทรงปกเขาไว้วันยังคํ่า และจะทรงประทับอยรู่ ะหว่างบ่าของเขา� 13 และท่านกล่าว
ถึง โยเซฟว่า “ขอให้ แผ่ นดิน ของเขาได้ รบ
ั พระพรจากพระเยโฮวาห์ ให้ ได้ รับ ของประเสริฐ
ที่สุดจากฟ้าสวรรค์ ทัง้ นํ้าค้างและจากบาดาลซึ่งหมอบอยู่ข้างล่าง 14 ให้ได้รับผลประเสริฐ
ที่สุดของดวงอาทิตย์ และพืชผลประเสริฐที่สุดที่ ดวงจันทร์ให้บังเกิด 15 พร้อมกับผลอย่าง
16 และผล
งามที่สุดจากภูเขาดึกดําบรรพ์ และผลประเสริฐที่สุดจากเนิ นเขาที่อยูตลอดกาล
่
ประเสริฐที่สุดของพิภพและสิง่ ที่ อยู่ในนั ้น และพระกรุ ณาคุณของพระองค์ซ่ึงประทั บที่พุ่ม
ไม้ ขอให้พรเหล่านี้ ลงมาเหนื อศีรษะของโยเซฟ และเหนื อกระหม่อมของผู้ที่ ถู กแยกจากพี่
น้ องของตน 17 สง่าราศีของเขาเหมือนลูกวัวหัวปีของเขา เขาของเขาเหมือนเขาม้ายูนิคอน
และด้วยเขานั ้น เขาจะดัน ชนชาติ ทัง้ หลายออกไปจนสุด ปลายพิ ภพ คนเอฟราอิ มน ับ หมื่น
เป็นเช่นนี้ คนมนั สเสห์นับพันก็เหมือนกัน� 18 ท่านกล่าวถึงเศบู ลุ นว่า “เศบู ลุ นเอ๋ย จงปี ติ
ร่าเริงเมื่อท่านออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จงปีติร่าเริงในเต็นท์ของตน 19 เขาจะเรียกชนชาติ
ทัง้ หลายมาที่ ภูเขา และถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง ความชอบธรรมที่ นั ่น เพราะเขาจะดูด
ความอุดมจากทะเลและได้ ขุมทรัพย์ที่ ซ่อนอยู่ในทราย� 20 ท่านกล่าวถึงกาดว่า “สาธุ การ
แด่ พระองค์ ผู้ ทรงขยายกาด กาดหมอบอยู่ เหมือนกับ สิงโต เขาทึ้ง แขนและกระหม่อมบน
ศีรษะ 21 เขาเลือกแผ่นดินส่วนดีที่สุดเป็นของตน เพราะส่วนของผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติ
ได้มีเก็บไว้ที่นั ่นแล้ว และเขามาถึงหัวหน้าของชนชาตินี้ เขาได้กระทําตามความเที่ยงธรรม
ของพระเยโฮวาห์และตามคําตัดสินซึ่ งมีต่ออิสราเอล� 22 และท่านกล่าวถึงดานว่า “ดาน
เป็น ลูก สิงโตที่ กระโดดมาจากเมืองบาชาน� 23 และท่านกล่าวถึง นั ฟ ทาลี ว่า “โอ นั ฟ ทาลี
ผู้อิมด
่ ้วยพระคุณและหนําด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ จงยึดครองทางตะวันตกและทาง
ใต้� 24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า “ขอให้อาเชอร์ได้รับพระพรคือให้มีบุตรมากมาย ให้เขา
เป็ นที ่ โปรดปรานของพี่ น้องของเขา และให้เขาจุ่ม เท้า เขาลงในนํ้ามัน 25 รองเท้า ของท่าน
จะเป็นเหล็กและทองสัมฤทธิ์ วันคืนของท่านเป็นอย่างไร ขอให้กําลังของท่านเป็นอย่างนั ้น
26 ไม่มี ผู้ ใดเหมือนพระเจ้า ของเยชู รู น พระองค์ เสด็จ มาทางฟ้า สวรรค์ เพื่อ ช่วยท่าน เสด็จ
มาเปี่ ยมด้วยความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ตามท้องฟ้า 27 พระเจ้าผู้ดํารงเป็นนิ ตย์เป็ นที่
ลี้ภัยของท่าน และพระกรนิ รน
ั ดร์รบ
ั รองท่านอยู่ พระองค์จะทรงผลักศัตรู ให้ออกไปพ้นหน้า
ท่าน และจะตรัสว่า ‘ทําลายเสียเถอะ� 28 ดังนั ้นแหละ อิสราเอลจึงจะอยูอ
่ ย่างปลอดภัยแต่
ฝ่ายเดียว นํ้าพุแห่งยาโคบจะอยูใ่ นแผ่นดินที่มีข้าวและนํ้าองุน
่ เออ ท้องฟ้าของพระองค์จะ
โปรยนํ้าค้างลงมา 29 โอ อิสราเอล ท่านทัง้ หลายเป็นสุขแท้ๆ ใครเหมือนท่านบ้าง โอ ชนชาติ
ที่รอดมาด้วยพระเยโฮวาห์ทรงช่วย เป็นโล่ชว
่ มของท่าน
่ ยท่าน เป็นดาบแห่งความยอดเยีย
ท่านจะพบว่าพวกศัตรู เป็นผู้มุสาทัง้ สิน
้ ท่านจะเหยียบยํ่าไปบนปูชนียสถานสูงของเขา�
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โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอัน แล้วสิน
ิ บนภูเขาเนโบ
้ ชีวต
1 และโมเสสก็ ข้น
ึ ไปจากราบโมอับถึงภู เขาเนโบ ถึงยอดเขาปิ สกาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมือง
เยรีโค และพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั ้นทัง้ หมด คือกิเลอาดจนถึงดาน
2 ทัง
้ นั ฟทาลีทัว่ หมด เห็นแผ่นดินเอฟราอิม และมนั สเสห์ ทัว่ แผ่นดินยูดาห์ ไกลไปถึงทะเล
ที่ อยู่ไกลออกไป 3 ทัง้ ทางใต้ และที่ ลุ ่ม ในหุบเขาแห่ง เมืองเยรีโค เมืองต้ นอ ิ นทผลัม ไกลไป
จนถึงโศอาร์ 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกั บท่านว่า “นี่ คือแผ่นดินซึ่งเราได้ ปฏิ ญาณต่ ออับรา
ฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ ว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า� เราให้เจ้าเห็นกับตา แต่เจ้า
จะไม่ ได้ เข้าไปในแผ่นดินนั ้น� 5 เหตุ ฉะนั ้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์จึงสิน
ิ ที่ นั่น
้ ชีวต
ในแผ่น ดิน โมอับ ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ ทรงฝัง ท่านไว้ในหุบเขา
ในแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์ จนถึงทุกวันนี้ หามีผู้ใดรู จ
้ ักที่ ฝังศพของท่านไม่ 7 เมื่อ
โมเสสสิน
ิ ัน
้ ท่านมีอายุหน่งึ ร้อยยี่สิบปี นั ยน์ ตาของท่านมิได้มัวไป หรือกําลังของท่าน
้ ชีวตน
ก็ ไม่ถอย 8 และคนอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสสที่ราบโมอับสามสิบวัน แล้ววันที ่ร้องไห้ไว้ทุกข์
ถึงโมเสสก็สิ้นลง
โยชูวา ผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ จะนําคนอิสราเอลแทนโมเสส
โยชู วาบ ุตรชายนูนม ี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปัญญา เพราะโมเสสได้ เอามือ ของท่าน
วางบนเขา ดัง นั ้น ประชาชนอิสราเอลจึง เชื่อ ฟัง เขา และได้ กระทํา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาโมเสสไว้ 10 ตัง้ แต่ วัน นั ้น มาก็ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ คนใดเกิด ขึ้น ในอิสราเอลเสมอโมเสส
ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงรู จ
้ ัก หน้า ต่อ หน้า 11 ไม่มี ผู้ ใดเสมอเหมือนท่านในเรือ
่ งหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ท่านให้กระทํา ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ต่อ ฟาโรห์และ
ต่อ บรรดาข้า ราชบริพารของฟาโรห์ และต่อ แผ่น ดิน ของท่านทัง้ สิน
่ งอํานาจ
้ 12 และในเรือ
ยิง่ ใหญ่ และกิจการอัน น่า เกรงกลัว และใหญ่ โตทัง้ สิน
้ ซึ่ง โมเสสกระทํา ในสายตาของคน
อิสราเอลทัง้ ปวง
9
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยชูวา

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ รับ ชื่อ จากผู้นํา ของอิสราเอล คือ โยชู วา บุ ตรนูน โยชู วาเป็น ผู้นํา ของ
ชาวอิสราเอลหลัง จากที่ โมเสสได้ เสีย ชีวต
ิ เล่ มน ี้ เก ี่ย วกับ การที่ ชนชาติ อิสราเอลได้ ชนะ
แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เขา เพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือชาวอิสราเอล พระองค์
ต้องการสองสิง่ จากพวกเขา คือเขาต้องมีความเชื่อในพระเจ้า และเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้า
แล ้ว พระเยโฮวาห์ ได้ ต่อสู้ เพื่อ เขา และโดยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ของพระองค์ พวกเขาได้
ชนะแผ่นดินนั ้น
ตามลําดับ วัน เดือน ปี ของอาร์ช บิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ ระยะเวลาที่ โยชู วาเป็น ผู้นํา ของ
ประเทศอิสราเอลนั ้น คือ 26 ปี โยชูวาเป็นผู้นําตัง้ แต่ปีก่อน ค�ศ� 1451 ตอนนั ้นโยชูวากับ
คาเลบเป็นคนมีอายุมากที่สุดในชาวอิสราเอล ทัง้ สองคนนี้ มีอายุประมาณ 80 ปี
โยชูวาได้รับหน้าที่ใหม่
1 อยู่ มาเมื่อ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ สิ ้น ชีวต
ิ แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู วาบ
2
ุตรชายนูน ผู้ รับ ใช้ ของโมเสสว่า “โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราสิน
ิ แล้ว ฉะนั ้น บัดนี้ จงลุก ขึ้น
้ ชีวต
ยกข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนี้ ทัง้ เจ้า และชนชาติ นี้ ทัง้ หมดไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เรายกให้ แก่ เขาทัง้
หลาย คือแก่ คนอิสราเอล 3 ทุ กๆตําบลถิ่นที ่ฝ่าเท้า ของเจ้าทัง้ หลายจะเหยียบลง เราได้ ยก
ให้ แก่ เจ้ าทัง้ หลาย ดัง ที่ เราได้ ตรัส ไว้กับ โมเสส 4 ตัง้ แต่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารและภูเขาเลบานอน
นี้ ไกลไปจนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส แผ่ นดิน ทัง้ หมดของคนฮิต ไทต์ ถึง ทะเลใหญ่
ทางทิศ ตะวัน ตก จะเป็น อาณาเขตของเจ้า 5 ไม่มี ผู้ ใดจะยืน หยัด ต่อ หน้า เจ้า ได้ ตลอดชีวต
ิ
ของเจ้า เราอยูก
่ ับโมเสสมาแล้วฉั นใด เราจะอยูก
่ ับเจ้าฉั นนั ้น เราจะไม่ละเลยหรือละทิง้ เจ้า
6
เสีย จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด เพราะเจ้า จะกระทํา ให้ชนชาติ นี้ แบ ่ งมรดกในแผ่น ดิน
นั ้น ซึ่ง เราปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลายว่า จะยกให้ เขา 7 เพียงแต่ จงเข้ม แข็ง
และกล้าหาญยิง่ เถิด ระวังที่จะกระทําตามพระราชบัญญัติทัง้ หมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเรา
ได้ บัญชาเจ้า ไว้นั ้น อย่า หลีก เลี่ยงจากพระราชบัญญั ติ นั ้น ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้าย เพื่อ
ว่าเจ้าจะไปในถิน
ั ความสําเร็จอย่างดี 8 อย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้
่ ฐานใด เจ้าจะได้รบ
ห่างเหิน ไปจากปากของเจ้า แต่ เจ้ าจงตรึกตรองตามนั ้น ทัง้ กลางวันและกลางคืน เพื่อ เจ้า
จะได้ระวังที่จะกระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจําเริญ และ
เจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดี 9 เราสัง่ เจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่า
ตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิน
่ ฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิ
ตกับเจ้า�
โยชูวาเตรียมประชาชนที่จะข้ามแม่น้ําจอร์แดน
10 แล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที่ทัง
้ ปวงของประชาชนว่า 11 “จงไปในค่ายสัง่ ประชาชนว่า จง
เตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะว่าภายในสามวันท่านทัง้ หลายจะต้องยกข้ามแม่น้ําจอร์แดน
นี้ เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้ยึดครอง
� 12 แล้วโยชูวาพูดกับคนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งว่า 13 “จงจําคําที่
โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านทัง้ หลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้
หลายจัดที่พักให้ท่าน และประทานแผ่นดินนี้ แก่ท่าน 14 จงให้ภรรยาของท่านทัง้ หลาย ลูก
เล็กของท่าน และฝูงสัตว์ของท่านอยู่ในแผ่นดินซึ่งโมเสสยกให้ที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้
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แต่ผู้ชายที่ชาํ นาญศึกทัง้ หลายในพวกท่านต้องถืออาวุธข้ามไปเป็นทัพหน้า เพื่อช่วยพี่น้อง
ของตน 15 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะประทานที่พักให้แก่พี่น้ องของท่าน ดังที่ประทานแก่ท่าน
ทัง้ ให้เขาได้ยด
ึ ครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่เขา แล้วท่านจึง
จะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นที ่ ท่านยึด ครองและถือ ไว้เป็น กรรมสิทธิ์ คือ แผ่น ดิน ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้
ของพระเยโฮวาห์ได้ให้แก่พวกท่านฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ทางดวงอาทิตย์ขึ้น� 16 เขาทัง้
หลายจึง ตอบโยชู วาว ่า “สิ ่ง สารพัด ซึ่ง ท่านบัญชาแก่ พวกเรา เราจะกระทํา ตาม ท่านจะให้
พวกเราไปในที่ ใดๆ เราจะไป 17 เราเชื่อฟัง โมเสสในเรือ
่ งทัง้ ปวงอย่างไร เราจะเชื่อฟัง ท่าน
อย่างนั ้น ขอเพียงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตกับท่าน ดังที่พระองค์ได้สถิตก
ับ โมเสสก็ แล้ว กัน 18 ผู้ ใดที่ ขัดขืน คํา บัญชาของท่าน และไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของท่าน ไม่ ว่า
ท่านจะบัญชาเขาอย่างไร ผู้นั ้นจะต้องถึงตาย ขอเพียงให้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิด�

2
นางราหับช่วยผู้สอดแนม

ต่อ มาโยชู วาบ ุตรชายนูน ได้ ใช้ ชายสองคนจากเมืองชิ ทธิ ม เป็นการลับ ให้ ไปสอดแนม
กล่าวว่า “จงไปตรวจดูแผ่นดินนั ้น และเมืองเยรีโคด้วย� คนทัง้ สองก็ไป เข้าไปในเรือนของ
หญิงโสเภณี คนหนึ่ งชื่อราหับ และพักอยูที
่ ่นั่น 2 มีคนทูลกษัตริย์เมืองเยรีโคว่า “ดูเถิด มีชาย
อิสราเอลบางคนเข้า มาคืน นี้ เพื่อ จะสอดแนมดู แผ่น ดิน � 3 ฝ่า ยกษั ตริย์ เมืองเยรีโคจึง ใช้
คนไปสัง่ ราหับว่า “จงส่งคนเหล่านั ้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เรา เพราะเขามา
เพื่อจะสอดแนมดูทัว่ แผ่นดินของเรา� 4 แต่หญิงนั ้นได้ซ่อนชายทัง้ สองเสียแล้วจึงกล่าวว่า
“มีผูชายมาหาข้
้
าพเจ้าจริง แต่เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ 5 ต่อมาเมื่อจะปิดประตูเมือง
ในเวลาพลบคํ่า คนเหล่านั ้ นก็ออกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบตามเขาไป
เถิด คงทัน เขา� 6 แต่ หญิง นั ้น ได้ พาคนทัง้ สองขึ้น บนหลังคาแล้ว ซ่อนตัว เขาไว้ใต้ ต้น ป่าน
ซึ่งวางลําดับตากไว้ที่ ดาดฟ้าบนหลังคานั ้น 7 เขาทัง้ หลายก็ ไล่ ตามคนทัง้ สองไปทางแม่น้ํา
จอร์แดนจนถึงท่าข้าม พอคนที่ไล่ตามนั ้นออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูเมือง 8 เมื่อชายทัง้ สอง
คนยัง ไม่ นอนหญิง นั ้ นก ็ ข้น
ึ ไปหาเขาบนหลังคา 9 กล ่าวแก่ ชายนั ้ นว ่า “ดิ ฉั นทราบแล้ วว ่า
พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ พวกท่าน ความคร้ามกลัว ต่อ ท่านได้ ตกอยู่ บนเราทัง้
หลาย และบรรดาชาวแผ่นดินก็ครันคร
่
้ามต่อท่าน 10 เพราะเราทัง้ หลายได้ยน
ิ เรือ
่ งที่พระเย
โฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ทะเลแดงแห้ง ไปต่อ หน้า ท่านเมื่อ ท่านออกจากอียป
ิ ต์ และเรือ
่ งการที่
ท่านได้กระทําแก่กษั ตริยทั
์ ง้ สองของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น คือกษั
ตริย์ สิ โหนและโอก ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ทําลายเสีย สิน
่ งท่านนี้ แหละ พอเรา
้ 11 เพราะเรือ
ได้ยน
ิ ข่าวนี้ จิตใจของเราก็ละลายไป ไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่ งเลย เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเป็น พระเจ้า ของสวรรค์ เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง 12 ฉะนั ้น
บัดนี้ ขอท่านปฏิญาณให้ดิ ฉั น ในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า เมื่ อด ิ ฉัน ได้ สําแดงความเมตตา
ต่อ ท่านแล้ว ท่านจะแสดงความเมตตาต่อ เรือนบิดาของดิฉัน และให้มี หมายสําคัญ อัน แน่
นอนต่ อกัน 13 และขอไว้ชีวิตบิดามารดา พี่น้ องชายหญิง และทุกคนที่ เป็นของวงศ์ ญาติ นี้
ให้ชีวิตเรารอดจากตาย� 14 ชายนั ้นจึงตอบนางว่า “ชีวิตของเราเพื่อชีวต
ิ ของเจ้าน่ ะหรือ ถ้า
เจ้าไม่แพร่งพรายธุรกิจนี้แก่ผู้ใด เราจะมีความเมตตาและจริงใจต่อเจ้า เมื่อพระเยโฮวาห์
ประทานแผ่นดินนี้ แก่เรา� 15 แล้วนางจึงเอาเชือกหย่อนเขาทัง้ สองลงทางหน้าต่าง เพราะ
บ้านของนางตัง้ อยู่ ที่ กําแพงเมือง นางอาศัย อยู่ ในกําแพง 16 นางจึง บอกเขาว่า “จงขึ้น ไป
บนภู เขา ด้วยเกรงว่า ผู้ ที่ ไล่ ตามจะพบเข้า จงซ่อนตัว อยู่ สามวัน จนกว่า ผู้ ที่ ไล่ ตามจะกลับ
แล้วจึงค่อยออกเดินต่อไป� 17 ชายนั ้นจึงพูดกับนางว่า “ฝ่ายเราจะไม่ให้ผิดคําปฏิญาณซึ่ง
เจ้า ได้ ให้เราปฏิญาณนั ้น 18 ดู เถิด เมื่อ เรายกเข้า มาในแผ่น ดิน นี้ เจ้ าจงเอาด้ายแดงนี้ ผูก
1
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ไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าหย่อนเราลงไปนั ้น และเจ้าจงรวบรวมบิดามารดา พี่น้อง และครัวเรือน
ของบิดาทัง้ สิน
้ เข้ามาไว้ในบ้าน 19 ถ้ามีผู้ใดออกไปที่ ถนนนอกประตูบ้าน ให้โลหิตของผู้นั้น
ตกบนศีรษะของผู้นั้นเอง ฝ่ายเราไม่มีความผิด แต่ถ้ามีคนหนึ่ งคนใดยกมือขึ้นทําร้ายผู้ใด
ที่ อยู่กับเจ้าในเรือน ให้โลหิตของคนนั ้นตกบนศีรษะของเราเถิด 20 แต่ถ้าเจ้าแพร่งพรายธุ
รกิจของเราแก่ ผู้ใด เราก็ พ้นจากคําปฏิญาณซึ่งเจ้าให้เราปฏิญาณไว้นั ้น� 21 นางจึงกล่าว
ว่า “ให้เป็นไปตามคําของท่านเถิด� แล้วนางก็ ส่งคนทัง้ สองนั ้นไป เขาก็ไป นางจึงเอาด้าย
แดงผูกไว้ที่ หน้าต่าง 22 คนทัง้ สองออกไปแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยู่ที่ นั ่นสามวัน จนผู้ที่
ไล่ตามกลับ เพราะผู้ที่ไล่ตามนั ้นได้ค้นหาอยูต
่ ลอดทางก็ไม่พบ 23 ชายทัง้ สองก็ลงจากภูเขา
อีก และข้ามไปหาโยชู วาบุตรชายนูน แล้วเล่าเหตุ การณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเกิดแก่ ตนให้ฟัง 24 และ
เขากล่าวแก่ โยชู วาว่า “พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผ่นดินนั ้นทัง้ หมดไว้ในมือเราแน่ นอนแล้ว
และยิง่ กว่านั ้ นอีกบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ ก็ มีใจครันคร
่
้ามไป เพราะเราเป็น
เหตุ�

3
คนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอร์แดน
ฝ่ายโยชู วาก ็ ต่ืน แต่ เช้า เขาทัง้ หลายยกออกจากชิ ทธิม มาถึง แม่ น้ํา จอร์แดน ทัง้ ตั วท
่านและคนอิสราเอลทัง้ หมด เขาพัก อยู่ ที่ นั ่ นก ่อนจะข้ามไป 2 ครัน
้ ล่วงมาได้ สามวัน พวก
เจ้า หน้าที่ ก็ ไปทัว่ ค่าย 3 แล ้ว บัญชาประชาชนว่า “เมื่อ ท่านเห็น หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และเห็น คนเลวีซ่ึง เป็น ปุโรหิต หามไป ก็ ให้ ยกออกจากที่ ของท่าน
ตามหี บน น
ั ้ ไป 4 ทิง้ ระยะของท่านไว้ให้ ห่างจากหีบ ประมาณสองพัน ศอก อย่า เข้าไปใกล้ หี
บน น
ั ้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ รู ้จัก ทางที่ จะไป เพราะท่านยัง ไม่ เคยมาทางนี้ ก่อน � 5 ฝ่าย
โยชู วาจึงกล่าวแก่ ประชาชนว่า “จงชําระตัวให้บริสุทธิเถิ
์ ด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์จะ
6
ทรงกระทําการมหัศจรรย์ท่ามกลางท่าน� โยชูวาสัง่ พวกปุโรหิตว่า “จงยกหีบพันธสัญญา
ข้ามไปข้างหน้าประชาชนทัง้ ปวง� เขาก็ยกหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชน 7 พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้ เราจะเริม
่ ยกย่องเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาอิสราเอล
เพื่อเขาจะทราบว่า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั ้น 8 และเจ้าจง
สัง่ ปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่า ‘เมื่อท่านทัง้ หลายมาริมแม่น้ําจอร์แดนจงหยุดยืนอยู่ใน
แม่น้ําจอร์แดน� ” 9 และโยชู วากล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “จงมาที่ นี่ เถิด และฟังพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน� 10 และโยชู วากล่าวว่า “โดยเหตุ นี้ ท่านทัง้ หลายจะได้
ทราบว่า พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ได้ ประทั บอย ู่ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และว่า พระองค์ จะ
ทรงขับ ไล่ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนฮี ไวต์ คนเปริส ซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคน
เยบุสให้พ้นหน้าท่านทัง้ หลายอย่างแน่ นอน 11 ดูเถิด หีบพันธสัญญาแห่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ปิ่ นสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ําจอร์แดน 12 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเลือกคนสิบ
สองคนออกจากตระกูลอิสราเอลตระกูลละคน 13 และต่อมาทันทีที่เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้
หามหีบแห่งพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จะลงไปยืนอยูใ่ นแม่น้ํา
จอร์แดน นํ้า ในแม่น้ํา จอร์แดนจะถูก ตัดขาดจากนํ้า ที่ ไหลมาจากข้างบน นํ้า นั ้น จะหยุด ตัง้
ขึ้นเป็นกองเดียว� 14 ดังนั ้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทัง้ หลาย เพื่อจะข้ามแม่น้ํา
จอร์แดน พร ้ อมกับ ปุโรหิต หามหีบ พันธสัญญาไปข้างหน้า ประชาชน 15 เมื่อ คนหามหีบ มา
ถึงแม่น้ําจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในริมแม่น้ําแล้ว (แม่น้าํ จอร์แดนขึ้น
ท่วมฝั่ งตลอดฤดู เก ี่ยวข้าวเสมอ� 16 นํ้า ที่ ไหลมาจากข้างบนก็ หยุด ตัง้ ขึ้น และนูน ขึ้น เป็นก
องไกลออกไปยิง่ นั กตัง้ แต่เมืองอาดัม ซึ่งเป็นเมืองอยูข
่ ้างๆเมืองศาเรธาน และนํ้าที่ไหลลงสู่
1
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ทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเค็มนันก
้ ็ขาดกันสิน
้ แล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยรี
17
โค และปุโรหิตผูห
้ ามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ยนม
ื น
ั ่ อยูบ
่ นดินแดนแห้งกลางแม่
นํ้าจอร์แดน คนอิสราเอลทัง้ หมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้ง จนประชาชนข้ามแม่น้ําจอร์แดน
ไปหมด

4

ที่ระลึกที่ทําด้วยศิลาสองแห่ง

1 ต่อมาเมื่อประชาชนนั ้นได้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนเสร็จหมดแล้ว

พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โยชู
วาว ่า 2 “จงเลือกชายสิบ สองคนจากประชาชนตระกูล ละคน 3 และบัญชาเขาว่า ‘จงไปเอา
ศิลาสิบสองก้อนจากที่นี่ ที่กลางแม่น้ําจอร์แดน ตรงที่ซ่ึงเท้าของปุโรหิตยืนมน
ั ่ อยูนั
่ ้น ขนมา
4
วางไว้ในที่ซ่ึงท่านทัง้ หลายจะนอนในคืนวันนี้ � ” แล้วโยชูวากเ็ ลือกชายสิบสองคน ซึ่งท่าน
จัดตัง้ จากประชาชนอิสราเอลตระกูลละคน 5 โยชูวาจึงสัง่ เขาว่า “จงผ่านไปข้างหน้าหีบของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านลงไปกลางแม่ น้ํา จอร์แดน แล ้ว แบกศิลามาคนละก้อนตาม
จํานวนตระกูล คนอิสราเอล 6 เพื่อ ว่า สิง่ นี้ จะเป็น หมายสําคัญ ในหมู่ พวกท่านทัง้ หลาย ใน
เมื่อลูกหลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อไปว่า ‘ศิลาเหล่านี้ มีความหมายอะไร� 7 แล้วท
่านจงตอบพวกเขาว่า ‘นํ้า ที่ จอร์แดนขาดจากกัน ต่อ หน้า หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์
เมื่อหีบนน
ั ้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดน นํ้าในแม่น้ําจอร์แดนก็ขาดจากกัน ศิลาเหล่านี้ จะเป็นทีร่ าํ ลึก
แก่ลูกหลานอิสราเอลเป็นนิ ตย์� ” 8 คนอิสราเอลเหล่านั ้นก็กระทําตามที่โยชูวาบัญชา และ
ขนหิน สิบ สองก้อนมาจากกลางจอร์แดน ตามจํานวนตระกูล คนอิสราเอล ดัง ที่ พระเยโฮ
วาห์ตรัสสัง่ โยชูวา และเขาก็แบกมายังที่ซ่ึงเขาพักอยู่ วางไว้ที่นั่น 9 และโยชูวาได้ตัง้ ศิลาสิบ
สองก้อนไว้กลางแม่ น้ํา จอร์แดน ตรงที่ ที่ เท ้า ของปุโรหิต ผู้ หามหีบ พันธสัญญายืน อยู่ และ
ศิลาเหล่านั ้ นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี้ 10 เพราะว่าปุโรหิตผู้หามหีบนัน
้ ได้ ยน
ื อยู่ที่ กลางจอร์แดน
กว่าสิง่ สารพัดจะสําเร็จ ตามซึ่งพระเยโฮวาห์บัญชาโยชูวาให้บอกประชาชน ตามซึ่งโมเสส
ได้ บัญชาไว้กับโยชู วาทุกประการ แล้วประชาชนก็ รีบข้ามไป 11 ต่อมาเมื่อประชาชนข้ามไป
หมดแล้ว หีบแห่งพระเยโฮวาห์และปุ โรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชาชน 12 คนรู เบน คนกาด
และคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ถือ อาวุธ นํา หน้า คนอิสราเอลข้ามไปตามที่ โมเสสได้ สัง่ เขาไว้
13 มีคนถืออาวุธไว้พร้อมที่จะเข้าสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามไปต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์เพื่อทําศึก ไปถึงที่ ราบเขตเมืองเยรีโค 14 ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงยกย่องโยชู วาท
่า มกลางสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายก็ ยาํ เกรงท่าน ดัง ที่ เขาเคยยําเกรง
โมเสสตลอดชีวต
ิ ของท่าน 15 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า 16 “จงบัญชาปุโรหิตผู้หามหีบ
พระโอวาทให้ข้น
ึ มาจากจอร์แดน� 17 โยชูวาจึงบัญชาแก่ปุโรหิตว่า “จงขึ้นมาจากจอร์แดน
เถิด� 18 ต่อมาเมื่อปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากกลางจอร์แดน
เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้ง นํ้าในจอร์แดนก็ กลับมายังที่ เก่าไหลท่วม
ฝั่ งอย่างเดิม
กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในคานาอัน
ประชาชนได้ ข้น
ึ จากจอร์แดนในวั นที ่ สิ บเดือนที่ หนึ่ ง ไปตัง้ ค่ายอยู่ ที่ กิล กาล ริม เขต
เมืองเยรีโคข้างทิศ ตะวัน ออก 20 และศิลาสิบ สองก้อนซึ่ง เขานํา ออกมาจากจอร์แดนนั ้น
โยชู วาก ็ ได้ ตัง้ ไว้ที่ กิล กาล 21 ท่านจึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “เวลาภายหน้า เมื่อ ลูก หลาน
จะถามบิดาของเขาว่า ‘ศิลาเหล่า นี้ มี ความหมายอะไร� 22 แล ้ วท ่านจงตอบแก่ ลูก หลาน
ให้ทราบว่า ‘อิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนนี้ บนดินแห้ง� 23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้ หลายกระทําให้แม่น้าํ จอร์แดนแห้งไปเพื่อท่าน จนท่านข้ามไปได้หมด ดังที่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านกระทําแก่ทะเลแดง ทรงกระทําให้แห้งเพื่อเราทัง้ หลาย จนเราข้ามไป
19

โยชูวา 4:24

245

โยชูวา 5:15

หมด 24 เพื่อชนชาติทัง้ หลายทัว่ พิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระเยโฮวาห์นั้นทรงฤทธิ์ เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นนิ ตย์�

5

ต่อ มาเมื่อ บรรดากษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ฟากจอร์แดนข้างตะวัน ตก และบร
รดากษั ตริย์ ของคนคานาอัน ซึ่ง อยู่ ใกล้ ทะเล ได้ ยิ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ น้ํา ใน
จอร์แดนแห้ง ไปต่อ หน้า คนอิสราเอล ให้เราข้ามฟากไปได้ หมดแล้ว จิ ตใจของเขาก็ ละลาย
ไป ไม่มีกําลังใจในตัวอีกต่อไปเหตุเพราะคนอิสราเอล
1

คนอิสราเอลรุ น
่ ใหม่เข้าสุหนั ต
2 คราวนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงทํามีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุ
หนัตเป็ นครงั ้ ที่ สอง� 3 โยชู วาจึงทํามีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุ หนัตที่ เนิ นเขา
แห่งหนั งหุม
้ ปลายองคชาต 4 นี่ แหละเป็นเหตุซ่ึงโยชูวาให้เขาเข้าสุหนัต ในบรรดาประชาชน
ผู้ ออกมาจากอียป
ิ ต์ พวกผู้ ชาย คือ ทหารทัง้ หมดสิน
ิ เสีย ตามทางในถิน
้ ชีวต
่ ทุ รก ัน ดารหลัง
จากที่ ออกจากอียป
ิ ต์ 5 แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั ้นได้ เข้าสุ หนัตหมดทุกคนแล้ว แต่
ประชาชนทุก คนที่ เก ิ ดมาใหม่ ตามทางที่ ในถิน
ิ ต์ นั ้น
่ ทุ รก ัน ดารหลัง จากที่ ออกมาจากอียป
6
ยังไม่ ได้ เข้าสุหนั ต เพราะว่าคนอิสราเอลเดิน ทางสี่ สิ บปี อยู่ในถิน
่ ทุ รกันดารจนประชาชน
ทัง้ สิน
ิ ต์ สิ ้น ชีวต
ิ เสีย หมด เพราะเขามิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียง
้ คือ ทหารที่ ออกมาจากอียป
ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกับ เขาว่า พระองค์ จะไม่ ทรงยอมให้ เขา
เห็น แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะประทานแก่ เราทัง้ หลาย เป็น
แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ 7 แต่ บุ ตรของเขาซึ่ง พระองค์ ทรงให้แทนเขานั ้น
โยชูวากได้
็ ให้เข้าสุหนั ต เพราะว่าเขายังไม่เข้าสุหนั ต เพราะว่าเขาไม่เคยได้เข้าสุหนัตเมื่อมา
ตามทาง 8 ต่อมาเมื่อได้ให้ประชาชนเข้าสุ หนัตเสร็จหมดแล้ว เขาก็พักอยู่ในที่อาศัยในค่าย
จนกว่าจะหายเป็นปกติ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชู วาว่า “วันนี้ เราได้ กลงิ้ ความอดสู เพราะ
อียป
ิ ต์ ไปให้พ้นเจ้าแล้ว� จึงเรียกชื่อตําบลนั ้ นว่ากิลกาลจนทุกวันนี้ 10 ฝ่ายคนอิสราเอลได้
ตัง้ ค่ายที่กิลกาล เขาถือเทศกาลปัสกาในวันทีสิ
่ บสี่ของเดือนนั ้นเวลาเย็น ณ ที่ราบเมืองเยรี
โค
มานาขาดไป

11 วันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปั สกา

วันนั ้นเองเขาก็รบ
ั ประทานผลอันเกิดจากแผ่นดิน คือ
ขนมไร้เชื้อ และข้าวคัว่
ตัง้ แต่ วันร ุ่ง ขึ้น มานาก็ ขาดไป คือ เมื่อ เขาได้ รบ
ั ประทานผลจาก
แผ่นดิน คนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลย ในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอัน
12

จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา
13 ต่อมาเมื่อโยชู วาอยู่ข้างเมืองเยรีโค ท่านก็ เงยหน้าขึ้นมองดู และดู เถิด มีชายคนหนึ่ ง
ชักดาบออกมาถือยืนอยูต
่ รงหน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายนั ้น กล่าวแก่เขาว่า “ท่านอยูฝ
่ ่าย
เราหรือ อยู่ฝ่า ยศั ตรู � 14 ผู้ นั ้น จึง ตอบว่า “มิใช่ ที่ เรามานี้ ก็ มาเป็น จอมพลโยธาของพระเย
โฮวาห์� ฝ่ายโยชู วาก ็ กราบลงถึ งด ิน นมัสการแล้ว ถามว่า “เจ้ านายของข้าพเจ้า ท่านจะให้
ผู้รบ
ั ใช้ของท่านกระทําอะไร� 15 และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์จึงสัง่ โยชูวาว่า “จงถอด
รองเท้า ออกจากเท้า ของเจ้า เสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยู่ นี้ เป็ นที ่ บริสุทธิ�
์ โยชู วาก ็ กระทํา
ตาม

6
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ไม่มีคนเข้าออกได้เลย 2 พระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โยชู วาว ่า “ดู แน่ ะ เราได้ มอบเมืองเยรีโคไว้ในมือ เจ้า แล้ว ทัง้ กษั ตริย์ และทแกล้ว
ทหาร 3 เจ้าทัง้ หลายจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครัง้ หนึ่ ง เจ้าจง
ทํา เช่น นี้ หกวัน 4 ให้ปุ โรหิต เจ็ด คนถือ แตรเขาแกะตัวผู้ เจ ็ด คัน นํา หน้า หีบ และในวันที ่ เจ ็ด
นั ้นเจ้าทัง้ หลายจงเดินรอบเมืองเจ็ดครัง้ ให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วย 5 และต่อมาเมื่อเขาเป่า
เขาแกะตัวผู้ เป็น เสียงยาว พอเจ้า ได้ยน
ิ เสียงแตรนั ้น ก็ ให้ประชาชนทัง้ ปวงโห่รอ
้ งขึ้น ด้วย
เสียงอัน ดัง กํา แพงเมืองนั ้ นก ็ จะพัง ลงราบ และประชาชนจะขึ้น ไปทุก คนต่างตรงไปข้าง
หน้าตน� 6 ฝ่ายโยชูวาบุตรชายนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสัง่ ว่า “จงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหามไป
ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์� 7 และท่าน
สัง่ ประชาชนว่า “จงออกเดิน รอบเมืองนั ้น ให้ทหารถือ อาวุธ เดิน ข้างหน้า หีบ แห่ง พระเยโฮ
วาห์� 8 ต่อมาเมื่อโยชูวาบัญชาแก่ประชาชนแล้ว ปุโรหิตเจ็ดคนที่ถือเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันก
็ เดิน ผ่านไปข้างหน้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์และเป่า แตรไปด้วย และมี หีบพันธสัญญา
แห่งพระเยโฮวาห์ตามเขามา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยูหน
่ ้าปุโรหิตผู้เป่าแตร และกองระ
วังหลังก็เดินตามหีบ ฝ่ายปุโรหิตนันก
้ ็เดินเรือ
่ ยไปเป่าแตรอยู่ 10 แต่โยชูวาบัญชาประชาชน
ว่า “ท่านอย่าโห่ร้อง อย่าให้ใครได้ยน
ิ เสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคําหลุดจากปากของท่านทัง้
หลายเลย จนกว่าจะถึงวันทีข
่ ้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้อง ท่านจึงโห่รอ
้ งกัน� 11 หีบแห่งพระเย
โฮวาห์จึงเวียนรอบเมืองดังนี้ แหละ คือเวียนรอบหนึ่ งเที่ยว เขาก็กลับเข้าค่าย นอนค้างคืน
อยู่ในค่ายนั ้น 12 โยชู วาตื่นขึ้นแต่ เช้าและปุ โรหิตก็ยกหีบแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ หาม 13 และ
ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์เรือ
่ ยไปและเป่า
แตรไปด้วย และทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขา และกองหลังก็เดินอยู่ข้างหลังหีบแห่ง
พระเยโฮวาห์ ฝ่ายปุโรหิตนันก
้ ็เดินเป่าแตรไปเรือ
่ ยๆ 14 และในวันที่สองเขาก็เดินรอบเมือง
นั ้ นคร งั ้ หนึ่ ง แล้วกลับ เข้า ค่ายอีก เขาทํา เช่น นี้ อยู่ หกวัน 15 ต่อ มาในวันที ่ เจ ็ด เขาลุก ขึ้น แต่
เช้าตรู ่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครัง้ เฉพาะวันเดียวนั ้นเขาได้เดินกระบวนรอบ
เมืองเจ็ด ครัง้ 16 อยู่ มาในครัง้ ที่ เจ็ด เมื่อ ปุโรหิต เป่า แตร โยชู วาบอกแก่ ประชาชนว่า “จง
โห่รอ
้ งขึ้นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้ว 17 เมืองนั ้นและสารพัดใน
เมืองนั ้น จะถูก สาปแช่ง ต่อ พระเยโฮวาห์ เว้น แต่ ราหับ หญิง โสเภณี กับ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ใน
เรือนของนางจะรอดชีวต
ิ เพราะว่า นางได้ ซ่อนผู้ ส่ือสารที่ พวกเราใช้ ไป 18 แต่ ส่วนท่านทัง้
หลาย จงห่างไกลจากของที่ ถู กสาปแช่ง นั ้น เกรงว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะเก็บ สิง่ ที่ ถู กสาป
แช่งแล้วนัน
้ ไว้บ้าง ท่านเองจะต้องถูกสาปแช่ง ทัง้ จะทําให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิง่ ที่ถู
กสาปแช่ง และนําความทุกข์ลําบากมาสู่ 19 แต่บรรดาเงินและทอง และเครือ
่ งใช้ที่ทําด้วย
ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก เป็น ของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ นํา เข้าไปไว้ในคลัง ของพระเยโฮ
วาห์� 20 เหตุ ฉะนั ้น ประชาชนก็ โห่ ร้องเมื่อ ปุโรหิต เป่า แตร ดัง นั ้น พอประชาชนได้ยน
ิ เสียง
แตร เขาก็ โห่ ร้องดัง และกําแพงก็ พัง ลงราบ ประชาชนจึง ขึ้น ไปในเมืองทุก คนต่างตรงไป
ข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั ้น 21 แล้วเขาก็ทําลายสารพัดที่อยู่ในเมืองนั ้นเสียสิน
้ ด้วยคม
ดาบ ทัง้ ชายและหญิง หนุ่มและแก่ ทัง้ วัว แกะและลา 22 แต่โยชูวาได้สัง่ ชายสองคนผู้ที่ไป
สอดแนมแผ่น ดิน นั ้ นว ่า “จงเข้าไปในเรือนของหญิง โสเภณี และนํา หญิง นั ้ นก ับ สารพัด ซึ่ง
หญิง นั ้ นม ี อยู่ ออกมาดัง ที่ ท่านได้ ปฏิญาณแก่ นางไว้� 23 ดัง นั ้น ชายหนุ่มท ี่ เป็น ผู้ สอดแนม
ก็ เข ้า ไปนํา ราหับ ออกมา กับ บิดามารดาและพี่ น้องและสารพัด ซึ่ง เป็น ของนาง และเขานํา
ญาติ พี่น้ องทัง้ หมดของนางออกมาให้ไปพักอยู่นอกค่ายของอิสราเอล 24 ส่วนเมืองนั ้นเขา
ก็จุดไฟเผาเสียทัง้ สารพัดที่อยูในเมื
่
องนั ้น นอกจากเงินและทองและเครือ
่ งใช้ที่ทําด้วยทอง
สัมฤทธิแ
์ ละด้วยเหล็ก นั ้น เขานํา มาไว้ในคลัง ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 25 ส่วนราหับ
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หญิง โสเภณี และครอบครัว บิดาของนาง และสารพัด ที่ เป็น ของนาง โยชู วาได้ ไว้ชว
ิ และ
ี ต
นางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้ เพราะว่านางซ่อนผู้สื่อสาร ซึ่งโยชูวาส่งไปสอดแนม
เมืองเยรีโค 26 ในคราวนั ้นโยชู วาให้คนทัง้ หลายปฏิญาณว่า “ผู้ใดที่ ลุ กขึ้นสร้างเมืองนี้ ใหม่
คือเมืองเยรีโค ก็ให้ผู้นั ้นได้รบ
ั คําสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ผู้ใดวางรากลงก็
ให้ผู้นั ้นเสียบุตรหัวปี ผู้ใดตัง้ ประตู เมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้อง� 27 ดังนั ้นแหละพระเยโฮ
วาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับโยชูวา และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปตลอดแผ่นดิน

7
อาคานถูกประหารชีวต
ิ เพราะบาปของเขา

1 แต่ คนอิสราเอลได้ ละเมิดในเรือ
่ งของที่ ถู กสาปแช่งนั ้น

เพราะอาคานบุตรชายคารมี ผู้
เป็นบุตรชายศั บดี ผู้เป็นบุตรชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ ได้นําของที่ ถู กสาปแช่งบางส่วนไป
เป็น ของตน และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ คนอิสราเอล 2 ฝ่ายโยชู วาให้คน
ออกจากเยรีโคไปยังเมืองอัย ซึ่งอยู่ใกล้ เบธาเวน ข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล บอก
เขาว่า “จงขึ้น ไปและสอดแนมดู เมืองนั ้น� คนเหล่านั ้ นก ็ ข้น
ึ ไปและสอดแนมดู ที่ เมือ งอัย
3 และเขากลับมารายงานแก่โยชูวาว่า “ไม่ต้องให้ประชาชนทัง
้ หมดขึ้นไป ให้สักสองสามพัน
คนขึ้นไปตีเมืองอัยก็พอ ไม่ต้องให้ประชาชนทัง้ หมดลําบากที่ นั่นเลย เพราะเขามีคนน้ อย�
4 เพราะฉะนั ้น จึ งม ี ประชาชนขึ้น ไปที่ นั่น เพียงสามพัน คน แต่ ต้องแตกหนี ให้ พ้น หน้า ชาว
เมือ งอัย 5 ฝ่ายชาวเมือ งอัยก ็ ฆ่า ฟัน คนเหล่า นั ้น ตายประมาณสามสิบ หกคน โดยขับ ไล่ คน
เหล่านั ้นจากตรงหน้าประตู เมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลง และจิตใจของประชาชน
ก็ละลายไปอย่างนํ้า 6 ฝ่ายโยชูวาก็ฉีกเสื้อผ้าของตนซบหน้าลงถึงดินหน้าหีบแห่งพระเยโฮ
วาห์จนถึงเวลาเย็น ทัง้ ท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอล ต่างก็เอาผงคลีดินใส่ศีรษะของ
ตน 7 โยชูวากราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า อนิ จจาเอ๋ย เป็นไฉนพระองค์
จึงทรงนําชนชาตินี้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนมา เพื่อจะมอบเราทัง้ หลายไว้ในมือของคนอาโมไรต์
ให้ ทําลายเสีย พวกข้า พระองค์ มี ความเสียดายที่ ไม่ พอใจอยู่ เพียงฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ น 8 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่ออิสราเอลหันหลัง
หนี ให้ พ้น หน้า ศั ตรู เสีย แล้ว 9 เพราะว่า คนคานาอั นก ับ ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น คงจะได้
ยิน แล้วคงจะยกมาตัง้ ล้อมพวกข้าพระองค์ และตัดชื่อของบรรดาข้าพระองค์เสียจากแผ่น
ดินโลก และพระองค์จะทรงกระทําประการใดต่อพระนามอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์� 10 ฝ่าย
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงลุกขึ้นเถิด ไฉนเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้ เล่า 11 คนอิสราเอล
ได้ กระทํา บาป เขาได้ ละเมิด พันธสัญญาซึ่ง เราได้ บัญชาเขาไว้ เขาได้ ยก
ั ยอกของที่ ถู กสาป
แช่ง เขาได้ ขโมยและปิดบัง และได้ เอาของรวมไว้ กับข้าวของของตน 12 เพราะฉะนั ้น คน
อิสราเอลจึง ยืน หยัด ต่อสู้ ศัตรู ของตนไม่ ได้ ได้ หัน หลัง หนี ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะเขากลายเป็น
สิง่ ที่ถูกสาปแช่ง เราจะไม่อยูกั
่ บเจ้าทัง้ หลายอีกต่อไป เว้นแต่เจ้าจะทําลายสิง่ ของที่ถูกสาป
แช่งเหล่านั ้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้า 13 จงลุกขึ้นชําระประชาชนให้บริสุทธิและกล่
าวว่า
์
‘จงชําระตัว เสีย เพื่อ วัน พรุ ง่ นี้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนอิสราเอลกล่าวเช่น นี้ ว่า
“โอ อิสราเอลเอ๋ย มีสิ่งของที่ถูกสาปแช่งอยู่ในหมู่พวกเจ้า เจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรู ของเจ้า
ไม่ ได้ จนกว่าเจ้าจะนําสิง่ ของที่ ถู กสาปแช่งนั ้นออกเสียจากหมู่ พวกเจ้า� ’ 14 พอรุ ง่ เช้าเจ้า
ทัง้ หลายจงเข้ามาทีละตระกูล ตระกูลใดที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว้ก็ต้องเข้ามาทีละคร
อบครัว ครอบครัวใดที่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว้ก็ให้เข้ามาที ละครัวเรือน ครัวเรือนใดที่
พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว้ ก็ ให้เข้ามาที ละคน 15 ผู้ใดถูกจับว่ามี ของที่ ถู กสาปแช่งนั ้น ก็
ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทัง้ ตัวเขาและสารพัดที่เป็นของเขา เพราะเขาได้ละเมิดพันธสัญญา
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ของพระเยโฮวาห์ และเพราะเขาได้ กระทํา ความโง่เขลาในอิสราเอล� 16 โยชู วาจึง ลุก ขึ้น
แต่ เช้า ตรู ่ และนํา คนอิสราเอลเข้า มาที ละตระกูล และตระกูล ยู ดาห์ถู กทรงเลื อก 17 จึง นํา
ครอบครัวของยู ดาห์เข้ามา และทรงเลือกครอบครัวเศ-ราห์ และนํา ครอบครัวเศ-ราห์มาที
ละคน และศั บดีถู กทรงเลื อก 18 และนําครัวเรือนของท่านเข้ามาที ละคน และคนที่ ถู กทรง
เลือกคือ อาคานบุตรชายคารมี ผู้ เป็น บุตรชายศั บด ี ผู้ เป็น บุตรชายเศ-ราห์ ตระกูล ยู ดาห์
19 ฝ่ายโยชู วาจึงกล่าวแก่อาคานว่า “ลูกเอ๋ย จงถวายสง่าราศี แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอล และจงสารภาพต่อ พระองค์ จงบอกข้า มาว่า เจ้า ได้ กระทํา อะไรไป อย่า ปิดบัง ไว้
จากข้า เลย� 20 และอาคานตอบโยชู วาว ่า “เป็น ความจริง แล้ วท ี่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา บาปต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอล ข้าพเจ้าได้ กระทํา ดังนี้ 21 ในหมู่ ของที่ รบ
ิ มาข้าพเจ้า ได้
เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่ งของเมืองบาบิโลน กับเงินสองร้อยเชเขล และทองคําแท่งหนึ่ งหนั
กห ้า สิบ เชเขล ข้าพเจ้า ก็ โลภอยากได้ ของเหล่า นั ้น ข้าพเจ้า จึง เอามา ดู เถิด ของเหล่า นั ้น
ซ่อนอยู่ใต้ ดิ นในเต็นท์ ของข้าพเจ้า เงินนั ้นอยู่ข้างล่าง� 22 ฝ่ายโยชู วาก็ให้ผู้สื่อสารออกไป
และเขาทัง้ หลายก็ วงิ่ ไปที่ เต็นท์ ดู เถิด ของนั ้น ซ่อนอยู่ ในเต็นท์ ของเขา มี เงิน อยู่ ข้างล่าง
23 เขาก็ เอาออกมาจากกลางเต็นท์ นํา ไปให้ โยชู วาและคนอิสราเอลทัง
้ ปวง แล ้ว เขาก็ วาง
ของเหล่า นั ้น ลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และโยชู วาก ับ บรรดาคนอิสราเอลจึง พาอา
คานบุตรชายเศ-ราห์ พร้อมกับเงิน เสื้อคลุมตัวนัน
้ และทองแท่งนั ้น ทั งบ
้ ุตรชายหญิงของ
เขา ทัง้ วัว ลา แพะแกะ และเต็นท์ ของเขา ทุ กสิ่ ง ที่ เขามี อยู่ และนํา คนกับ ของทัง้ หมดไป
ยัง หุบเขาอาโคร์ 25 และโยชู วากล่าวว่า “ทําไมเจ้า จึง นํา ความยากร้ายมาให้ เรา พระเยโฮ
วาห์ จะทรงนํา ความยากร้ายมาถึง เจ้า ในวัน นี้ � และบรรดาคนอิสราเอลก็ เอาหิน ขว้างเขา
ให้ตาย เผาเขาทัง้ หลายด้วยไฟ เมื่อขว้างเขาด้วยก้อนหินแล้ว 26 แล้วเอาหินถมกองทับเขา
ไว้เป็นกองใหญ่ยงั อยู่จนทุกวันนี้ และพระเยโฮวาห์ก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้า
ของพระองค์ เพราะฉะนั ้นจนถึงทุกวันนี้ เขายังเรียกที่นั้นว่าหุบเขาอาโคร์

8
คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองอัย

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงนําทหารทัง
้ หมดไปกับเจ้า ลุก

ขึ้นไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เราได้มอบกษั ตริย์เมืองอัยไว้ในมือเจ้าแล้ว พร้อมทัง้ ประชาชน
ของเขา เมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วย 2 เจ้าจงกระทําแก่เมืองอัยและกษั ตริย์ของ
เมืองนั ้นเช่นเดียวกับที่เจ้ากระทํากับเมืองเยรีโคและกษั ตริย์ของเมืองนั ้น แต่ข้าวของและ
สัตว์ ที่ ริบ มานั ้น ตกเป็น ของเจ้า ได้ จงตัง้ ซุ่ม ไว้ ที่ ข้างหลัง เมือง� 3 โยชู วาจึง ลุก ขึ้น พร้อม
กับ บรรดาทหารไปยัง เมือ งอัย และโยชู วาได้ คัด ทแกล้ว ทหารสามหมื่น คนให้ยกไปในเวลา
กลางคืน 4 และท่านบัญชาเขาว่า “ดู เถิด ท่านจงซุ่ม อยู่ ข้างหลัง เมือง อย่า ให้ หา่ งไกลจาก
เมืองนั ก และให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคน 5 ส่วนตัวเราและประชาชนทัง้ หมดที่อยู่กับเราจะ
เข้าไปถึงตัวเมือง และต่อมาเมื่อเขาออกมาต่อสู้ เราอย่างคราวก่อน เราก็ จะถอยหนี ให้พ้น
หน้าเขา 6 (เขาจะตามเราออกมา� จนเราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมือง เพราะเขา
จะพูดว่า ‘เขาทัง้ หลายกําลังหนี จากเราอย่างคราวก่อน� ฉะนี้ เราจะหนี ให้พ้นหน้าเขาเรือ
่ ย
มา 7 แล้วท่านทัง้ หลายจงลุกจากที่ ซุ่ม ซ่อนเข้ายึดเมืองนั ้น ไว้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในมือท่าน 8 และเมื่อท่านทัง้ หลายเข้ายึดเมืองได้แล้ว ท่าน
จงจุด ไฟเผาเมืองเสีย จงกระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน
ไว้แล้ว � 9 แล ้ว โยชู วาก ็ ให้ เขาไป เขาก็ ออกไปยัง ที่ ซุ่ม อยู่ ระหว่างเบธเอลกับ เมือ งอัย ทาง
ทิศตะวันตกของเมืองอัย แต่คืนวันนั ้นโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชน 10 โยชูวาตื่นขึ้นแต่
เช้าตรู ก็
่ ออกตรวจประชาชน แล้วขึ้นไปพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนําหน้าประชาชน
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ไปเมือ งอัย 11 และบรรดาประชาชน คือ ทหารที่ อยู่ กั บท ่า นทุก คน ก็ ขึ้น ไปแล้ว รุ ก ใกล้ ตรง
หน้า ตัว เมืองเข้าไป และตัง้ ค่ายอยู่ ด้านเหนื อ ของเมือ งอัย มี หุบเขาคัน
่ ระหว่างเขากับ เมือ
12
งอัย และท่านจัด คนประมาณห้า พัน คน ให้ เขาแอบซุ่ม อยู่ ระหว่างเมืองเบธเอลกับ เมือ
งอัย ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง 13 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็วางกําลังรบให้กองหลวงอยู่ด้าน
เหนื อ ของเมือง และกองระวัง หลัง อยู่ ด้านตะวัน ตกของเมือง ในคื นว ัน นั ้น โยชู วานอนอยู่
ในหุบเขา 14 ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ เมือ งอัย เห็น ดัง นั ้น ชาวเมืองก็ รีบลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู ออกไปสู
่
้
รบกับอิสราเอล ณ ที่ปะทะกันหน้าที่ราบ ทัง้ ท่านและประชาชนทัง้ หมดของท่าน แต่ท่านไม่
ทราบว่ามี กองซุ่มคอยอยู่ต่อสู้ ท่านข้างหลังเมือง 15 โยชู วากับอิสราเอลทัง้ ปวงจึงแสร้งทํา
เป็น แพ้ ฝี มือ ต่อ หน้า เขาแล้ว หนี ตรงไปยัง ทางถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 16 คนในเมือ งอัย ทัง้ หมดก็ ถู
กเรียกให้ ตามออกไป เมื่อ เขาไล่ ตามโยชู วาไปนั ้น เขาก็ ออกห่างจากเมืองไปทุกที 17 ไม่มี
ชายสัก คนหนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ ในเมือ งอัย หรือ เมืองเบธเอล ที่ มิได้ ออกไปไล่ ตามอิสราเอล เขา
ปล่อยให้เมืองเปิ ดอยู่ไล่ตามอิสราเอลไป 18 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โยชูวาว่า “จงยื่นหอก
ซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอัย เพราะเราจะมอบเมืองนั ้นไว้ในมือของเจ้า� แล
้วโยชูวาก็ย่น
ื หอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั ้น 19 ทหารที่ซุ่มอยู่ก็ลุกออกจากที่ซ่อนอย่าง
รวดเร็ว พอโยชู วาย ่ื นม ือ ของท่านออก ทหารก็ วงิ่ ตรงเข้าไปในเมืองและยึด เมืองไว้ แล ้ว
เขาก็ รีบจุด ไฟเผาเมือง 20 เมื่อ ชาวเมือ งอัย เหลียวหลัง มาดู ดู เถิด ควัน ไฟที่ ไหม้ เมืองพลุ่ง
ขึ้น ไปยัง ท้องฟ้า เขาก็ หมดกําลัง ที่ จะหนี ไปทางนี้ หรือ ทางนั ้น เพราะว่า ประชาชนที่ หนี ไป
ทางถิน
่ ทุ รก ัน ดารหัน กลับ มาต่อสู้ กับ ผู้ ที่ ไล่ ตาม 21 และเมื่อ โยชู วาก ับ บรรดาอิส ราเอลเห็
นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้ แล้ว และควันไฟที่ ไหม้ เมืองพลุ่ง ขึ้น เขาก็ หน
ั กลับ มาโจมตี ชาวเมือ
22
งอัย คนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู้รบกับเขา กระทําให้เขาอยู่ระหว่างกลางอิสราเอล ผู้อยู่
ข้างนี้ บ้างข้างโน้ นบ้าง และคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่ งรอดชีวต
ิ หรือหนี ไปได้
23 แต่ กษั ตริย์เมืองอัยยังเป็ นอยู่ ได้ ถู กจับและคุมตัวมาหาโยชู วา 24 ต่อมาเมื่ออิสราเอลไล่
ฆ่าฟันชาวเมืองอัยทัง้ หมดในทุ่งในถิน
่ ทุรกันดารที่เขาไล่ตามไปนั ้น และคนเหล่านั ้นล้มตาย
หมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้าย บรรดาคนอิสราเอลก็กลับเข้าเมืองอัยโจมตีคนในเมืองด้วย
คมดาบ 25 คนที่ล้มตายทัง้ หมดวันนั ้นทัง้ ชายและหญิงจํานวนหมื่นสองพันคน คือชาวเมือ
งอัยทัง้ หมด 26 เพราะโยชูวามิได้หดมือที่ถือหอกยื่นอยู่นั ้น จนกว่าจะได้ผลาญชาวเมืองอัย
พินาศสิน
ิ เอาฝูงสัตว์และข้าวของของเมืองนั ้นเป็นของตน ตามพ
้ 27 แต่ คนอิสราเอลได้ รบ
ระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งทรงบัญชาไว้กับโยชูวา 28 ดังนี้ แหละโยชูวาจึงเผาเมืองอัยเสีย
กระทําให้เป็นกองซากปรักหักพังอยูเป็
่ นนิ ตย์ คือเป็นที่รกร้างอยูจ
่ นถึงทุกวันนี้ 29 และท่าน
แขวนกษั ตริย์เมืองอัยไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็น เมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขา
ก็ปลดศพลงจากต้นไม้นําไปทิง้ ไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง แล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซ่ึง
ยังอยูจ
่ นทุกวันนี้
การกล่าวซํ้าถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆ
30 แล ้ว โย ชู วา ได้ สร้าง แท่น บูชา ใน ภูเขา เอ บาล ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
อิสราเอล 31 ดัง ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาประชาชนอิสราเอล ตามที่ จาร ึก
ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสสว่า “แท่น บูชาทํา ด้วยหิ นม ิ ได้ ตกแต่ง ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใด
ใช้เครือ
่ งมือเหล็กถูกต้องเลย� แล้วเขาก็ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์บนแท่นนั ้น
และถวายสันติ บูชา 32 ณ ที่ นั ้น ท่านคัด ลอกพระราชบัญญั ติ ของโมเสสบนหิน ซึ่ง ท่านได้
เขียนไว้ต่อหน้าประชาชนอิสราเอล 33 คนอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ คนต่างด้าวและคนที่ เกิดใน
อิสราเอล พร้อมทัง้ พวกผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษา ยืนอยู่ทัง้ สองข้างของหีบต่อหน้า
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คนเลวีที่เป็นปุโรหิต ผู้ที่หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ครึ่งหนึ่ งยืนอยูข
่ ้างหน้าภูเขา
เกริซิม อี กครึง่ หนึ่ ง ข้างหน้า ภูเขาเอบาล ดัง ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้
ในครัง้ แรกให้เขาทัง้ หลายอวยพรแก่คนอิสราเอล 34 ภายหลังท่านจึงอ่านบรรดาถ้อยคําใน
พระราชบัญญั ติ เป็น คํา อวยพรและคํา สาปแช่ง ตามที่ มี จาร ึก ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั
ติ ทุ กประการ 35 ไม่มี คํา ซึ่ง โมเสสได้ บัญชาไว้ สัก คํา เดียวที่ โยชู วาม ิ ได้ อ่านต่อ หน้า บรรดา
ชุมชนอิสราเอลพร้อมกับผู้หญิงกับเด็กๆ และคนต่างด้าวซึ่งอยูใ่ นหมู่พวกเขา

9
ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล

1 ต่อมาเมื่อกษั ตริย์ทัง
้ หลายที่อยูฟากแม่
่
น้ําจอร์แดนข้างนี้

คือที่อยูในแดนเทื
่
อกเขา และ
ในหุบเขา และตามฝั่ งทะเลใหญ่ไปทัว่ จนถึงภูเขาเลบานอน เป็นคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คน
คานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุสได้ยน
ิ ข่าวนี้ 2 จึงพร้อมใจร่วมกําลังกันจะต่อสู้โย
ชู วาและอิสราเอล 3 แต่ เมื่อชาวกิเบโอนได้ยน
ิ ข่าวการซึ่งโยชู วากระทําแก่ เมืองเยรีโคและ
4
เมืองอัย ฝ่ายเขาจึงทําอย่างฉลาด ทําเป็นทูต เอากระสอบที่เก่าบรรทุกบนลาของเขา กับ
ถุง หนั ง ที่ เก ่า ขาดและปะไว้บรรจุ นํ้า องุน
่ 5 สวมรองเท้า เก่า และปะไว้ และสวมเสื้อผ้า เก่า
ส่วนเสบียงอาหารทัง้ สิ้ นก ็ แห ้ งม ี ราขึ้น 6 เขาเดิน ทางมาหาโยชู วาที ่ ค่าย ณ เมือ งกิล กาล
กล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่า “พวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกล ฉะนั ้นบัดนี้ ขอทํา
พันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� 7 แต่ คนอิสราเอลกล่าวแก่ คนฮีไวต์ เหล่ านั ้ นว่า “ชะรอย
เจ้าอาศัยอยู่ในหมู่พวกเรา เราจะทําพันธสัญญากับเจ้าได้ อย่างไร� 8 เขากล่าวแก่ โยชู วาว
่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน� และโยชู วากล่าวแก่ เขาว่า “พวกเจ้าเป็นใครกัน
และมาจากที่ ไหน � 9 เขาตอบท่านว่า “เนื่ องด้วยพระนามอุโฆษแห่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมาก เราได้ยน
ิ ถึงกิตติศัพท์ของพระองค์ และ
ถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทําในอียป
ิ ต์ 10 และได้ทราบถึงบรรดาสิง่ ที่พระองค์
ทรงกระทําต่อกษัตริย์คนอาโมไรต์ทัง้ สองพระองค์ผูอยู
้ ทางฟากแม่
่
น้ําจอร์แดนข้างโน้ น คือ
สิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชานผู้อยู่ที่อัชทาโรท 11 เหตุฉะนี้ พวก
ผู้ ใหญ่ และชาวเมืองทัง้ หลายของเมืองข้าพเจ้า ได้ กล ่าวแก่ พวกข้าพเจ้า ว่า ‘จงเอาเสบียง
สําหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่า “พวกข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผูรั
้ บใช้ของท่าน ฉะนั ้น
12
บัดนี้ ขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� ’ ขนมปังของพวกข้าพเจ้านี้ ในวันทีข
่ ้าพเจ้า
ออกมาหาท่าน ข้าพเจ้าเอาออกจากบ้านเมื่อยังร้อนๆ อยูเพื
่ ่อใช้เป็นอาหารรับประทานตาม
ทาง แต่ บัดนี้ ดู เถิด แห้งและราขึ้นแล้ว 13 ถุงนี้ เมื่อ ข้าพเจ้าเติ มน้าํ องุ ่นก็ยงั ใหม่ อยู่ แต่ ดู
เถิด มันขาดออก เสื้อผ้าและรองเท้าของข้าพเจ้าก็เก่า เพราะหนทางไกลมาก� 14 ฝ่ายคน
เหล่านั ้นก็รบ
ั เสบียงของเขาบ้าง แต่หาได้ทูลขอการแนะนําจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์
15
ไม่ และโยชูวาก็กระทําสัญญาสันติภาพกับเขา และทําพันธสัญญากับเขา ให้ไว้ชีวิตพวก
เขา และพวกประมุข ของชุ มนุ มชนก็ ปฏิญาณต่อ เขา 16 ต่อ มาเมื่อ ได้ กระทํา พันธสัญญา
กับเขาล่วงมาได้ สามวัน ก็ได้ ยินว่าพวกเหล่านั ้นเป็นชาวเมืองอยู่ในหมู่ พวกตน 17 และคน
อิสราเอลก็ ออกเดิน ไปถึง เมืองของเขาในวันที ่ สาม เมืองของเขานั ้น คือ เมือ งกิเบโอน เคฟี
ราห์ เบเอโรท และคีรย
ิ าทเยอาริม 18 แต่คนอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขา เพราะว่าพวกประมุขของ
ชุ มนุ มชนได้ ปฏิญาณต่อ เขาในพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลแล้ว บรรดาชุ
มนุมชนก็บ่นต่อว่าพวกประมุข 19 แต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมนุมชนทัง้ ปวงว่า “เราได้
ปฏิญาณต่อ เขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอล ฉะนั ้น บัดนี้ เราจะแตะต้อง
เขาไม่ได้ 20 เราต้องกระทําแก่เขาอย่างนั ้นโดยให้เขามีชีวิตอยูได้
่ เกรงว่าพระพิโรธจะตกลง
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เหนื อเรา ตามคําปฏิญาณซึ่งเราได้ ปฏิญาณแก่ เขานั ้น� 21 และพวกประมุขก็ กล่าวแก่ เขา
ทัง้ หลายว่า “ให้เขามีชีวิตอยู่เถิด แต่ ให้เขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักนํ้าให้บรรดาชุ มนุ
มชน� ดัง ที่ พวกประชุม ได้ สัญญาไว้กับ เขาแล้ว 22 โยชู วาจึง เรียกคนเหล่า นั ้น มาและท่าน
กล่าวแก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า ทัง้ หลายจึง หลอกลวงเราโดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอยู่
ห่างไกลจากท่านมาก� ในเมื่อเจ้าทัง้ หลายอยูท
่ ่ามกลางเรา 23 ฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าทัง้ หลายต้อง
รับคํา สาปแช่ง และพวกเจ้า จะไม่ ขาดที่ ต้องเป็น ทาสอยู่ เป็น คนตัด ฟืน และเป็น คนตัก นํ้า
สําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา� 24 เขาทัง้ หลายตอบโยชู วาว ่า “เพราะเขาได้ บอกผู้
รับ ใช้ ของท่านอย่างแน่ นอนว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ บัญชาโมเสสผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ให้ มอบแผ่น ดิน นี้ ทัง้ หมดแก่ ท่าน และให้ ทําลายชาวแผ่น ดิน ให้ พ้น หน้า ท่าน เหตุ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ วิ ตกกลั วท ่า นทัง้ หลายจะทํา อันตรายแก่ ชี วิต ของข้าพเจ้า พวก
ข้าพเจ้าจึงกระทําอย่างนี้ 25 ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายอยูใ่ นกํามือของท่าน จงกระทําแก่
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายตามที่ ท่านเห็น ชอบเห็น ควรเถิด� 26 โยชู วาจึง กระทํา เช่น นั ้น คือ ให้ เขา
รอดจากมือ คนอิสราเอล ไม่ ให้ ประหารชีวต
ิ เขาเสีย 27 ในวัน นั ้น โยชู วาได้ ตัง้ เขาให้ เป็น คน
ตัดฟืน และคนตักนํ้าสําหรับชุมนุมชน และสําหรับแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบมาจนทุก
วันนี้ ซึ่งอยูใ่ นสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงเลือก

10
การได้ชย
ั ชนะที่เมืองกิเบโอน
ต่อ มาเมื่อ อาโดนี เซเดกกษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม ได้ ยิ นว ่า โยชู วาได้ ยด
ึ เมือ งอัย และ
ทําลายเมืองนั ้น เสีย อย่างสิน
้ เชิง แล้ว ท่านได้ กระทํา ต่อ เมือ งอัย และกษั ตริ ย์ ของเมืองนี้
อย่างเดียวกับทได้
ี่ กระทําต่อเมืองเยรีโคและกษัตริย์ของเมืองนั ้น และทราบด้วยว่า ชาวเมือ
งกิเบโอนได้กระทําสันติภาพกับอิสราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่านก็คร้ามกลัว
เป็น อย่างยิง่ เพราะว่า กิเบโอนเป็น เมืองใหญ่ เสมอเมืองหลวงและใหญ่ กว่า เมือ งอัย และ
บุรุษชาวเมืองนั ้ นก็ล้วนแต่ฉกรรจ์ 3 เหตุฉะนี้ อาโดนี เซเดกกษั ตริย์เมืองเยรู ซาเล็มจึงให้ไป
หาโฮฮัม กษั ตริย์ เมืองเฮโบรนและปิ รามกษั ตริย์ เมืองยารมูท และยาเฟี ยกษั ตริย์ เมืองลา
คีช และเดบีรกษั
์ ตริย์เมืองเอกโลน เรียนว่า 4 “ขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้า และช่วยข้าพเจ้า
ตีเมืองกิเบโอนเถิด เพราะว่าเมืองนั ้นได้กระทําสันติภาพกับโยชูวาและคนอิสราเอล� 5 ฝ่า
ยกษั ตริย์ของอาโมไรต์ทัง้ ห้าองค์ คือ กษั ตริยเมื
์ องเยรู ซาเล็ม กษั ตริยเมื
์ องเฮโบรน กษั ตริย์
เมืองยารมูท กษั ตริย์ เมืองลาคีช และกษั ตริย์ เมืองเอกโลน ได้ รวบรวมกําลัง ของตน และ
ยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทัง้ หลาย ตัง้ ค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอน 6 ฝ่ายชาวเมืองกิเบโอนจึงใช้
คนไปหาโยชูวาที่ค่ายในกิลกาล กล่าวว่า “ขอท่านอย่าได้หย่อนมือจากผู้รับใช้ของท่านเลย
ขอเร่งขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วยข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพราะว่าบรรดากษั ตริย์ของคน
อาโมไรต์ ซึ่งอยูใ่ นแดนเทือกเขา ได้รวมกําลังกันต่อสู้ข้าพเจ้าทัง้ หลาย� 7 ฝ่ายโยชูวาจึงขึ้น
ไปจากกิลกาล ทัง้ ท่านและบรรดาพลรบด้วย และทแกล้วทหารทัง้ หมด 8 พระเยโฮวาห์ตรัส
แก่โยชูวาว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว จะไม่มีผู้ใดในพวกเขา
สักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้� 9 เหตุฉะนั ้นโยชูวายกเข้าโจมตีพวกนั ้นทันที โดยขึ้นไป
ตลอดคืนจากกิลกาล 10 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เขาสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าพวกอิสราเอล
พระองค์ ได้ ทรงฆ่าเขาเสียมากมายที่ กิเบโอน และไล่ ติ ดตามเขาไปในทางที่ ข้น
ึ ไปถึงเบธโฮ
โรน และตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเคดาห์
1

ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ ง
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11 ต่อมาขณะเมื่อเขาหนี ไปข้างหน้าพวกอิสราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั ้น

พระเยโฮ
วาห์ทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมืองอาเซคาห์ เขาทัง้ หลายก็ตาย ผูที
้ ่ตาย
12
ด้วยลูก เห็บน ั นก
้ ็ มากกว่า ผู้ ที่ คนอิสราเอลฆ่า เสีย ด้วยดาบ แล ้ว โยชู วาก ็ กราบทูล พระเย
โฮวาห์ ในวันที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงมอบคนอาโมไรต์ ต่อ หน้า คนอิสราเอลนั ้น และท่านได้ กล
่าวท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลว่า “ดวงอาทิตย์เอ๋ย เจ้ าจงหยุดนิ่ งตรงเมืองกิเบโอน
และดวงจันทร์เอ๋ย เจ้ าจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาอัยยาโลน� 13 ดวงอาทิตย์ก็ หยุดนิ่ ง และดวง
จันทร์ก็ ตัง้ เฉยอยู่ จนประชาชนได้ แก้ แค้น ศั ตรู ของเขาเสร็จ เรือ
่ งนี้ มิได้ จาร ึก ไว้ในหนั งสือ
ยาชาร์ดอกหรือ ดวงอาทิตย์ หยุด นิ่ ง อยู่ กลางท้องฟ้า หาได้ รีบตกไปตามเวลาประมาณวัน
หนึ่ งไม่ 14 วันที่พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั ้นทัง้ ในสมัยก่อนหรือ
ในสมัย ต่อ มาไม่ มี อีก แล้ว เพราะว่า พระเยโฮวาห์ทรงต่อ สู้ เพื่ ออ ิส ราเอล 15 แล ้ว โยชู วาก ับ
บรรดาคนอิสราเอลก็ กลับมาสู่ ค่ายที่ กิลกาล 16 กษั ตริย์ทัง้ ห้านั ้นหนี ไปซ่อนตัวอยู่ในถํ้ามัก
เคดาห์ 17 มีคนไปบอกโยชูวาว่า “มีคนพบกษั ตริย์ทัง้ ห้าซ่อนตัวอยูใ่ นถํ้าที่มักเคดาห์� 18 โย
ชูวาจึงกล่าวว่า “จงกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดปากถํ้าเสีย และวางยามให้เฝ้ารักษาไว้ 19 แต่ท่าน
ทัง้ หลายอย่าคอยอยู่เลย จงติดตามศัตรู ของท่านเถิด จงเข้าโจมตีกองระวังหลัง อย่าให้กล
ับเข้าในเมืองของเขาได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ
ของท่านแล้ว� 20 ต่อมาเมื่อโยชูวากับคนอิสราเอลฆ่าพวกเหล่านั ้นเสียเป็นอันมากจนหมด
แล้ว ส่วนผู้ที่เหลืออยู่ก็หนี กลับเข้าไปในเมืองที่มีกําแพงล้อม 21 ประชาชนทัง้ ปวงก็กลับมา
หาโยชู วา ณ ค่ายที่ มักเคดาห์โดยสันติภาพทุกคน หามีผู้ใดกล้ากระดิ กลน
ิ้ ถึงคนอิสราเอล
ต่อ ไปไม่ 22 แล ้ว โยชู วาจึง ว่า “จงเปิด ปากถํ้า คุ มกษั ตริย์ ทัง้ ห้า นั ้น ออกจากถํ้า มาหาเรา�
23 เขาก็ กระทํา ตาม จึง คุ มกษั ตริย์ ทัง
้ ห้า ออกจากถํ้า มาหาท่าน มี กษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม
กษั ตริย์ เมืองเฮโบรน กษั ตริย์ เมืองยารมูท กษั ตริย์ เมืองลาคีช และกษั ตริย์ เมืองเอกโลน
24 ต่อมาเมื่อเขาพากษั ตริย์เหล่านั ้นมายังโยชูวา โยชูวาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและ
สัง่ หัวหน้า ของทหารผู้ ที่ ออกไปรบพร้อมกั บท ่า นว่า “จงเข้า มาใกล้ เถิด เอาเท้า เหยียบคอก
ษั ตริย์เหล่า นี้ � แล ้ว เขาก็ เข ้า มาใกล้ และเอาเท้า เหยียบที่ คอ 25 และโยชู วากล่าวแก่ เขาว่า
“อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
แก่ บรรดาศั ตรู ของท่านซึ่งท่านสู้ รบอย่างนี้ แหละ� 26 ภายหลังโยชู วาก็ได้ ประหารชีวต
ิ กษั
ตริย์ทัง้ ห้าเสีย แล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้น และแขวนอยูบ
่ นต้นไม้เช่นนั ้นจนเวลาเย็น 27 ต่อ
มาเมื่อ ถึง เวลาดวงอาทิตย์ตก โยชู วาได้ บัญชาและเขาก็ ปลดศพลงจากต้นไม้ และทิง้ ไว้ใน
ถํ้า ซึ่ง กษั ตริย์เหล่ านั ้น ได้ ซ่อนตัว อยู่ และเอาหิน ใหญ่ๆ ปิดปากถํ้า นั ้น ไว้ ซึ่ง ยัง อยู่จนกระทัง่
วันนี้
การสู้รบอีกต่อไป
28 ในวันนั ้นโยชู วายึดเมืองมักเคดาห์ได้

ได้ประหารเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ทัง้ กษั ตริย์
ของเมืองนั ้น ท่านได้ทําลายเขาเสียอย่างสิน
ิ ที่ อยู่ในเมือง ไม่มีเหลือสักคน
้ เชิง รวมทุกชีวต
เดียว และท่านได้ กระทําแก่ กษั ตริย์มักเคดาห์อย่างที่ ท่านได้ กระทําแก่ กษั ตริย์เมืองเยรีโค
29 แล ้ว โยชู วาและบรรดาคนอิสราเอลก็ ยกกองทัพ จากเมืองมัก เคดาห์ มาถึง ลิ บนาห์ และ
เข้าสู้รบกับเมืองลิบนาห์ 30 พระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบเมืองนั ้นและกษั ตริย์ของเมืองไว้ในมือ
คนอิสราเอล และท่านได้ประหารเมืองนั ้นด้วยคมดาบและทุกคนที่อยูในเมื
่
องนั ้น ท่านไม่ให้
เหลือสักคนเดียวในเมืองนั ้น และท่านได้กระทําต่อกษั ตริย์ของเมืองนั ้นอย่างที่ ท่านได้กระ
ทําต่อกษั ตริย์เมืองเยรีโค 31 และโยชูวาออกจากเมืองลิบนาห์พร้อมกับอิสราเอลทัง้ หมดไป
ยังลาคีช แล้วล้อมเมืองไว้และเข้าโจมตีเมืองนั ้น 32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองลาคีช
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ไว้ในมือคนอิสราเอล และท่านก็ได้ยึดเมืองนั ้นในวันที ่สอง และประหารเสียด้วยคมดาบ ทุ
กคนที่ อยู่ในเมืองนั ้น ดังที่ ท่านได้ กระทําแก่ เมืองลิ บนาห์ 33 ครัง้ นั ้นโฮรามกษั ตริย์เมืองเก
เซอร์ได้ ขึ้นมาช่วยเมืองลาคีช และโยชู วาได้ ประหารเขาและคนของเขาเสีย จนไม่ เหลือให้
เขาสักคนเดียว 34 โยชูวากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้ยกออกจากลาคีชไปยังเมืองเอกโลน ได้
เข้าล้อมและโจมตีเมืองนั ้น 35 และเขาก็ตีได้ในวันนั ้นเองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยคมดาบ
จนทําลายเขาเสียสิน
้ ในวันนั ้น ดังที่ ท่านได้กระทําแก่เมืองลาคีช 36 โยชู วากับคนอิสราเอล
ทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ จากเมืองเอกโลนไปยัง เมืองเฮโบรน เข ้า โจมตี เมืองนั ้น 37 ยึด เมืองนั ้น แล้ วก ็
ประหารกษั ตริย์และชนบททัง้ หมดของเมืองนั ้น กับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ
ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียว ดังที่ท่านได้กระทําต่อเมืองเอกโลน และได้ทําลายเมืองนั ้น และ
ทุกคนที่อยูในเมื
่
องนั ้นเสียสิน
้ 38 แล้วโยชูวากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงกลับมายังเมืองเดบีร ์ เข
้าโจมตีเมืองนั ้น 39 ท่านได้ยด
ึ เมืองนั ้นรวมทัง้ กษั ตริย์และชนบททัง้ หมดของเมือง และได้ไป
ประหารเขาทัง้ หลายเสียด้วยคมดาบ และได้ทําลายทุกคนที่อยู่ในเมืองนั ้นเสียอย่างสิน
้ เชิง
ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียว ท่านได้กระทําแก่เมืองเฮโบรนอย่างไร ท่านก็ได้กระทําแก่เมือง
เดบีร แ
์ ละแก่ กษั ตริย์ ของเมืองอย่างนั ้น ดัง ทํา แก่ เมืองลิ บนาห์และแก่ กษั ตริย์ ของเมืองเช่
นกัน 40 โยชูวากตี
็ แผ่นดินนั ้นให้พ่ายแพ้ไปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต้ ในหุบเขา และ
ที่ ลาด ทัง้ กษั ตริย์ทัง้ หมดของเมืองเหล่านั ้นด้วย ท่านไม่ ให้เหลือสักคนเดียว แต่ ได้ ทําลาย
ทุก สิง่ ที่ หายใจเสีย ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนอิสราเอลได้ ทรงบัญชาไว้ 41 โยชู วา
ได้กระทําให้เขาพ่ายแพ้ตัง้ แต่เมืองคาเดชบารเนี ยจนถึงเมืองกาซา และทัว่ ประเทศโกเชน
จนถึงเมืองกิเบโอน 42 โยชูวากย
็ ด
ึ ตัวกษัตริย์เหล่านี้ พรอ
้ มทัง้ พื้นดินของเขาทัง้ หมดในคราว
เดียวกัน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ ทรงสู้ รบเพื่ออิสราเอล 43 แล้ว
โยชูวาพร้อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายที่กิลกาล

11
การชนะแผ่นดินคานาอันครัง้ สุดท้าย

1 ต่อมาเมื่อยาบินกษั ตริย์เมืองฮาโซร์ได้ยินข่าวนี้

จึงใช้คนไปหาโยบับกษัตริย์เมืองมาโดน
และไปหากษั ตริย์เมืองชิมโรน และกษั ตริย์เมืองอัคชาฟ 2 และกษั ตริย์ซ่ึงอยู่ในแดนเทือก
เขาตอนเหนื อ และที่ อยู่ ในที่ราบใต้ เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และในบริเวณชายแดน
ของโดร์ทางทิศตะวันตก 3 และไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คนอา
โมไรต์ คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี และคนเยบุส ในแดนเทือกเขา และคนฮี ไวต์ อยู่ เชิง เขาเฮอร์
โมนในแผ่นดิ นม ิส ปาห์ 4 กษั ตริย์เหล่า นี้ ก็ ยกออกมากับ บรรดาพลโยธาเป็นกองทัพ มหึมา
มีจํานวนดังเม็ดทรายที่ ชายทะเล มีม้าและรถรบมากมายด้วย 5 กษั ตริย์เหล่านี้ ได้ร่วมกําลั
งกันเข้าและมาตัง้ ค่ายอยู่ที่ลําห้วยเมโรม เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล 6 และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับโยชู วาว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพรุ ง่ นี้ ในเวลาเดียวกันนี้ เราจะมอบเขาไว้หมดต่อ
หน้าอิสราเอลให้ถูกประหาร เอ็นน่ องม้าของเขาให้เจ้าตัดเสีย และรถรบของเขา เจ้าจงเผา
ไฟเสีย� 7 ฝ่ายโยชู วาก ็ ยกพลทัง้ หลายเข้า โจมตี เขาทั นที ที่ ห้วยนํ้า เมโรม 8 และพระเยโฮ
วาห์ ทรงมอบเขาไว้ในมื ออ ิส ราเอล ผู้ ประหารเขาและไล่ ตามเขาไปจนถึง มหาซี โดนและถึ
งมิสเรโฟทมาอิม และถึงหุบเขามิสปาห์ด้านตะวันออก ได้ประหารเขาเสียจนไม่ให้เหลือสัก
คนเดียว 9 โยชู วาได้ กระทํา แก่ เขาตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ ไว้ คือ ได้ ตัด เอ็น น่ องม้า และ
เผารถรบเสีย ด้วยไฟ 10 ขณะนั ้น โยชู วากลับ มายึด เมืองฮาโซร์ และประหารกษั ตริย์ เมือง
นั ้นเสียด้วยดาบ เพราะว่าแต่ ก่อนนี้ ฮาโซร์เป็น หัวหน้าแห่งราชอาณาจักรเหล่านั ้นทัง้ หมด
11 เขาได้ประหารบรรดาชาวเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ และทําลายเสียสิน
้ สิ่งที่หายใจได้ไม่มี
เหลือ เลย และท่านก็ เผาเมืองฮาโซร์เสียด ้วยไฟ 12 โยชู วาย ึด บรรดาหัว เมืองของกษั ตริย์
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เหล่ านั ้นพร้อมกับกษั ตริย์ทัง้ หมด และประหารเสียด้วยคมดาบ ทําลายเขาสิน
้ ดังที่ โมเสส
13
ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้ แต่ เมืองต่างๆที่ อยู่ บนเนิ น เขา อิสราเอลมิ ได้ เผา
เว้น แต่ เมืองฮาโซร์เมืองเดียวที่ โยชู วาเผาเสีย 14 สิ ่ง ของต่างๆที่ รบ
ิ ได้ จากเมืองเหล่า นี้ ทัง้
ฝูงสัตว์ คนอิสราเอลได้ยด
ึ เป็นของของตน แต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสียด้วยคมดาบ
จนทําลายเสียสิน
้ สิ ่งใดที่ หายใจได้เขาไม่ให้เหลืออยู่เลย 15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
ผูรั
้ บใช้ของพระองค์อย่างไร โมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั ้น และโยชูวากก
็ ระทําตาม ท่านไม่
16
ได้ เว้นที ่จะทําทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ โยชู วายึดแผ่นดินนั ้นทัง้ สิน
้
คือ แดนเทือกเขา และภาคใต้ ทัง้ หมด และแผ่น ดิน โกเชนทัง้ หมด และในหุบเขา ในที่ ราบ
และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาของมัน 17 ตัง้ แต่ภูเขาฮาลักที่สูงเรือ
่ ยขึ้นไป
ถึงเสอีร ์ ไกลไปจนถึงบาอัลกาดในหุบเขาเลบานอนเชิงภูเขาเฮอร์โมน ท่านได้จับบรรดากษั
ตริย์แห่งเมืองเหล่านั ้นมาประหารชีวต
ิ เสีย 18 โยชูวาทําศึกสงครามกับบรรดากษั ตริย์เหล่า
นี้ อยูเป็
่ นเวลานาน 19 ไม่มสั
ี กเมืองหนึ่ งที่กระทําสันติภาพกับคนอิสราเอล นอกจากคนฮีไวต์
ซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอน เขาต้องทําศึกสงครามตี มาทัง้ นั ้น 20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮ
วาห์ ที่ ทรงให้ เขามี ใจแข็ง กระด้างเข้า ต่อสู้ ทํา สงครามกับ อิสราเอล เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรง
ทําลายเขาเสียสิน
้ และเขาไม่ได้รับความกรุ ณา แต่พระองค์ต้องทําลายล้างเขาเสียสิน
้ ดังที่
พระเยโฮวาห์บัญชาไว้กับโมเสส 21 คราวนั ้นโยชูวาได้มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือก
เขา จากเฮโบรน จากเดบีร ์ จากอานาบ และจากทัว่ แดนเทือกเขาแห่ง ยู ดาห์ และจากทัว่
แดนเทือกเขาแห่งอิสราเอล โยชูวาได้ทําลายคนเหล่านี้ เสียสิน
้ พร้อมทัง้ เมืองทัง้ หลายของ
พวกเขาด้วย 22 ไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ในแผ่นดินของประชาชนอิสราเอล เว้นแต่ในกาซา
กัทและอัชโดด ที่ยังมเหลื
ี
ออยูบ้
่ าง 23 ดังนั ้นแหละ โยชูวาได้ยด
ึ แผ่นดินทัง้ สิน
้ ตามสารพัดที่
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส และโยชูวาให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่วนแบ่งของ
แต่ละตระกูล และแผ่นดินนั ้นก็สงบจากการศึกสงคราม

12
กษั ตริยแผ่
์ นดินคานาอันพ่ายแพ้
ต่อ ไปนี้ เป็นกษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา ให้ แพ้ ไป และได้
ยึด ครองแผ่น ดิน ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ทางดวงอาทิตย์ ขึ้น จากที่ ลุ ่ม แม่ น้ํา อารโนน
ถึง ภูเขาเฮอร์โมน และที่ราบซึ่ง อยู่ ด้านตะวัน ออกทัง้ หมด 2 คือ สิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์
ผู้ อยู่ที่ เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ ซึ่ง อยู่ ณ ริมล ุ่ม แม่ น้ํา อารโนน และจากกลาง
ที่ ลุ ่ม ไกลไปจนถึง แม่น้ํา ยับ บอก เขตแดนคนอัม โมน คือ ครึง่ หนึ่ ง ของกิ เลอาด 3 และแถบ
ที่ราบถึงทะเลคินเนเรทข้างตะวันออก และตรงทางไปยังเบธเยชิโมทไปถึงทะเลแห่งที่ ราบ
คือ ทะเลเค็ม ข้างตะวัน ออก จากด้านใต้ มาจนถึง ที่ อช
ั โดดปิ สกาห์ 4 และเขตแดนของโอ
กกษั ตริย์ เมืองบาชาน เป็น พวกมนุษย์ ยักษ์ ที่ เหลือ อยู่ อยู่ ที่ อัช ทาโรท และเอเดรอี 5 และ
ปกครองที่ ภูเขาเฮอร์โมน และสาเลคาห์ และทัว่ บาชาน ถึงเขตแดนคนเกชูรแ
์ ละคนมาอา
คาห์ และปกครองครึง่ หนึ่ ง ของแดนกิ เลอาด ถึง เขตแดนของสิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบน
6 โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ และคนอิสราเอลได้ กระทํา ให้ เขาพ่ายแพ้ ไป และโมเสส
ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้ มอบแผ่นดินตอนนี้ ให้แก่ คนรู เบน คนกาด และคนครึง่ ตระกูล
มนั ส เสห์ 7 ต่อ ไปนี้ เป็นกษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน ซึ่ง โยชู วาก ับ คนอิสราเอลได้ ทําให้ พ่ายแพ้ อยู่
ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ทางทิศตะวันตก ตัง้ แต่บาอัลกาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขาฮา
ลัก ที่ สูง เรือ
่ ยขึ้น ไปถึง เสอีร ์ ซึ่ง โยชู วามอบให้ แก่ ตระกูล คนอิสราเอลให้ ถือ เป็น กรรมสิทธิ์
ตามส่วนแบ่งของเขา 8 คือที่ ดินในแดนเทือกเขา ในหุบเขา ในที่ราบ ในที่ ลาด ในถิน
่ ทุรกัน
1
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ดารและในภาคใต้ เป็น แผ่น ดิน ของคนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริส ซี คนฮี
ไวต์ และคนเยบุส 9 คือ กษั ตริย์ เมืองเยรีโคองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมือ งอัย ที่ อยู่ ข้างเบธเอลองค์
หนึ่ ง 10 กษั ตริย์เมืองเยรู ซาเล็มองค์หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองเฮโบรนองค์หนึ่ ง 11 กษั ตริย์เมืองยา
รมูทองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องลาคีชองค์หนึ่ ง 12 กษั ตริยเมื
์ องเอกโลนองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเก
เซอร์องค์หนึ่ ง 13 กษั ตริยเมื
์ องเดบีรองค์
์
หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเกเดอร์องค์หนึ่ ง 14 กษั ตริยเมื
์ อง
15
โฮรมาห์ องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองอาราดองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองลิ บนาห์ องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์
เมือ งอดุล ลัม องค์ หนึ่ ง 16 กษั ตริย์ เมืองมัก เคดาห์ องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองเบธเอลองค์ หนึ่ ง
17 กษั ตริย์เมืองทัปปูวาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองเฮเฟอร์องค์หนึ่ ง 18 กษั ตริย์เมืองอาเฟกอง
ค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องลาชาโรนองค์หนึ่ ง 19 กษั ตริยเมื
์ องมาโดนองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องฮาโซร์
องค์ หนึ่ ง 20 กษั ตริย์เมืองชิมโรนเมโรนองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองอัคชาฟองค์ หนึ่ ง 21 กษั ตริย์
เมืองทาอานาคองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองเมกิด โดองค์ หนึ่ ง 22 กษั ตริย์ เมืองเคเดชองค์ หนึ่ ง
กษั ตริย์เมืองโยกเนอัมในคารเมลองค์หนึ่ ง 23 กษั ตริย์เมืองโดร์ในบริเวณชายแดนของโดร์
องค์หนึ่ ง กษั ตริย์ของประชาชาติต่างๆในกิลกาลองค์หนึ่ ง 24 กษั ตริย์เมืองทีรซาห์องค์หนึ่ ง
รวมทัง้ หมดเป็นกษั ตริย์สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน

13
แผ่นดินส่วนที่ยงั ไม่ชนะ

พระเยโฮวาห์ก็ตรัสกั บท่านว่า “เจ้ าชราลงมีอายุมาก
แล้ว แต่ แผ่ นดิ นที ่ จะต้องยึด ครองนั ้น ยังม ี อีกมาก 2 ต่อ ไปนี้ เป็น แผ่นดิ นที ่ ยงั เหลือ อยู่ คือ
ท้องถิน
์ ง้ หมด 3 ตัง้ แต่ ชิ โหร ์ ซ่ึง อยู่ หน ้า อียป
ิ ต์
่ ฟี ลิ ส เตีย ทัง้ หมด และท้องถิน
่ ของคนเกชูร ทั
เหนื อ ขึ้น ไปถึง เขตแดนเอโครน นั บก ั นว ่า เป็น ของคนคานาอัน ผู้ ครอบครองฟี ลิ ส เตี ยม ี
อยู่ ห้า คนด้วยกัน คือ ผู้ ครอบครองเมืองกาซา เมือ งอัช โดด เมือ งอัชเคโลน เมือ งกัท และ
เมืองเอโครน และเมืองของคนอิฟ วาห์ ด้วย 4 ซึ่ง อยู่ ทิศ ใต้ คือ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของคนคานา
อัน และเขตเมอาราห์ ซึ่ง เป็น ของชาวไซดอนถึง เมือ งอาเฟก ถึง เขตแดนของคนอาโมไรต์
5 และแผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทัง
้ หมด ไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้น จากบาอัลกาด
ที่ อยู่ เชิง ภูเขาเฮอร์โมน ถึง ทางเข้า เมืองฮามั ท 6 ชาวแดนเทือกเขาทัง้ หมดจากเลบานอน
จนถึงมิสเรโฟทมาอิม และคนไซดอนทัง้ หมด เราจะขับไล่เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้าคน
อิสราเอลเอง เพียงแต่เจ้าจงจับสลากแบ่งดินแดนเหล่านั ้นให้เป็นมรดกแก่อิสราเอล ดังที่
เราบัญชาเจ้าไว้
1 เมื่อโยชู วาชราลงมี อายุ มากแล้ว

การแบ่งมรดก

7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงแบ่งแผ่นดินนี้ ออกให้เป็ นมรดกแก่ คนเก้าตระกูลรวมกับคนมนั สเสห์ครึ

่ง ตระกู ลด ้วย� 8 ส่วนมนั ส เสห์ อี กครึง่ ตระกูล คนรู เบน และคนกาดได้ รบ
ั ส่วนมรดกของ
เขา ซึ่ง โมเสสได้ มอบให้ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ด้านตะวัน ออก ส่วนที่ โมเสสผู้ รับ
ใช้ของพระเยโฮวาห์มอบให้เขาคือ 9 ตัง้ แต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่รมล
ิ ุ่มแม่น้ําอารโนน และเมือง
ที่ อยู่ กลางลุ่ม แม่น้ํา นี้ และที่ ราบเมเดบาตลอดจนถึ งด ีโบน 10 และหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของสิ
โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง ครอบครองอยู่ ในเฮชโบน ไกลออกไปจนถึง เขตแดนคนอัม
โมน 11 กับ เขตกิ เลอาดและท้องถิน
์ ละคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทัง้
่ ของคนเกชูร แ
หมด และเมืองบาชานทัง้ สิน
้ จนถึง เมืองสาเลคาห์ 12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบา
ชาน ผู้ครอบครองอยู่ในอัชทาโรทและในเอเดรอี ท่านเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ ที่เหลืออยู่ เมือง
เหล่านี้ โมเสสรบชนะ และได้ ขับไล่ ให้ออกไป 13 แต่ คนอิสราเอลยังหาได้ ขับไล่ คนเกชูรห
์ รือ
คนมาอาคาห์ ให้ ออกไปไม่ แต่ คนเกชูร ก
์ ับ คนมาอาคาห์ ยงั อาศัย อยู่ ในหมู่ คนอิสราเอลจน
ทุก วัน นี้ 14 เฉพาะตระกูล เลวีตระกูล เดียวโมเสสหาได้ มอบมรดกให้ ไม่ ของบู ชาด ้วยไฟที่
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ถวายแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขา ดังที่ พระองค์ ตรัสไว้แก่ เขา
แล้ว 15 และโมเสสได้ มอบส่วนมรดกให้ แก่ ตระกูล คนรู เบนตามครอบครัว ของเขา 16 ดัง
นั ้น เขตแดนของเขาจึง ตัง้ แต่ อาโรเออร์ซ่ึง อยู่ ร ิมล ุ่ม แม่ น้ํา อารโนนและเมืองซึ่ง อยู่ กลาง
ลุ่ม แม่น้ํา นั ้น และที่ราบเมืองเมเดบาทัง้ สิน
้ 17 ทัง้ เมืองเฮชโบน รวมกับ หัว เมืองทัง้ สิน
้ ซึ่ง
อยู่ บนที่ราบนั ้น คื อด ีโบน และบาโมทบาอัล และเบธบาอัล เมโอน 18 กับ ยาฮาส และเคเด
โมท และเมฟาอาท 19 และคีรย
ิ าธาอิม และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซ่ึงอยูบ
่ นเนิ นเขาแห่ง
20
21
หุบเขา กับเบธเปโอร์ และที่อช
ั โดดปิสกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท คือหัวเมืองทัง้ สิน
้ ซึ่ง
อยู่บนที่ ราบ และทัง้ ราชอาณาจักรทัง้ หมดของสิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ผู้ครอบครองอยู่
ในเฮชโบน ซึ่ง โมเสสได้ กระทํา ให้พ่ายแพ้ พร ้ อมกับ เจ้า นายของมี เดีย น คือ เอว ี เรเคม ศูร ์
และเฮอร์ กับเรบา เป็นเจ้านายซึ่งขึ้นแก่กษั ตริย์สิโหนผู้พํานั กอยู่ในแผ่นดินนั ้น 22 อนึ่ งคน
อิสราเอลได้ ฆ่าบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ผู้เป็นคนทํานายเสียด้วยดาบพร้อมกับคนอื่นที ่เขา
ได้ ฆ่า นั ้น 23 อาณาเขตของคนรู เบนคือ แม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดน นี่ เป็น มรดกของคนรู
เบนตามครอบครัว รวมทัง้ หัวเมืองและชนบทด้วย 24 โมเสสได้มอบมรดกให้แก่ตระกูลกาด
คือคนกาดตามครอบครัวของเขาด้วย 25 อาณาเขตของเขาคือยาเซอร์และหัวเมืองกิเลอาด
ทัง้ หมด และครึง่ หนึ่ งของแผ่นดินคนอัมโมนถึงอาโรเออร์ซ่ึงอยู่หน้าเมืองรับบาห์ 26 ตัง้ แต่
เมืองเฮชโบน จนถึงเมืองรามัทมิสเปห์และเบโทนิ ม และตัง้ แต่ มาหะนาอิมจนถึงเขตแดน
เดบีร ์ 27 ในหว่างเขา มีเมืองเบธฮารัม เบธนิ มราห์ สุ คคทและซาโฟน ราชอาณาจักรส่วนที่
เหลือของสิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบนนั ้น มีแม่น้าํ จอร์แดนเป็นพรมแดน จดทะเลคินเนเรท
ตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 28 นี่ เป็นมรดกของคนกาด
ตามครอบครัวของเขา รวมทัง้ หัวเมืองและชนบทด้วย 29 อนึ่ งโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คน
มนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล เป็น ส่วนแบ่ง ที่ ได้ กับ คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ตามครอบครัว ของเขา
30 อาณาเขตของเขาทัง
้ หลายเริม
่ ตัง้ แต่ มาหะนาอิมตลอดบาชานทัง้ สิน
้ คือราชอาณาจักร
ทัง้ สิน
้ ของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน และหัวเมืองทัง้ หมดของยาอีร ์ มีหกสิบหัวเมืองด้วยกัน
อยูใ่ นบาชาน 31 และกิเลอาดครึง่ หนึ่ ง และเมืองอัชทาโรทกับเมืองเอเดรอี หัวเมืองของราช
อาณาจักรโอกในบาชาน หัวเมืองเหล่านี้ เป็นส่วนแบ่งของคนมาคีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ เป็น
32
ของครึง่ หนึ่ งของคนมาคีร ์ ตามครอบครัวของเขา เหล่านี้ เป็นดินแดนต่างๆซึ่งโมเสสได้
แบ ่ง ปัน ให้ เป็น มรดก ณ ที่ ราบโมอับ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ทิศ ตะวัน ออกของเมือง
เยรีโค 33 แต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้แก่คนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
เป็นมรดกของเขา ดังที่พระองค์ตรัสไว้กับเขา

14
แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ

1 ต่อไปนี้ เป็ นดินแดนต่างๆซึ่งประชาชนอิสราเอลได้รบ
ั เป็นมรดกในแผ่นดินคานาอัน

ซึ่ง
เอเลอาซาร์ปุ โรหิตและโยชู วาบุตรชายนูน และหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคน
อิสราเอลได้ แจกจ่ายให้ เป็น มรดกแก่ เขา 2 มรดกนี้ เขาจับ สลากแบ่ งก ัน ในระหว่างคนเก้า
ตระกูลครึง่ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสส 3 เพราะโมเสสได้ให้มรดกแก่คนสอง
ตระกูล ครึง่ ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น แล้ว แต่ ท่านหาได้ แบ ่ง ส่วนมรดกให้ แก่ พวก
เลวีไม่ 4 เพราะว่า ลูก หลานของโยเซฟมี สองตระกูล คือ มนั ส เสห์ และเอฟราอิม และพวก
เลวีหาได้ มี ส่วนแบ่งในแผ่นดิน นั ้นไม่ ได้ แต่ หัวเมืองที่ จะเข้าอาศัยอยู่ กับลานทุ่ง หญ้ารอบ
เมืองสําหรับ ฝูง สัตว์และทรัพย์ สิ นของเขาเท่านั ้น 5 คนอิสราเอลได้ กระทํา ตามที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาไว้กับ โมเสส เขาแบ่ง ที่ ดิ นก ัน 6 ขณะนั ้น คนยู ดาห์มาหาโยชู วา ณ เมือ งกิล
กาล และคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ชาวเคนั สได้กล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบเรือ
่ งซึ่งพระเย
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โฮวาห์ตรัสกับโมเสสบุรุษของพระเจ้าที่คาเดชบารเนี ยเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้ว 7 เมื่อ
โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนี ย เพื่อสอดแนมดูแผ่นดิน
ข้าพเจ้ามีอายุสี ่สิ บปี ข้าพเจ้าได้ นําข่าวมาแจ้งแก่ ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า 8 แต่
ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทําให้จิตใจของประชาชนละลายไป แต่ข้าพเจ้า
ได้ ติ ดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อย่างสุดใจ 9 ในวัน นั ้น โมเสสได้ ปฏิญาณว่า
‘แท้ จร ิง แผ่น ดิน ซึ่ง เท้า ของท่านได้ เหย ียบยํ่า ไปนั ้น จะตกเป็น มรดกของท่าน และของลูก
หลานของท่านสืบไปเป็น นิ ตย์ เพราะว่า ท่านได้ ติ ดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า
อย่างสุดใจ� 10 และบัดนี้ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ ยงั ทรงให้ ข้าพเจ้า มี ชี วิ ตอยู่ ตลอดสี่ สิ บห้า
ปี นี้ ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ตัง้ แต่ พระเยโฮวาห์ ตรัส เช่น นี้ แก่ โมเสส เมื่อ คนอิสราเอลเดิน ทาง
อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และบัดนี้ ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า มี อายุ แปดสิบ ห้า ปี แล้ว 11 วัน นี้ ข้าพเจ้า
ยังมีกําลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที ่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป กําลังของข้าพเจ้าในการทําศึก
สงครามหรือออกไปและเข้ามาเดีย
๋ วนี้ ก็เป็นเหมือนครัง้ นั ้น 12 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอมอบแดนเทือก
เขานี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสในวันนั ้นให้แก่ ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยน
ิ ในวันนั ้นแล้ วว่าคนอา
นาคอยู่ ที่ นั่น มี หัว เมืองใหญ่ ที่ มี กําแพงล้อมอย่างเข้ม แข็ง ชะรอยพระเยโฮวาห์ จะทรงสถิ
ตกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ ดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว� 13 แล้วโยชูวาก็
อวยพรแก่ ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ เป็น มรดก 14 เฮโบรนจึง
ตกเป็น มรดกแก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์คนเคนั ส จนทุก วันนี้ เพราะว่าท่านติด ตามพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจ 15 เมืองเฮโบรนนั ้นแต่เดิมมีช่อ
ิ าทอารบา
ื ว่าคีรย
อารบาคนนี้ เป็นคนใหญ่โตในคนอานาค แผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม

15
แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาห์
1 ที่ ดิ นส่วนของตระกูล คนยู ดาห์ ตามครอบครัว ของเขานั ้น ด้านใต้ ถึง พรมแดนเมืองเอ
โดม คือ ถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารศินเป็ นที ่ สุด ปลายเขตด้านใต้ 2 พรมแดนทางทิศ ใต้ นั้น ตัง้ แต่ ต้น
จากปลายทะเลเค็ม คือตัง้ แต่อา่ วซึ่งไปทางทิศใต้ 3 ยื่นไปทางด้านใต้ของมาอาเลอัครับบิม
ผ่านเรือ
่ ยไปถึงศิน แล้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคาเดชบารเนี ย ตามทางเมืองเฮชโรน ขึ้นไป
ถึงเมืองอัดดาร์เลี้ยวไปถึงคารคา 4 ผ่านเรือ
่ ยไปถึ งอัสโมนยื่นออกไปถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์ มาสิน
้
สุดลงที่ทะเล ที่กล่าวนี้ จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน 5 พรมแดนด้านตะวันออกคือทะเล
เค็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ําจอร์แดน และพรมแดนด้านเหนื อตัง้ แต่ อา่ วที่ ทะเลตรงปากแม่น้ํา
จอร์แดน 6 และพรมแดนนั ้นยื่นไปถึงเบธฮกลาห์ผ่านไปตามด้านเหนื อของเมืองเบธอารา
บาห์ และพรมแดนยื่นต่อไปถึ งก้อนหินโบฮันบุตรชายรู เบน 7 และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีร ์
จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนื อเลี้ยวไปหาเมืองกิลกาล ซึ่งอยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาที่
ชื่อ อาดุม มิม ซึ่ง อยู่ ทางด้านใต้ ของแม่ นํ้า และพรมแดนก็ ผ่านไปถึง นํ้า พุ เอนเชเมช ไปสิน
้
สุด ลงที่ เอนโรเกล 8 แล ้ว พรมแดนก็ ย่น
ื ไปตามหุบเขาบุตรชายของฮิ น โนมถึง ไหล่ เขาด้าน
ใต้ของเมืองคนเยบุส คือเยรู ซาเล็ม แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่หน้าหุบเขาฮิน
โนมทางด้านตะวันตก ที่ หุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ ด้านเหนื อ สุด 9 แล้วพรมแดนก็ ย่น
ื ไป
จากยอดภูเขาถึง นํ้าพุ แห่งลํา ห้วยเนฟโทอาห์ จากที่ นั่ นก ็ มาถึง หัว เมืองแห่ง ภู เขาเอโฟรน
แล้วพรมแดนก็ เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาห์ คือเมืองคี รย
ิ าทเยอาริม 10 แล้วพรมแดนก็
เลี้ยวโค้ง จากบาอาลาห์ไปทางทิศ ตะวัน ตกถึง ภูเขาเสอีร ์ ผ่านไปตามไหล่ เขายาอาริมด ้าน
เหนื อ คือเคสะโลน ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิมนาห์ไป 11 แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ออก
ไปจากทางไหล่เนิ นเขาด้านเหนื อของเมืองเอโครน แล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไปถึง
ภูเขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมืองยับเนเอล และพรมแดนก็ มาสิน
้ สุดลงที่ ทะเล 12 พรมแดน
ด้านตะวันตก คือทะเลใหญ่ตามฝั่ งทะเล นี่ เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตามครอบครัว
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ของเขา 13 ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ ที่ ตรัส แก่ โยชู วา ท่านยกที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ในเขต
ของคนยู ดาห์ให้แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ คือ เมืองอารบาที่ เรียกเมืองเฮโบรน อารบา
เป็นบิดาของอานาค 14 และคาเลบได้ขับไล่บุตรชายทัง้ สามของอานาคออกจากที่นั ่น คือเช
ชัย อาหิม านและทั ลม ัย ผู้ เป็น บุตรของอานาค 15 และท่านขึ้น ไปจากที่ นั่น จะต่อสู้ กับ ชาว
เมืองเดบีร ์ เมืองเดบีรเ์ ดิมมีชื่อว่า คี รย
ิ าทเสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่าวว่า “ผู้ใดโจมตี เมือง
คีรย
ิ าทเสเฟอร์และยึดได้ เราจะยกอัคสาห์บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยา� 17 และโอทนี เอ
ลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบตีเมืองนั ้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็น
ภรรยา 18 อยูมาเมื
่
่ อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดา นางก็ลงจากหลังลา
และคาเลบถามนางว่า “เจ้าต้องการอะไร� 19 นางตอบว่า “ขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่ ง
เถิด เมื่อ พ่อ ให้ ลูก มาอยู่ ในแผ่น ดิน ภาคใต้ แล้ว ลูก ขอนํ้าพุ ด้วย � คาเลบก็ ยกนํ้าพุ บนและ
นํ้าพุ ล่างให้แก่ นาง 20 ต่อ ไปนี้ เป็น มรดกของตระกูล คนยู ดาห์ตามครอบครัว ของเขา 21 หัว
เมืองที่เป็นของตระกูลคนยูดาห์ ซึ่งอยูทางทิ
่
ศใต้สุดทางพรมแดนเอโดม คือเมืองขับเซเอล
เอเดอร์ และยากูร 22 คี นาห์ ดี โมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิ ทนาน 24 ศิฟ เทเลม
เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เคริโอท เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์ 26 อามัม เชมา โมลาดาห์
27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์
อิยิม เอเซม 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31 ศิ กลาก มัดมันนาห์ สันสันนาห์ 32 เลบาโอท ชิ
ลฮิม อายินและเมืองริมโมน รวมทัง้ หมดเป็นยี่สิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
33 ในหุบเขามี เมืองเอชทาโอล โศราห์ อัช นาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกัน นิ ม ทัป ปู วาห์ เอนาม
35 ยารมูท อด ุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อด ีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธาอิม รวม
เป็นสิบสี่หว
ั เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 37 เมืองเศนั น ฮาดัสสาห์ มิกดัลกาด 38 ดิเลอ
ัน มิสเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40 คับโบน ลามัม คิ ทลิช 41 เกเดโรท เบธ
ดาโกน นาอามาห์และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 ยิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ 44 เคอีลาห์ อัคซิบ มาเรชาห์ รวมเป็ นเก้า
หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 45 เอโครน กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้น 46 จาก
กรุ ง เอโครนถึง ทะเล และบรรดาเมืองที่ อยู่ ริม เมือ งอัช โดดกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆ 47 อัช
โดด กับ หัว เมืองและชนบทของเมืองนั ้น กาซา กับ หัว เมืองและชนบทของเมืองนั ้น จนถึง
แม่น้ําอียป
ิ ต์ และทะเลใหญ่พร้อมกับฝั่ งชายทะเล 48 และในแดนเทือกเขา คือ ชามีร ์ ยาท
ทีร ์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คีรย
ิ าทสันนาห์ คือเมืองเดบีร ์ 50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม 51 โกเชน
โฮโลน กิโลห์ รวมเป็นสิบเอ็ดหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน
53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คีรย
ิ าทอารบา คือเมืองเฮโบรน และเมืองศิโยร์
รวมเป็น เก้า หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุ ทธาห์ 56 ยิสเร
เอล โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวมเป็นสิบหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั ้นๆด้วย 58 ฮัลฮูล เบธซูร ์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็น
หกหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 60 คี ร ย
ิ าทบาอัล คือ เมืองคี ร ย
ิ าทเยอาริม และรับ
บาห์ รวมเป็นสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 61 เมืองที่ในถิน
่ ทุรกันดาร คือเบธอา
62
ราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ นิ บชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวมเป็นหกหัวเมืองกับชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 63 แต่ คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรู ซาเล็ มนน
ั ้ ประชาชนยูดาห์หาได้ ขับ
ไล่ ไปไม่ ดังนั ้นแหละคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับประชาชนยูดาห์ที่เมืองเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวัน
นี้

16
แผ่นดินส่วนของตระกูลมนั สเสห์และตระกูลเอฟราอิม
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ที่ ดิ นตามสลากของลูก หลานโยเซฟนั ้น เริม
่ จากแม่น้ํา จอร์แดนใกล้ๆ เมืองเยรีโค ทิศ
ตะวันออกของนํ้าแห่งเยรีโคเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารขึ้นไปจากเยรีโคเข้าไปในแดนเทือกเขา
2
เบธเอล จากเมืองเบธเอลไปยังเมืองลูส ผ่านเรือ
่ ยไปถึงเมืองอาทาโรท ยังเขตของคนอาร
3
คี แล้วลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตของคนยาฟเลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึง
เมืองเกเซอร์ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 4 ลูก หลานของโยเซฟ คือ คนมนั ส เสห์ และคนเอฟราอิม
ได้รับมรดกของเขา 5 เขตของคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาเป็นดังนี้ พรมแดนมรดก
ของเขาด้านตะวัน ออก เริม
่ แต่ เมืองอาทาโรทอัด ดาร์ ไกลไปจนถึง เบธโฮโรนบน 6 และ
พรมแดนยื่นไปถึงทะเลทางทิศเหนื อคือเมืองมิคเมธัท ทางด้านตะวันออกพรมแดนโค้งมา
หาเมืองทาอานั ทชีโลห์ แล้วผ่านพ้นเมืองนี้ ไปทางตะวันออกของเมืองยาโนอาห์ 7 แล้วลง
ไปจากยาโนอาห์ ถึง เมืองอาทาโรทและเมืองนาอาราห์ ไปจดเมืองเยรีโคสิน
้ สุด ลงที่ แม่น
้ํา จอร์แดน 8 จากทัป ปู วาห์ พรมแดนลงไปทางทิศ ตะวัน ตกถึง แม่น้ํา คานาห์ ไปสิน
้ สุด ลงที่
9
ทะเล นี่ เป็นดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขา รวมทัง้ หัวเมือง
ซึ่งแบ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอิมในดินแดนมรดกของคนมนั สเสห์ คือบรรดาหัวเมืองเหล่านั ้
นกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 10 ถึงอย่างไรก็ตามเขาหาได้ขับไล่คนคานาอันซึ่งอาศัยอยูใ่ น
เมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ ดังนั ้นคนคานาอันจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนเอฟราอิมถึงทุกวันนี้ แต่
ก็ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา
1

17
แผ่นดินส่วนของตระกูลคนมนั สเสห์ที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดน

ที่ ดิ นตามสลากเป็น อย่างนี้ ที่ ตกแก่ ตระกูล มนั ส เสห์ เพราะเป็น บุตรหัวปี ของโยเซฟ
ส่วนมาคีร ์บุ ตรหัวปี ของมนั ส เสห์ บิ ดาของกิ เลอาด ได้ รับ เมือ งกิ เลอาดและเมืองบาชาน
เป็น ส่วนแบ่ง เพราะว่า เขาเป็น ทหาร 2 และที่ ดิ นตามสลากตกแก่ คนมนั ส เสห์ ที่ เหลือ อยู่
ตามครอบครัว คือ คนอาบี เยเซอร์ คนเฮเลค คนอัส รีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคน
เชมี ดา บุ คคลเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของมนั ส เสห์ ผู้ เป็น บุตรชายของโยเซฟ ตามครอบครัว
ของเขา 3 ฝ่ายเศโลเฟหัด บุตรชายของเฮเฟอร์ บุ ตรชายของกิ เลอาด บุ ตรชายของมาคีร ์
บุ ตรชายของมนั ส เสห์ ไม่มี บุ ตรผู้ ชาย มี แต่ บุตรสาว และต่อ ไปนี้ เป็น ชื่ อบ ุต รสาวของเขา
คือ มาลาห์ โนอาห์ ฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์ 4 เขาเข้ามาหาเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชู
วาบุตรชายนูนและต่อหน้าบรรดาประมุขแล้วกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้
ว่า ให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายรับส่วนมรดกในหมู่ญาติพี่น้ องของข้าพเจ้าทัง้ หลายได้� ดังนั ้นท่าน
จึง ให้มรดกแก่ คนเหล่า นี้ ในหมู่ พี่ น้ องของบิดาของเขา ตามพระบัญญั ติ แห่งพระเยโฮวาห์
5 ดังนี้ แหละส่วนที่ ตกแก่ คนมนั ส เสห์จึ งม ี สิ บส่ วน นอกเหนื อด ิน แดนกิ เลอาดและบาชาน
ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 6 เพราะว่าบุตรสาวของมนั สเสห์ก็ได้ รับมรดกพร้อมกับ
บุตรชายของท่านด้วย แผ่นดิ นกิเลอาดนั ้นได้ ตกเป็นส่วนของบุตรชายมนั สเสห์ที่ เหลืออยู่
7 เขตแดนของมนั สเสห์ตัง
้ ต้นจากอาเชอร์จนถึงมิคเมธัท ซึ่งอยูท
่ างทิศตะวันออกของเมือง
เชเคมแล้ว พรมแดนก็ย่น
ื ไปทางมือขวาถึงที่ของชาวเมืองเอนทัปปูวาห์ 8 แผ่นดินเมืองทัป
ปูวาห์เป็นของมนั สเสห์ แต่ตัวเมืองทัปปูวาห์ซ่ึงอยู่ที่พรมแดนของมนั สเสห์นั้นเป็นของคน
เอฟราอิม 9 แล ้ว พรมแดนก็ ลงไปถึง แม่น้ํา คานาห์ หัว เมืองเหล่า นี้ ซึ่ง อยู่ ทางทิศ ใต้ แม่น ้าํ
ในท่ามกลางหัว เมืองของมนั ส เสห์ นั้น เป็น ของเอฟราอิม แล ้ว พรมแดนของมนั ส เสห์ ก็ ขึ้น
ไปทางด้านเหนื อ ของแม่น้ํา ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 10 แผ่ นดิน ทางด้านใต้ เป็น ของเอฟราอิม
และแผ่นดินทางด้านเหนื อเป็นของมนั สเสห์ มีทะเลเป็นพรมแดน ทางเหนื อจดดินแดนอา
เชอร์ และทางทิศตะวันออกจดอิสสาคาร์ 11 ในเขตอิสสาคาร์และในอาเชอร์นั ้น มนัสเสห์ยั
งมีเมืองเบธชานกับชนบทของเมืองนั ้น และเมืองอิบเลอัมกับชนบทของเมืองนั ้น และชาว
1
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เมืองโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเอนโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมือง
ทาอานาคกับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเมกิดโดกับชนบทของเมืองนั ้น คือภูเขาทัง้
สามยอด 12 แต่คนมนั สเสห์ยงั ขับไล่ชาวเมืองเหล่านั ้นไม่ได้ ด้วยคนคานาอันยังขืนอาศัยอยู่
ในแผ่นดินนั ้น 13 ต่อมาเมื่อคนอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว ก็ได้ เกณฑ์ คนคานาอันให้ทํางาน
โยธา และมิได้ขับไล่ให้เขาออกไปเสียทีเดียว 14 คนโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่า “เหตุไฉนท่าน
จึงแบ่งให้ข้าพเจ้ามีแต่ส่วนเดียวเป็นมรดก แม้ว่าข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์ได้ ทรงอวยพระพรแก่ พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี้ แล้ว� 15 ฝ่ายโยชู วาตอบเขาว่า “ถ้าเจ้า
มี คนมากมาย และถ้าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็ นที ่แคบไปสําหรับเจ้า พวกเจ้าจง
เข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง ที่ในแผ่นดินของคนเปริสซีและพวกมนุษย์ยักษ์ � 16 คนโยเซฟ
พูด ว่า “แดนเทือกเขานี้ ไม่ พอสําหรับพวกเรา บรรดาคนคานาอันซึ่ง อยู่ในบริเวณหุบเขามี
รถรบทํา ด้วยเหล็ก ทัง้ ที่ อยู่ในเบธชานกับ ชนบทของเมืองนั ้น กั บท ี่ อยู่ในหุบ เขายิสเรเอล�
17 แล้วโยชู วาจึงกล่าวแก่ วงศ์ วานโยเซฟ คือเอฟราอิมและมนั สเสห์ว่า “ท่านทัง
้ หลายเป็น
18
พวกที่มีคนมากและมีกําลังมหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หามิได้ แดนเทือก
เขาเหล่า นั ้น จะเป็น ของพวกท่าน ถึง แม้ ว่า เป็น ป่า ดอนท่านจงแผ้ว ถางและยึด ครองไปจน
สุดเขตเถิด แม้ว่าคนคานาอันจะมี รถรบทําด้วยเหล็ก และเป็นคนเข้มแข็ง ท่านทัง้ หลายก็
จะขับไล่เขาออกไปได้�

18
พลับพลาที่ชีโลห์

1 ฝ่ายชุ มนุมชนอิสราเอลทัง
้ สิ้นก็มาประชุ มกันที ่ชีโลห์

นั ่น แผ่นดินนั ้นก็ตกอยูใ่ นครอบครองของเขา

และตัง้ พลับพลาแห่งชุมนุมขึ้นที ่

แผ่นดินส่วนของเจ็ดตระกูลที่เหลือ

2 ยังมป
ี ระชาชนอิสราเอลอีกเจ็ดตระกูลที่ยงม
ั ได้
ิ รับมรดกเป็นส่วนแบ่ง 3 ดังนั ้นโยชูวาจึง

กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “ท่านทัง้ หลายจะรอช้า อยู่อีกเท่าใด จึง จะเข้าไปยึด ครองที่ ดิ นซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทัง้ หลาย 4 จงเลือกคนตระกูล
ละสามคน แล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่านั ้นไปท่องเที่ยวขึ้นล่องอยู่ที่แผ่นดินนั ้น ให้เขียนแนว
เขตที่ ดิ นที ่ จะมอบเป็น มรดก และกลับ มาหาข้าพเจ้า 5 ให้เขาแบ่ง ออกเป็น เจ็ด ส่ วน ให้คน
ยูดาห์คงอยู่ในดินแดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์ วานโยเซฟให้คงอยู่ในดินแดนของเขา
ทางภาคเหนื อ 6 ให้ท่านทัง้ หลายเขียนแนวเขตที่ ดิ นเป็นเจ็ดส่ วน แล้วนําแนวเขตที่ ดิ นนั ้น
มาให้ ข้าพเจ้า ที่ นี่ และข้าพเจ้า จะจับ สลากให้ ท่านที่ นี่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเรา 7 แต่คนเลวีไม่มีส่วนแบ่งในหมู่พวกท่านทัง้ หลาย ด้วยตําแหน่ งปุโรหิตของพระเย
โฮวาห์ เป็น มรดกของเขาแล้ว คนกาด และคนรู เบน กับ ตระกูล มนั ส เสห์ ครึ่ง หนึ่ งก ็ ได้ รับ
มรดกของเขาทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นด้านตะวันออก ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเย
โฮวาห์ได้ มอบให้แก่ เขาทัง้ หลายแล้ว� 8 ฝ่ายคนเหล่านั ้ นก ็ ข้น
ึ ออกไปเดิน ทาง และโยชู วา
กําชับพวกที่ จะเขียนแนวเขตที่ ดิ นว่า “จงเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องในแผ่นดิน และเขียนแนวเขต
ที่ ดิ นนั ้นแล้วกลับมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ชี
โลห์� 9 ดังนั ้นคนเหล่านั ้ นก็ท่องเที่ยวไปมาที่ แผ่นดิน แล้วเขียนเป็นหนั งสือแนวเขตเมือง
ต่างๆแบ่ง เป็น เจ็ด ส่วนแล้วกลับ มาหาโยชู วา ณ ค่ายที่ ชี โลห์ 10 แล ้ว โยชู วาก ็ จับ สลากให้
เขาที่ ชี โลห์ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ โยชู วาก ็ ได้ จัด แบ่ง ที่ ดิ นให้แก่ ประชาชนอิสราเอลที่
นั ่น ตามส่วนแบ่ง ของแต่ละตระกูล 11 จับ ได้ สลากของตระกูล คนเบนยามินตามครอบครัว
ของเขาขึ้นมา และอาณาเขตที่เป็นส่วนของเขาอยู่ระหว่างคนยูดาห์ และคนโยเซฟ 12 ทาง
ด้านเหนื อ พรมแดนของเขาเริม
ื ขึ้น ไปถึง ไหล่ เขา
่ ต้ นที ่ แม่น ้าํ จอร์แดน และพรมแดนก็ ย่น
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ตอนเหนื อของเมืองเยรีโค แล้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศตะวันตก และไปสิน
้ สุดที่ถิน
่
ทุ รก ัน ดารเบธาเวน 13 จากที่ นั่น พรมแดนก็ ย่น
ื ไปทางทิศ ใต้ ตรงไปเมืองลูส ไปยัง ไหล่ เขาที่
เมืองลูส คือเมืองเบธเอล แล้วพรมแดนก็ลงไปถึงอาทาโรทอัดดาร์บนภูเขาซึ่งอยูทางทิ
่
ศใต้
14
ของเมืองเบธโฮโรนล่าง แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ไปอีกทิศหนึ่ งโค้งไปทางทิศใต้ด้านทะเล จาก
ภูเขาซึ่งอยู่ทิศใต้ ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิน
ิ าทบาอัล คือคี รย
ิ าทเยอา
้ สุดลงที่ คีรย
15
ริม เป็นเมืองที่เป็นของคนยูดาห์ นี่ แหละเป็นพรมแดนด้านตะวันตก และด้านใต้นั้นเริม
่
ต้นที ่ชานเมืองคีรย
ิ าทเยอาริม และพรมแดนก็ย่น
ื จากที่ นั่นไปยังทางตะวันตกถึงนํ้าพุเนฟ
โทอาห์ 16 แล ้ว พรมแดนก็ ย่น
ื ลงไปสุด เขตภูเขาซึ่ง อยู่ตรงหน้า หุบเขาแห่งบ ุตรชายของฮิน
โนม ซึ่งอยู่ทางปลายเหนื อสุดของหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ แล้วก็ ลงไปที่ หุบเขาฮินโนม
ใต้ ไหล่ เขาของคนเยบุ ส แล้ว ลงไปถึง เมืองเอนโรเกล 17 แล ้ว โค้ง ไปทางทิศ เหนื อ ตรงไปถึง
เอนเชเมช จากที่ นั่นก็ตรงไปยังเกลี โลท ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางข้ามเขาชื่ออดุมมิม แล้วลง
ไปยังก้อนหินโบฮันบุตรชายของรู เบน 18 แล้วผ่านไปทางทิศเหนื อถึงไหล่ เขาตรงข้ามอารา
บาห์แล ้ว ลงไปสู่ อาราบาห์ 19 แล ้ว พรมแดนก็ ผ่านไปทางทิศ เหนื อ ถึง ไหล่ เขาที่ เบธฮกลาห์
และพรมแดนไปสิน
้ สุด ลงที่ อา่ วด้านเหนื อ ของทะเลเค็ มท ี่ ปลายใต้ ของแม่ น้ํา จอร์แดน นี่
เป็น พรมแดนด้านใต้ 20 แม่น ้าํ จอร์แดนกัน
้ เป็น พรมแดนทางตะวัน ออก นี่ เป็น มรดกของ
คนเบนยามินตามครอบครัว ของเขา มี พรมแดนดังนี้ ล้อมรอบ 21 ฝ่ายหัว เมืองของตระกูล
คนเบนยามินตามครอบครัวของเขา คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ หุบเขาเคซีส 22 เบธอารา
บาห์ เศมาราอิม เบธเอล 23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารัมโมนี โอฟนี เกบา รวมเป็นสิบ
สองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มิ สเปห์ เคฟี ราห์
โมซาห์ 27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรู ซาเล็ม กิเบอาห์และคีร ิ
ยาท รวมเป็นสิบสี่ หว
ั เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย นี่ เป็นมรดกของคนเบนยามินตาม
ครอบครัวของเขา

19

สลากที่ สองออกมาเป็น ของสิ เมโอน เพื่อ คนตระกูล สิ เมโอนตามครอบครัว ของเขา
มรดกของเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 2 มีเมืองเหล่านี้ เป็นมรดก คือเบเออร์เชบา
เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม 4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิกลาก เบธมาร
คาโบท ฮาซารสู สาห์ 6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุ เฮน รวมเป็นสิบสามหัวเมืองกับชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 7 อาย ิน ริม โมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็น สี่ หว
ั เมืองกับ ชนบทของเมือง
นั ้นๆด้วย 8 รวมทัง้ บรรดาชนบทที่ อยู่รอบหัวเมืองเหล่านี้ ไกลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัทเบ
เออร์ เมืองรามาห์ที่ภาคใต้ เหล่านี้ เป็นมรดกของตระกูลคนสิเมโอนตามครอบครัวของเขา
9 มรดกของคนสิ เมโอนเป็ น ดิน แดนในส่วนแบ่ง ของคนยู ดาห์ เพราะว่า ส่วนของคนยู ดาห์
นั ้นใหญ่เกินไป คนสิ เมโอนจึงได้ รบ
ั มรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 10 สลากที่ สาม
ขึ้น มาเป็น ของคนเศบู ลุ นตามครอบครัว ของเขา และอาณาเขตที่ เป็น มรดกของเขาก็ ย่น
ื
ออกไปถึงสาริด 11 แล้วพรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้านทะเล เรือ
่ ยไปจนถึงมาราลาห์
และมาจดเมือ งดับเบเชท แล ้ว มาถึง แม่น้ํา ที่ อยู่ ตรงหน้า โยกเนอั ม 12 จากสาริด พรมแดน
ยื่น ไปอีก ทิศ หนึ่ ง ทางด้านตะวัน ออกตรงทางดวงอาทิตย์ ขึ้น ถึง พรมแดนเมืองคิสโลททา
โบร์ แล้วยื่นไปถึงเมืองดาเบรัท แล้วขึ้นไปถึงเมืองยาเฟีย 13 จากที่นั่นพรมแดนผ่านไปทาง
ตะวันออกถึงเมืองกัธเฮเฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน เรือ
่ ยไปจนถึงริมโมน พรมแดนก็โค้ง
14
เข้าหาเมืองเนอาห์ และทางทิศเหนื อพรมแดนโค้งเข้ามาถึงเมืองฮันนาโธน และสิน
้ สุด
15
ลงที่ หุบ เขายิฟ ทาห์ เอล และเมืองขัท ตาท นาหะลาล ชิ มโรน อิด าลาห์ และเมืองเบธเล
เฮม รวมเป็น สิบ สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 16 นี่ เป็น มรดกของคนเศบู ลุ น
1
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ตามครอบครัว ของเขา คือ หัว เมืองต่างๆกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 17 สลากที่ สี ่ ออกมา
เป็นของอิสสาคาร์ เพื่อคนอิสสาคาร์ตามครอบครัวของเขา 18 อาณาเขตของเขารวมเมือง
ยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม 19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท 20 รับบีท คีชิโอน เอเบส 21 เร
เมท เอนกัน นิ ม เอนหัด ดาห์ เบธปัส เซส 22 และพรมแดนยัง จดเมืองทาโบร์ ชาหะซุ มาห์
เบธเชเมช และพรมแดนนี้ ไปสิน
้ สุด ลงที่ แม่น้าํ จอร์แดน รวมเป็น สิบ หกหัว เมืองกับ ชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 23 นี่ เป็น มรดกของตระกูล คนอิส สาคาร์ตามครอบครัว ของเขา คือ ทัง้
หัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 24 สลากที่หา้ ออกมาเป็นของตระกูลคนอาเชอร์ตาม
ครอบครัวของเขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ 26 อาลัมเมเลค
อามาด มิชอาล ทางทิศตะวันออกจดคารเมล และเมืองชิโหลบ
ิ นาท 27 แล้วเลี้ยวไปทางดวง
อาทิตย์ข้น
ึ ไปยังเบธดาโกนจดเขตเศบูลุนและหุบเขายิฟทาห์เอล ไปทางด้านเหนื อถึงเมือง
เบธเอเมคและเนอี เอลเรือ
่ ยไปทางด้านซ้ายถึง เมืองคาบูล 28 เฮโบรน เรโหบ ฮัม โมน คา
นาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน 29 แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงรามาห์ ไปถึงเมืองที่มีกําแพงล้อม
รอบชื่อ ไทระ แล ้ว พรมแดนก็ เลี้ยวไปถึง เมืองโฮสาห์ ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล จากฝั่ งทะเลไปถึ
งอ ัค ซีบ 30 อุ มมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็น ยี่ สิ บสองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆ
ด้วย 31 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนอาเชอร์ตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั ้นๆด้วย 32 สลากที่หกออกมาเป็นของคนนั ฟทาลี เพื่อคนนั ฟทาลีตามครอบครัวของ
เขา 33 อาณาเขตของเขาเริม
่ จากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึงศานั นนิ ม และอาดามี เนเขบ และ
ยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลั คคูม และสิน
้ สุดลงที่ แม่น้าํ จอร์แดน 34 แล้วพรมแดนก็เลี้ยว
ไปทางด้านตะวัน ตกถึง เมืองอัส โนททาโบร์ จากที่ นั่น ไปถึง หุ กกอกจดเขตเศบู ลุ นทางทิศ
ใต้ และเขตอาเชอร์ทางทิศ ตะวัน ตก และเขตยู ดาห์ ทางดวงอาทิต ย์ข้ึ นที ่ แม่น ้าํ จอร์แดน
35 เมืองที่ มีกําแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36 อาดามาห์ รามาห์
ฮาโซร์ 37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38 ยิโรน มิ กด ัล เอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช
รวมเป็นสิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 39 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนนั ฟทาลี
ตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 40 สลากที่เจ็ดก็ออกมาเป็น
ของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา 41 และอาณาเขตที่ เป็นมรดกของเขา รวมเมือง
โศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช 42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิทลาห์ 43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน
44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท 45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริมโมน 46 เมยารโคน และรัค
โคนและพรมแดนตรงเมืองยัฟฟา 47 อาณาเขตคนดานน้ อยไปสําหรับพวกเขา คนดานจึง
ขึ้นไปสู้รบกับเมืองเลเชม เมื่อยึดได้ก็ประหารเสียด้วยคมดาบ จึงยึดครองที่ดินและตัง้ อยู่ที่
นั ่น เรียกเมืองเลเชมว่าดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของตน 48 นี่ เป็นมรดกของตระกูล
คนดานตามครอบครัว ของเขา ทัง้ หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 49 เมื่อ ได้ แบ ่ งด ิน
แดนส่วนต่างๆของแผ่นดินนั ้นเป็นมรดกเสร็จสิน
้ แล้ว คนอิสราเอลก็ ได้ มอบส่วนมรดกใน
หมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายนูน 50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์เขาก็ได้ยกเมืองที่ท่าน
ขอไว้ให้ แก่ ท่าน คือ เมืองทิม นาทเสราห์ ในแดนเทือกเขาแห่ง เอฟราอิม ท่านก็ เสริม สร้าง
เมืองนั ้นเสียใหม่และเข้าอยู่ที่นั่น 51 ที่กล่าวมานี้ เป็นมรดกที่เอเลอาซาร์ปุโรหิตกับโยชูวาบ
ุตรชายนูน และหัวหน้า บรรพบุรุษ ของตระกูล ต่างๆแห่ง คนอิสราเอลจับ สลากแบ่ง ให้ เป็น
มรดกที่ ชี โลห์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม ดังนี้ แหละเขาทัง้
หลายก็ทําการแบ่งปันแผ่นดินสําเร็จลง

20

การแต่งตัง้ เมืองลี้ภัย

1 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

‘จงกําหนดตัง้ เมืองลี้
ภัย ซึ่งเราได้ พู ดกับเจ้าทัง้ หลายทางโมเสสแล้ วนัน
้ 3 เพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ ได้ ฆ่าคนใดด้วยมิ ได้
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เจตนาหรือไม่ จงใจจะได้ หนี ไปอยู่ที่ นั่น เมืองเหล่านี้ จะได้ เป็ นที ่ลี้ ภัย ของเจ้าเพื่อให้พ้นจาก
ผู้อาฆาตโลหิต 4 ให้ผู้นั ้นหนี ไปยังเมืองเหล่านี้ เมืองใดเมืองหนึ่ ง และยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตู
เมืองนั ้น และอธิบายเรือ
่ งของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั ้นให้ทราบ แล้วเขาทัง้ หลายจะ
นําผู้นั้นเข้าไปในเมือง กําหนดที่ให้อยู่แล้วผู้นั้นจะอยู่ที่นั ่นในหมู่พวกเขาทัง้ หลาย 5 และถ้า
ผู้อาฆาตโลหิตไล่ตามเขาไป ผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั ้นไว้ในมือของผู้อาฆาตโลหิต เพราะ
ว่า ผู้ นั้น ได้ ฆ่า เพื่อนบ้านของตนด้วยไม่ มี เจตนา มิได้ เกล ียดชัง เขาแต่ ก่อน 6 และผู้ นั้น จะ
อาศัยอยู่ในเมืองนั ้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษา จนกว่ามหา
ปุโรหิต ในเวลานั ้น สิน
ิ ผู้ ฆ่า คนนั ้น จึง จะกลับ ไปยัง เมืองของตน ไปบ้านของตน ไปยัง
้ ชีวต
เมืองที่ เขาจากมานั ้นได้� ” 7 ดังนั ้นเขาจึงกําหนดตัง้ เมืองเคเดชในกาลิ ลีในแดนเทือกเขา
นั ฟทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม และคีรย
ิ าทอารบา คือเฮโบรน ใน
แดนเทือกเขายูดาห์ 8 และทางฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นตรงเมืองเยรีโคน
ัน
้ เขาได้กําหนดเมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุรกันดารบนที่ราบจากที่ดินคนตระกูลรู เบน และเมือง
ราโมทในกิ เลอาดจากที่ ดิ นคนตระกูลกาด และเมืองโกลานในบาชานจากที่ ดิ นคนตระกูล
มนั สเสห์ 9 หัวเมืองเหล่านี้ เป็นเมืองที่ กําหนดไว้ให้คนอิสราเอลทัง้ หมด และให้คนต่างด้าว
ผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขา เพื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาจะได้หนี ไปที่ นั่นได้ เพื่อว่า
เขาจะไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหิต จนกว่าเขาจะได้ยน
ื ต่อหน้าชุมนุมชน
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ขณะนั ้นหัวหน้าบรรพบุรุษของคนเลวีมาหาเอเลอาซาร์ปุ โรหิตและโยชู วาบุตรชายนูน
และหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆของคนอิสราเอล 2 และเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั ้น
ในเมืองชีโลห์ในแผ่นดินคานาอันว่า “พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้มอบหัว
เมืองแก่ เราทัง้ หลายเพื่อ จะได้ อาศัย อยู่ ทัง้ ทุ่ง หญ้า สําหรับ ฝูง สัตว์ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย�
3 ดัง นั ้น แหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ คนอิสราเอลจึง ได้ มอบเมืองและทุ่ง หญ้า
ต่อไปนี้ จากมรดกของเขาให้แก่คนเลวี 4 สลากออกมาเป็นของครอบครัวคนโคฮาท ดังนั ้น
แหละ คนเลวซ
ี ่ึงเป็นลูกหลานของอาโรนปุโรหิต ได้รับหัวเมืองโดยจับสลากสิบสามหัวเมือง
จากตระกูล ยู ดาห์ ตระกูล สิ เมโอน และตระกูล เบนยามิน 5 ส่วนคนโคฮาทที่ เหลือ อยู่ ได้
รับ หัว เมืองโดยจับ สลากสิบ หัว เมือง จากครอบครัว ของตระกูล เอฟราอิม จากตระกูล ดาน
และจากครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ 6 คนเกอร์โชนได้ รบ
ั หัว เมืองโดยจับ สลากสิบ สามหัว เมือง
จากครอบครัวของตระกูลอิสสาคาร์ จากตระกูลอาเชอร์ จากตระกู ลนัฟทาลี และจากครึง่
ตระกูลมนั สเสห์ในบาชาน 7 คนเมรารีตามครอบครัวของเขา ได้รับหัวเมืองสิบสองหัวเมือง
จากตระกูลรูเบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบูลุน 8 หัวเมืองและทุ่งหญ้าเหล่านี้ คนอิสราเอล
ได้จับสลากให้แก่คนเลวีดังที่พระเยโฮวาห์ได้บัญชาโดยทางโมเสส 9 เขาให้หว
ั เมืองต่อไปนี้
10
จากตระกูลยูดาห์และตระกูลสิเมโอน ตามชื่อดังนี้ เมืองเหล่านี้ ตกเป็นของคนอาโรนคือ
ครอบครัว โคฮาทครอบครัว หนึ่ ง ซึ่ง เป็น คนเลวี เพราะสลากตกเป็น ของเขาก่อน 11 เขาทัง้
หลายให้เมืองอารบาแก่ เขา อารบาเป็น บิดาของอานาค คือ เมืองเฮโบรน อยู่ ในแดนเทือก
เขาของยูดาห์ รวมทัง้ ทุ่งหญ้ารอบเมืองนั ้นด้วย 12 แต่ทุ่งนาและชนบทของเมืองนี้ ได้ยกให้
แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ เป็น กรรมสิทธิ์ 13 เขาได้ ให้ เมืองเฮโบรนแก่ ลูก หลานของอา
โรนปุโรหิต อัน เป็น เมืองลี้ ภัย สําหรับ ผู้ ฆ่า คนพร้อมทัง้ ทุ่ง หญ้า รอบเมือง เมืองลิ บนาห์ พร ้
อมทุ่ง หญ้า 14 เมืองยาททีร พร
์ ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองเอชเทโมอาพร้อมทุ่ง หญ้า 15 เมืองโฮโลน
พร้อมทุ่งหญ้า เมืองเดบีรพร
์ อ
้ มทุ่งหญ้า 16 เมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้า เมืองยุทธาห์พรอ
้ มทุ่ง
1
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หญ้า เมืองเบธเชเมชพร้อมทุ่ง หญ้า รวมเป็น เก้า หัว เมืองจากสองตระกู ลน ี้ 17 จากตระกูล
เบนยามิน มีเมืองกิเบโอนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเกบาพร้อมทุ่งหญ้า 18 เมืองอานาโธทพร้อม
ทุ่ง หญ้า เมือ งอัล โมนพร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว เมือง 19 หัว เมืองที่ เป็น ของลูก หลานอาโรน
ปุโรหิต รวมกันสิบสามหัวเมือง พร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 20 ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่
ซึ่ง เป็น ครอบครัว คนโคฮาทของคนเลวีนั ้น หัว เมืองที่ เขาได้ รบ
ั โดยสลากมาจากตระกูล เอ
ฟราอิม 21 เมืองที่ เขาให้ คือ เมืองเชเคม เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คนพร้อมทุ่ง หญ้า ในแดน
เทือกเขาของเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า 22 เมืองขิบซาอิมพร้อมทุ่งหญ้า เมือง
เบธโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสี่หัวเมือง 23 และจากตระกูลดาน มีเมืองเอลเทเคพร้อม
ทุ่งหญ้า กิบเบโธนพร้อมทุ่งหญ้า 24 อัยยาโลนพร้อมทุ่งหญ้า กัทริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวม
สี่ หัว เมือง 25 และจากคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล มี เมืองทาอานาคพร้อมทุ่ง หญ้า และกัท ริม
โมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมือง 26 หัวเมืองซึ่งเป็นของครอบครัวคนโคฮาทที่เหลือ
อยู่ นั ้น มี สิ บหัว เมืองด้วยกัน พร ้ อมกั บท ุ่ง หญ้า รอบทุก เมือง 27 เขาให้ เมืองจากคนมนั ส
เสห์ครึ่ง ตระกูล แก่ คนเกอร์โชน ครอบครัว หนึ่ ง ของคนเลวี คือ เมืองโกลานในบาชาน เป็น
เมืองลี้ ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า และเมืองเบเอชเท-ราห์พร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสอง
หัวเมือง 28 และจากตระกูลอิสสาคาร์ มีเมืองคีชิโอนพร้อมทุ่งหญ้า ดาเบรัทพร้อมทุ่งหญ้า
29 เมืองยารมูท พร้อมทุ่ง หญ้า เอนกัน นิ ม พร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว เมือง 30 และจากตระกูล
อาเชอร์ มีเมืองมิชอาลพร้อมทุ่งหญ้า อับโดนพร้อมทุ่งหญ้า 31 เมืองเฮลขัทพร้อมทุ่งหญ้า
เมืองเรโหบพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่ หัวเมือง 32 และจากตระกู ลนัฟทาลี เมืองคาเดชในกาลิ ลี
เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองฮัม โมทโดร์พร ้ อมทุ่ง หญ้า และเมืองคาร
ทานพร้อมทุ่ง หญ้า รวมสามหัว เมือง 33 หัว เมืองที่ เป็น ของคนเกอร์โชนตามครอบครัวน น
ั้
34
รวมกั นม ี สิ บสามหัว เมืองพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า รอบทุก เมือง เขาให้หว
ั เมืองจากตระกูล เศบู
ลุ นแก่ ครอบครัวคนเมรารี คือคนเลวีที่ เหลืออยู่ มี เมืองโยกเนอัมพร้อมทุ่งหญ้า เมืองคาร
ทาห์พร้อมทุ่งหญ้า 35 เมืองดิ มนาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองนาหะลาลพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่ หัว
เมือง 36 และจากตระกูล รู เบน มี เมืองเบเซอร์พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองยาฮาสพร้อมทุ่ง หญ้า
37 เมืองเคเดโมทพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองเมฟาอัท พร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว เมือง 38 และจาก
ตระกูล กาด มี เมืองราโมทในกิ เลอาด เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองมา
หะนาอิม พร้อมทุ่ง หญ้า 39 เมืองเฮชโบนพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองยาเซอร์พร ้ อมทุ่ง หญ้า รวม
ทัง้ หมดเป็นสี่หัวเมือง 40 เมืองซึ่งเป็นของคนเมรารีตามครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวคนเลวี
ที่เหลืออยู่นั ้น เมืองที่เป็นส่วนแบ่งของเขาทัง้ หมดมีสิบสองหัวเมือง 41 หัวเมืองของคนเลวี
ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั ้น รวมทัง้ หมดมี สี ่ สิ บแปดหัว เมืองพร้อมทุ่ง
หญ้าประจําเมือง 42 เมืองเหล่านี้ แต่ละเมืองมีทุ่งหญ้าล้อมรอบ ทุกเมืองก็มีอย่างนี้ 43 ดังนี้
แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินทัง้ สิน
้ แก่คนอิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะ
ให้แก่ บรรพบุรุษของเขา เมื่อเขาทัง้ หลายยึดแล้ วก็เข้าไปตั งบ
้ ้านเมืองอยู่ที่ นั่น 44 และพระ
เยโฮวาห์ประทานให้เขามีความสงบอยู่ทุกด้าน ดังที่ พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษ
ของเขา ไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้เขาได้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรูของเขาให้อยูใน
่
กํามือของเขาทัง้ สิน
้ แล้ว 45 สรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงตรัสกับวงศ์ วานอิส
ราเอลนั ้นก็ไม่ขาดสักสิง่ เดียว สําเร็จทัง้ สิน
้
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่
ศตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึก
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คนกาด คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลมา 2 และกล่าวแก่เขา
ทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ทํา ทุก อย่างซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาท่านไว้
และได้ เชื่อ ฟัง เสียงของข้าพเจ้า ในสารพัด ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน 3 นานวัน แล้ว จนบัดนี้
ท่านมิได้ ทอดทิง้ ญาติ พี่น้ องของท่าน แต่ ได้ ระมัดระวังที่ จะกระทําตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 4 บัดนี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ โปรดให้ พี่ น้ องของท่าน
หยุดพักแล้ว ดังที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับเขา ฉะนั ้นบัดนี้ ท่านจงกลับไปสู่ เต็นท์ ของท่าน
เถิด ไปสู่ แผ่นดินซึ่งท่านถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ยกให้ท่านที่ ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น นั ้น 5 แต่ จงระวัง ให้ มากที่ จะปฏิ บั ติ ตามพระบัญญั ติ และพระราช
บัญญั ติ ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาท่านไว้ คือ ที่ จะรัก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน และดําเนิ นในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
และติดพัน อยู่ กับ พระองค์ และปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน� 6 โยชู วาจึง
ได้ อวยพรเขาและส่ง เขากลับ ไปยัง เต็นท์ ของเขาทุก คน 7 ส่วนคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกู ลน น
ั้
โมเสสได้ มอบให้เขาถือกรรมสิทธิใ์ นเมืองบาชาน แต่ อีกครึง่ ตระกู ลนน
ั ้ โยชู วามอบให้เขามี
กรรมสิทธิข้
์ างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างด้านตะวันตกนี้ และเมื่อโย
ชูวาส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของตน ท่านได้อวยพรเขา 8 กล่าวแก่เขาว่า “จงกลับไปยังเต็นท์
ของท่านทัง้ หลายพร้อมกับทรัพย์สมบัติมัง่ คังม
่ ฝ
ี ูงสัตว์มากมาย มีเงิน ทองคํา ทองสัมฤทธิ์
และเหล็ก และเสื้อ ผ้า เป็ นอ ัน มาก จงแบ่ง ของที่ รบ
ิ มาจากศั ตรู ของท่านให้ แก่ พี่ น้ องของ
ท่าน� 9 คนรู เบน คนกาดและคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ได้ แยกจากคนอิสราเอลที่ ชี โลห์ ซึ่ง
อยูใ่ นแผ่นดินคานาอันกลับไปอยูใ่ นแผ่นดินกิเลอาด เป็นแผ่นดินที่เขาถือกรรมสิทธิซ
์ ่ึงเขา
10
ได้เข้าตัง้ อยู่ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยทางโมเสส และเมื่อเขาทัง้ หลายมาถึง
ท้องถิ่ นที ่ ใกล้ แม่น้าํ จอร์แดนที่ อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์
ครึ่งตระกูล ได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่ งที่ ใกล้ แม่น้าํ จอร์แดน เป็นแท่ นขนาดมหึมา 11 และ
คนอิสราเอลได้ยน
ิ คนพูดกัน “ดูเถิด คนรู เบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล ได้สร้าง
แท่น บูชาที่ พรมแดนแผ่น ดิน คานาอัน ในท้องถิน
่ ใกล้ แม่น ้าํ จอร์แดนในด้านที่ เป็น ของคน
อิสราเอล� 12 และเมื่อคนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้น ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ ไปรวมกั นที
่ เมืองชี โลห์ เพื่อ จะขึ้น ไปทํา สงครามกับ เขา 13 แล ้ว คนอิสราเอลจึง ใช้ ฟี เนหั สบ ุตรชายเอ
เลอาซาร์ปุ โรหิต ไปยัง คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด
14 พร ้ อมกับ ประมุข สิบ คน คนหนึ่ ง จากแต่ละตระกูล ในอิสราเอล ทุ กคนเป็ น หัวหน้า เรือน
บรรพบุรุษ ในคนอิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆ 15 เมื่อ เขามาถึง คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส
เสห์ ครึ่ง ตระกูล ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด เขาก็ กล ่าวแก่ พวกเหล่านั ้ นว ่า 16 “ชุ มนุ มชนทัง้ สิน
้
ของพระเยโฮวาห์ กล ่าวดังนี้ ว่า ‘ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา การละเมิด อะไรเช่น นี้ ต่อ พระเจ้า
ของอิสราเอลหนอ ซึ่ง ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายได้ หน
ั กลับ จากติด ตามพระเยโฮวาห์ โดยท่าน
ได้ สร้างแท่น บูชาสําหรับ ตัว เป็นการกบฏต่อ พระเยโฮวาห์ในวัน นี้ 17 ความชัว่ ช้า ซึ่ง เราทํา
ที่ เมืองเปโอร์นั้น ยัง ไม่ พอเพียงหรือ ซึ่ง จนกระทัง่ วัน นี้ เรายัง ชําระตัว ของเราให้ สะอาดไม่
หมดเลย และซึ่ง เป็น เหตุ ให้ภัย พิบัติ เก ิด แก่ ชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์ 18 ในวัน นี้ ท่านทัง้
หลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์หรือ ถ้าท่านทัง้ หลายกบฏต่อพระเยโฮวาห์
ในวัน นี้ ในวัน พรุ ง่ นี้ พระองค์ จะทรงกริว้ ต่อ ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด 19 แต่ ถ้า แผ่นดิ นที
่ เป็น กรรมสิทธิ์ของท่านไม่ สะอาด จงข้ามไปในแผ่นดิ นที ่ เป็น กรรมสิทธิ์ของพระเยโฮวาห์
ซึ่งเป็ นที่ตัง้ แห่งพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิทธิอยู
์ ่ท่ามกลางพวกเราเถิด
ขอแต่ เพียงอย่า กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ หรือ กบฏต่อ เรา โดยที่ ท่านทัง้ หลายสร้างแท่น บูชา
สําหรับตัว นอกจากแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย 20 อาคานบุตรชาย
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เศ-ราห์ ได้ กระทํา การละเมิด ในเรือ
่ งของที่ ถู กสาปแช่ง นั ้น ไม่ ใช่ หรือ พระพิโรธก็ ตกเหนื อ ชุ
มนุมชนอิสราเอลทัง้ สิน
่ งความชัว่ ช้า ของเขา� ” 21 ขณะ
้ เขามิ ได้ พินาศแต่ คนเดียวในเรือ
นั ้นคนรู เบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลได้ตอบผูห
้ ว
ั หน้าของคนอิสราเอลที่นับเป็น
22
พันๆว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้ หลาย
พระองค์ทรงทราบ และอิสราเอลจะทราบเสียด้วย ถ้าว่าเป็นการกบฏหรือละเมิดต่อพระเย
โฮวาห์ (ก็ ขออย่า ไว้ชี วิต พวกเราในวัน นี้ เลย) 23 ที่ ว่า เราได้ สร้างแท่ นบู ชาน ัน
้ เพื่อ หัน จาก
ติด ตามพระเยโฮวาห์ หรือ พวกเราได้ สร้างไว้เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา หรือ ธัญ ญบูชาหรือ
ถวายสันติบูชาบนแท่นนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษเถิด 24 เปล่าเลย แต่พวกเราได้สร้าง
ไว้ด้วยเกรงว่า ในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่า
‘เจ้ ามี ส่วนเกี่ยวพัน อะไรกับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 25 เพราะว่า พระเยโฮวาห์
ทรงกําหนดแม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดนระหว่างเรากับ เจ้า ทัง้ หลายนะ คนรู เบนและคน
กาดเอ๋ย พวกเจ้า ไม่ มี ส่วนในพระเยโฮวาห์� ดัง นั ้น แหละลูก หลานของท่านอาจกระทํา ให้
ลูกหลานของเราทัง้ หลายหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้นเราจึงว่า ‘ให้เราสร้าง
แท่นบัดนี้ มิใช่สําหรับถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชาใดๆ 27 แต่ เพื่อเป็นพยานระ
หว่างเรากั บท ่า นทัง้ หลาย และระหว่างคนชัว่ อายุ ต่อ จากเราว่า เราทัง้ หลายจะกระทํา การ
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ด้วยเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัตวบูชา
และเครือ
่ งสันติบูชา ด้วยเกรงว่าลูกหลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อ
ไปว่า “เจ้ าไม่ มี ส่วนในพระเยโฮวาห์� ’ 28 และเราคิด ว่า ถ้า มี ใครพูด เช่น นี้ กับ เราหรือก ับ
เชื้อสายของเราในเวลาข้างหน้า เราก็ จะกล่าวว่า ‘ดู เถิด นั ่นเป็นแท่นจําลองของแท่นแห่ง
พระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษ ของเรากระทํา ไว้ มิใช่ เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือ เครือ
่ งสัตวบู
29
ชา แต่ เพื่อ เป็น พยานระหว่างเรากั บท ่าน� ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เรากบฏต่อ พระเยโฮ
วาห์เลย และหันจากติดตามพระเยโฮวาห์เสียในวันนี้ โดยสร้างแท่ นอ่น
ื สําหรับเครือ
่ งเผา
บู ชา ธัญ ญบู ชา เครือ
่ งสัตวบู ชา นอกจากแท่ นพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราซึ่ง ตัง้ อยู่ ที่ หน
้า พลับพลาของพระองค์� 30 เมื่อ ฟีเนหัส ปุโรหิต และประมุข ของชุ มนุ มชน และหัวหน้า คน
อิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆที่ อยู่ ด้วยกัน นั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ที่ คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์
กล่าว ก็รูสึ
้ กเป็นทีพ
่ อใจมาก 31 ฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบน
คนกาด และคนมนั สเสห์ว่า “วันนี้ เราทราบแล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา
เพราะท่านทัง้ หลายมิ ได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ท่านได้ ชว
่ ยให้ชนอิสราเอลพ้น
32
จากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์� แล้วฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต และประมุขทัง้
หลายก็ กล ับ จากคนรู เบน และคนกาด จากแผ่นดิ นก ิ เลอาดไปยัง แผ่น ดิน คานาอัน ไปหา
คนอิสราเอลแจ้งข่าวให้เขาทราบ 33 รายงานนั ้นเป็ นที่พอใจคนอิสราเอล และคนอิสราเอล
ก็ สรรเสริญ พระเจ้า และไม่ พู ดถึง เรือ
่ งที่ จะกระทํา สงครามกับ เขา เพื่อ ทําลายแผ่น ดิน ซึ่ง
คนรู เบนและคนกาดได้ อาศัย อยู่ นั้ นอ ีก เลย 34 คนรู เบนและคนกาดเรียกแท่น นั ้ นว ่า แอด
เพราะว่า แท่นนั ้นเป็นพยานในระหว่างเราว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า
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ต่อ มาอีก นานเมื่อ พระเยโฮวาห์ โปรดให้ อส
ิ ราเอลสงบจากการศึก ศั ตรู ทัง้ หลายที่ ล้อม
รอบ และโยชู วาม ี อายุ ชราลงมาก 2 โยชู วาก ็ เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทัง้ พวกผู้ ใหญ่ ผู้
หัวหน้า ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่และกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้าแก่และมีอายุมาก
แล้ว 3 ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ กระทํา ต่อ บรรดา
1
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ประชาชาติ เหล่านี้ เพื่อเห็นแก่ ท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ ทรงสู้ รบเพื่อ
ท่าน 4 ดูเถิด ประชาชาติที่เหลืออยู่นั ้น ข้าพเจ้าได้จับสลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่ตระกูลของ
ท่าน รวมกับประชาชาติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย ตัง้ แต่แม่น้าํ จอร์แดนจนถึงทะเล
ใหญ่ทางทิศตะวันตก 5 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงผลั กดันเขาออกไปให้พ้นหน้า
ท่าน และทรงขับ ไล่ เขาให้ ออกไปพ้น สายตาของท่าน และท่านจะได้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน ของ
6
เขา ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่าน เพราะฉะนั ้นจงมีความกล้า
ในการที่จะรักษาและกระทําตามสิง่ สารพัดซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติของโมเสส
เพื่อจะไม่ได้หันไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือ 7 เพื่อว่าท่านจะมิได้ปะปนกับประชาชาติเหล่า
นี้ ซึ่งเหลืออยูท
่ ่ามกลางท่าน หรือออกชื่อพระของเขา หรือปฏิญาณในนามพระของเขา หรือ
ปรนนิ บั ติ พระนั ้น หรือ กราบลงนมัสการพระนั ้น 8 แต่ ท่านจงติดพัน อยู่ กับ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านดังที่ กระทําอยู่จนทุกวันนี้ 9 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ ประชาชาติ ที่
ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่าน ส่วนท่านเองก็ ยงั ไม่มีผู้ใดต่อต้านท่านได้จนถึง
วันนี้ 10 พวกท่านคนเดียวจะขับไล่ หน่งึ พันคนให้หนี ไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านต่อสู้ เพื่อ ท่านดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะนั ้น จงระวัง ตัว ให้ ดี ที่ จะรัก พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 12 เพราะว่า ถ้า ท่านหัน กลับ และเข้า ร่วมกับ ประชาชาติ เหล่า นี้
ที่ เหลือ อยู่ ในหมู่ พวกท่านโดยแต่งงานกับ เขา คือ ท่านแต่งงานกับ หญิง ของเขา และเขา
แต่งงานกับ หญิง ของท่าน 13 ท่านจงทราบเป็น แน่ เถิด ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
จะไม่ ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ เหล่า นี้ ออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน แต่ เขาจะเป็น บ่ วงและเป็ นก ั บด
ัก ท่าน เป็น หอกข้างแคร่เป็น หนามยอกตา จนกว่า ท่านจะพินาศไปจากแผ่นดิ นที ่ ดีน ี้ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 14 ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า กําลัง จะเป็น ไปตาม
ทางของโลกแล้ว ท่านทุกคนได้ ทราบอย่างสุดจิตสุดใจของท่านแล้ วว่า ไม่มีสักสิง่ เดียวซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านตรัส เกี่ยวกั บท ่านแล้ว ล้ม เหลวไป สําเร็จ หมดทุก อย่าง ไม่มี
สัก อย่างเดียวที่ ล้ม เหลว 15 สิ ่ง สารพัด ที่ ดี ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านสัญญาเกี่ยวกั
บท่านได้ สําเร็จเพื่อท่านฉั นใด พระเยโฮวาห์ก็จะทรงนําสิง่ สารพัดที่ รา้ ยมาถึงท่าน จนกว่า
พระองค์ จะทําลายท่านเสีย จากแผ่นดิ นอ ันดี นี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทาน
แก่ ท่านเช่น เดียวกัน 16 ถ้า ท่านทัง้ หลายละเมิด พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และกราบลงนมัสการพระนั ้น
แล ้ว พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่ง ขึ้น ต่อ ท่าน แล ้ วท ่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็ว จาก
แผ่นดินที่ดี ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน�
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โยชูวา พวกผู้ใหญ่และบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้า
แล ้ว โย ชู วาก ็ รวบรวม บรรดา ตระกูล คน อิสราเอล มา ที่ เชเคม แล ้ว เรียก พวก ผู้ ใหญ่
ผู้ หัวหน้า ผู้ พิพากษา และเจ้า หน้าที่ ของอิสราเอล แล ้ว เขาก็ มาปรากฏตัว ต่อ พระพักตร์
พระเจ้า 2 แล้วโยชูวากล่าวกับประชาชนทัง้ สินว
้ ่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสด
ังนี้ ว่า ‘ในกาลดึกดําบรรพ์บรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฟากแม่น้ําข้างโน้ น คือเทราห์ บิดาของอับ
ราฮัมและของนาโฮร์ และเขาปรนนิ บัติ พระอื่น 3 แล้วเราได้ นําบิดาของเจ้าคื ออับราฮัมมา
จากฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น และนํา เขามาตลอดแผ่น ดิน คานาอัน กระทํา ให้เชื้อ สายของเขามี
มากมาย เราให้อส
ิ อัคแก่เขา 4 เราให้ยาโคบและเอซาวแก่อส
ิ อัค และเราได้ให้แดนเทือกเขา
เสอีร แก่
์ เอซาวเป็น กรรมสิทธิ์ แต่ ยาโคบและลูก หลานของเขาได้ ลงไปในอียป
ิ ต์ 5 และเรา
ได้ ใช้โมเสสกับอาโรนมา และเราได้ ให้ภัยพิบัติเกิดแก่ อียป
ิ ต์ ด้วยสิง่ ที่ เรากระทําท่ามกลาง
เขานั ้น และภายหลังเราได้นําเจ้าทัง้ หลายออกมา 6 แล้วเราก็นําบรรพบุรุษของเจ้าออกจาก
อียป
ิ ต์และเจ้าทัง้ หลายมาถึงทะเล และชาวอียป
ิ ต์ได้ไล่ตามบรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลายด้วย
1
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รถรบและพลม้า มาถึง ทะเลแดง 7 และเมื่อ เขาร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ก็ บันดาล
ให้ความมืดเกิดขึ้นระหว่างเจ้าทัง้ หลายและชาวอียป
ิ ต์ และกระทําให้ทะเลท่วมมิดเขา นั ยน์
ตาของเจ้าทัง้ หลายได้ เห็นสิง่ ที่ เรากระทําในอียป
ิ ต์ และเจ้าทัง้ หลายอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารช้า
นาน 8 และเราก็ นํา เจ้า ทัง้ หลายมาที่ แผ่ นดิน ของคนอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ที่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดน
ข้างโน้ น เขาสู้ รบกับ เจ้า ทัง้ หลาย และเราได้ มอบเขาไว้ในมือ ของเจ้า และเจ้า ทัง้ หลายยึด
ครองแผ่นดินของเขาและเราก็ทําลายเขาให้พ้นหน้าเจ้า 9 คราวนั ้นบาลาคบุตรชายศิปโปร์
กษั ตริย์ เมืองโมอับ ได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ อิสราเอล เขาใช้ ให้ ไปตามบาลาอัม บุตรชายเบโอร์มา
ให้แช่ งเจ้า ทัง้ หลาย 10 แต่ เราไม่ ฟัง บาลาอัม เพราะฉะนั ้น เขาจึง อวยพรเจ้า ทัง้ หลายเรือ
่ ย
11
ไป ดัง นั ้น เราจึง ช่วยเจ้า ให้ พ้ นม ือ ของเขา
และเจ้า ทัง้ หลายข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน มาที่
เมืองเยรีโค และชาวเมืองเยรีโคต่อสู้ กับเจ้า และคนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คน
ฮิต ไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส และเราได้ มอบเขาไว้ในมือ ของเจ้า ทัง้ หลาย
12 และเราได้ ใช้ ตัว ต่อ ไปข้างหน้า เจ้า ทัง
้ หลาย ซึ่ง ขับ ไล่ กษั ตริย์ ทัง้ สองของชาวอาโมไรต์
ไปเสีย ให้ พ้น หน้า เจ้า ไม่ใช่ ด้วยดาบหรือด ้วยธนู ของเจ้า 13 เราได้ ยกแผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า ไม่ ได้
เหนื่ อยกายบนนั ้น และยกเมืองซึ่งเจ้าทัง้ หลายไม่ต้องสร้างให้แก่เจ้าและเจ้าทัง้ หลายได้เข
้าอยู่ เจ้าได้กินผลของสวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศซึ่งเจ้าไม่ต้องปลูก� 14 เหตุฉะนั ้น บัดนี้
จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยความจริงใจและด้วยความจริง จงทิง้
พระเหล่านั ้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิ บัติที่ ฟากแม่น้ําข้างโน้ น และในอียป
ิ ต์เสีย
15
และท่านทัง้ หลายจงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ และถ้า ท่านไม่ เต็มใจที่ จะปรนนิ บั ติ พระเย
โฮวาห์ ท่านทัง้ หลายจงเลือกเสีย ในวัน นี้ ว่า ท่านจะปรนนิ บั ติ ผู้ ใด จะปรนนิ บั ติ พระซึ่ง อยู่
ฟากแม่น้ําข้างโน้ นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิ บัติ หรือพระของคนอาโมไรต์ในแผ่น
ดิน ซึ่ง ท่านอาศัย อยู่ แต่ ส่วนข้าพเจ้า และครอบครัว ของข้าพเจ้า เราจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮ
วาห์� 16 ฝ่ายประชาชนทัง้ หลายจึง ตอบว่า “ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ข้าพเจ้า ทัง้ หลายละทิง้
พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น เลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
พระองค์ นั ้น ทรงนํา ข้าพเจ้า ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
และออกจากเรือนทาสนั ้น และเป็น ผู้ทรงกระทํา หมายสําคัญ ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หลายท่ามกลาง
สายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงคุ้มครองข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้ตลอดทางที่ ข้าพเจ้า ได้ เดิน
ไป และท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พวกข้าพเจ้า ผ่านไป 18 และพระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่
ชนชาติ ทัง้ หลายออกไปให้ พ้น หน้า ข้าพเจ้า คือ คนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น เพราะ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ด้วย เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย� 19 แต่ โยชู วากล่าวแก่ ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระ
เยโฮวาห์ไม่ ได้ ด้วยว่า พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า บริสุทธิ์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า หวงแหน
พระองค์ จะไม่ ทรงอภัยการละเมิดหรือความบาปของท่าน 20 ถ้าท่านทัง้ หลายละทิง้ พระเย
โฮวาห์ ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น แล ้ว พระองค์ จะทรงหัน กลับ และกระทํา อันตรายแก่ ท่าน และ
ผลาญท่านเสีย หลัง จากที่ พระองค์ ทรงกระทํา ดี ต่อ ท่านแล้ว� 21 และประชาชนกล่าวแก่
โยชู วาว่า “หามิได้ แต่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์� 22 แล้วโยชู วากล่าวแก่
ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พยานปรักปรํา ตนเองว่า ท่านได้ เลือกพระเยโฮวาห์ เพื่อ
ปรนนิ บั ติ พระองค์ นะ� และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นพยาน� 23 ท่านจึง กล่าวว่า
“เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงทิง้ พระอื่น ซึ่ง อยู่ ในหมู่ พวกท่านนั ้น เสีย และโน้ ม จิตใจของท่านเข้า
หาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล� 24 และประชาชนกล่าวแก่ โยชู วาว ่า “ข้าพเจ้า ทัง้
หลายจะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์�
25 ดังนั ้นโยชู วาก็ได้กระทําพันธสัญญากับประชาชน และวางกฎเกณฑ์และกฎให้แก่เขาใน
วัน นั ้ นที ่ เมืองเชเคม 26 และโยชู วาก ็ จาร ึก ถ้อยคํา เหล่า นี้ ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของ
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พระเจ้า และท่านได้ เอาก้อนหินใหญ่ตัง้ ไว้ที่ ใต้ ต้นโอ๊กที่ ในสถานบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาห์
27 และโยชู วากล่าวแก่ ประชาชนทัง
้ ปวงว่า “ดูเถิด ศิ ลาก้อนนี้ จะเป็นพยานปรักปรําเรา เพ
ราะศิ ลาน ี้ ได้ ยิน พระวจนะทัง้ สิน
้ แห่ง พระเยโฮวาห์ซ่ึง ตรัส แก่ เรา จึง จะเป็น พยานปรักปรํา
ท่าน เกลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน� 28 แล้วโยชู วาก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไป
ยังที่มรดกของตนทุกคน
ความตายและการฝังศพของโยชูวา
29 อยู่มาภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ โยชู วาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ก็ สิน
ิ
้ ชีวต
30
มีอายุหน่งึ ร้อยสิบปี และเขาก็ฝังท่านไว้ในที่ ดินมรดกของท่านที่ เมืองทิมนาทเสราห์ ซึ่ง
อยู่ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทิศเหนื อของยอดเขากาอัช 31 คนอิสราเอลได้ปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโยชูวา และตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชู
วา ผู้ ซึ่ง ได้ ทราบถึง บรรดาพระราชกิจ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา เพื่ ออ ิส ราเอล 32 กระดูก
ของโยเซฟซึ่ง ชนอิสราเอลนํา มาจากอียป
ิ ต์ นั ้น เขาฝัง ไว้ที่ เมืองเชเคม ในส่วนที่ ดิ นซึ่ง ยา
โคบซื้อ ไว้จากลูก หลานของฮาโมร์บิ ดาของเชเคมเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยแผ่น ที่ นี้ ตกเป็น มรดก
ของลูกหลานโยเซฟ 33 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนก็สิน
ิ และเขาฝังศพท่านไว้
้ ชีวต
ในเนิ นเขาซึ่งเป็นของฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ่งได้ มอบไว้ให้เขาในแดนเทือกเขาเอฟรา
อิม
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ประวัติความเป็นมาของ

ผูวิ
้ นิจฉั ย

หลังจากโยชูวาเสียชีวต
ิ ไปแล้ว พระเจ้าทรงใช้พวกผูวิ
้ นิจฉั ยให้นําประเทศอิสราเอลต่อไป
คือทรงใช้ผู้ชายสิบสองคนกับผู้หญิงหนึ่ งคน ซึ่งทัง้ สิบสามคนนี้ อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า พวก
นี้ ครอบครองเพื่อ พระเจ้า และส่วนมากเขาสามารถช่วยชาวอิสราเอลให้ พ้น จากการกดขี่
ผู้วินิจฉั ย คนสุดท้ายคือซามู เอล ซึ่ง ซามู เอลนั ้นเป็นมหาปุ โรหิตด้วย “หนังสือเล่ มนี้บันทึก
เจ็ด ครัง้ ที่ อส
ิ ราเอลทิง้ พระเจ้า เจ ็ด ครัง้ ที่ อส
ิ ราเอลอยู่ ใต้ อํานาจของประเทศเจ็ด ประเทศ
ที่ ไม่รู ้จัก พระเจ้า และเจ็ด ครัง้ ที่ พระเจ้า ทรงช่วยอิสราเอลให้ พ้น จากอํานาจของประเทศ
เหล่า นั ้น� (จากคํานํา ถึง หนั งสือ ผู้ วิน ิจฉั ย ของอ.โสกฟี ลด ์� เล่ มน ี้ พรรณนาถึง สภาพของ
อิสราเอลว่า “ในสมัย นั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ ใน อิสราเอลทุก คนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องใน
สายตาของตนเอง� (21:25) สมัยนั ้นประชาชนไม่แสวงหาพระเจ้าและไร้ศีลธรรม
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 305 ปี
คนยูดาห์กับคนสิเมโอนชนะกษั ตริย์อาโดนี เบเซกและคนคานาอัน

อยู่ มา เมื่อ โย ชู วา สิน
้ ชีพ แล้ว คน อิสราเอล ทูล ถาม พระ เย โฮ วาห์ ว่า “ใคร ใน พวก ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายจะขึ้น ไปก่อนเพื่อ สู้ รบกับ คนคานาอัน� 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ยู ดาห์
จะขึ้นไป ดูเถิด เราได้มอบแผ่นดินนั ้นไว้ในมือเขาแล้ว� 3 ยูดาห์จึงพูดกับสิเมโอนพี่ของตน
ว่า “จงขึ้น ไปกับ ฉั น ในเขตแดนที่ กําหนดให้ แก่ ฉั น เพื่อ เราจะได้ รบสู้ กับ คนคานาอัน และ
ฉั น จะไปร่วมรบในเขตแดนที่ กําหนดให้แก่ ท่านนั ้น ด้วย� สิ เมโอนก็ ไปกับ เขา 4 แล ้ว ยู ดาห์
ก็ ขึ้น ไป และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบคนคานาอัน และคนเปริส ซี ไว้ในมือ ของเขา และเขาก็
ประหารคนที่ เมืองเบเซกหนึ่ ง หมื่น คน 5 และเขาทัง้ หลายพบอาโดนี เบเซกในเมืองเบเซก
และสู้ รบกั บท ่าน เขาได้ ประหารคนคานาอันและคนเปริส ซี 6 อาโดนี เบเซกหนี ไป แต่ พวก
เขาตามจับได้ และได้ ตัดนิว
้ หัวแม่ มือ และนิว
้ หัวแม่ เท้าของท่านออกเสีย 7 อาโดนี เบเซกก
ล่าวว่า “มีกษั ตริย์เจ็ดสิบองค์ที่ หัวแม่มือและหัวแม่เท้าของเขาถูกตัดออก เก็บเศษอาหาร
อยู่ ใต้ โต ๊ะ ของเรา เรากระทํา แก่ เขาอย่างไร พระเจ้า ก็ ทรงกระทํา แก่ เราอย่างนั ้น� เขาทัง้
หลายก็ คุ มตั วท่านมาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็ สิ ้นชีวต
ิ ที่ นั ่น 8 และคนยูดาห์ได้ เข้าโจมตี
เมืองเยรู ซาเล็มและยึดเมืองได้ จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบ และเอาไฟเผาเมืองเสีย
9 ภายหลังคนยูดาห์ได้ ลงไปสู้ รบกับคนคานาอันผู้ซ่ึงตัง
้ อยู่ในแดนเทือกเขา ในภาคใต้ และ
ในหุบเขา 10 และยูดาห์ได้ ไปสู้ รบกับคนคานาอันผู้อยู่ในเฮโบรน (เมืองเฮโบรนนั ้นแต่ ก่อน
มีช่อ
ิ าทอารบา� และเขาทัง้ หลายได้ ประหารเชชัย อาหิ มาน และทั ลม ัย 11 เขาทัง้
ื ว่า คี ร ย
หลายยกจากที่ นั่น ไปสู้ รบกับ ชาวเมืองเดบีร ์ เมืองเดบีร น
์ ั ้น แต่ ก่อนมีช่อ
ิ าทเสเฟอร์
ื ว่า คี ร ย
12 และคาเลบกล่าวว่า “ใครโจมตีเมืองคีรย
ิ าทเสเฟอร์และยึดได้ เราจะยกอัคสาห์บุตรสาว
ของเราให้ เป็น ภรรยา� 13 และโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบตี เมืองนั ้น ได้
ท่านจึง ยกอัค สาห์บุ ตรสาวของตนให้เป็น ภรรยา 14 อยู่มาเมื่อ แต่งงานกัน แล้ว นางจึง ชวน
สามี ให้ ขอที ่ นาต่ อบ ิดา นางก็ ลงจากหลัง ลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้ าต้องการอะไร�
15 นางจึง ตอบท่านว่า “ขอของขวัญ ให้ ลูก สัก อย่างหนึ่ ง เถิด เมื่อ พ่อ ให้ ลูก มาอยู่ ในแผ่น ดิน
ภาคใต้แล้ว ลูกขอนํ้าพุด้วย� และคาเลบก็ยกนํ้าพุบนและนํ้าพุล่างให้แก่นาง 16 คนเคไนต์
พ่อตาของโมเสสได้ ข้น
ึ ไปจากเมืองดงอินทผลัม พร ้ อมกับ คนยู ดาห์ มาถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารยู
ดาห์ ซ่ึง อยู่ ในภาคใต้ ใกล้ อาราด และเขาก็ เข ้า ไปตัง้ อยู่ กับ ชนชาติ นั ้น 17 และยู ดาห์ ก็ ยกไป
1
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ร่วมกับสิ เมโอนพี่ของเขาประหารคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองเศฟัทและทําลายเมืองนั ้นเสีย
อย่างสิน
้ เชิง ชื่อ เมืองนั ้น จึง เรียกว่า โฮรมาห์ 18 ยู ดาห์ได้ ยึด เมืองกาซาพร้อมทัง้ อาณาเขต
และเมืองอัชเคโลนพร้อมทัง้ อาณาเขต และเมืองเอโครนพร้อมทัง้ อาณาเขตไว้ด้วย 19 และ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับยูดาห์ เขาจึงขับไล่ชาวแดนเทือกเขาออกไป แต่จะขับไล่ชาวเมือง
ที่อยู่ในหุบเขานั ้นไม่ได้ เพราะพวกเหล่านั ้นมีรถรบเหล็ก 20 เมืองเฮโบรนนั ้นเขายกให้คาเล
บดังที่โมเสสได้กล่าวไว้ คาเลบจึงขับไล่บุตรชายทัง้ สามคนของอานาคออกไปเสีย
คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่ คนเบนยามิ นม ิ ได้ ขับ ไล่ คนเยบุ สผ ู้ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ให้ ออกไป ดัง นั ้น คนเยบุ ส จึง
อาศัยอยู่กับคนเบนยามินในเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี้ 22 อนึ่ งวงศ์ วานของโยเซฟได้ข้น
ึ ไปสู้
รบเมืองเบธเอลด้วย และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ พวกเขา 23 วงศ์ วานโยเซฟได้ ใช้ คนไป
สอดแนมเมืองเบธเอล (แต่ก่อนเมืองนี้ ชื่อ ลูส� 24 และผูส
้ อดแนมเห็นชายคนหนึ่ งเดินออก
มาจากเมือง จึง พู ดก ับ เขาว่า “ขอชี้ ทางเข้า เมืองนี้ ให้แก่ เรา และเราจะปรานี เจ้า � 25 ชาย
คนนั ้นก็ชี้ทางเข้าเมืองให้และเขาประหารเมืองนั ้น ทําลายเสียด้วยคมดาบ แต่เขาปล่อยให้
ชายคนนั ้นและครอบครัวทัง้ สิน
้ ของเขารอดไป 26 ชายคนนั ้ นก็เข้าไปในแผ่นดินของคนฮิต
ไทต์และสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ ง เรียกชื่อว่าเมืองลูส ซึ่งเป็นชื่ออยูจ
่ นทุกวันนี้
21

คนมนั สเสห์กับตระกูลอื่นๆมีชย
ั ชนะในบางแห่ง
27 มน ัส เสห์ มิได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองเบธชานและชาวชนบทของเมืองนั ้น ให้ ออกไป หรือ ชาว
เมืองทาอานาคกับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือ ชาวเมืองโดร์กับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น
หรือชาวเมืองอิบเลอัมกับชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของ
เมืองนั ้น แต่ คนคานาอัน ยัง ขืน อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 28 อยู่ มาเมื่อ คนอิสราเอลมี กําลัง
เข้มแข็งขึ้นก็บังคับคนคานาอันให้ทํางานโยธา แต่ มิได้ ขับไล่ ให้เขาออกไปเสียอย่างสิน
้ เชิง
29 และเอฟราอิม มิ ได้ ขับ ไล่ คนคานาอัน ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์ให้ ออกไป แต่ คนคานา
อันยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขา 30 เศบูลุนมิได้ขับไล่ชาวเมืองคิทโรน หรือชาว
เมืองนาหะโลล แต่คนคานาอันได้อาศัยอยูท
่ ่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา 31 อา
เชอร์มิได้ขับไล่ชาวเมืองอัคโค หรือชาวเมืองไซดอน หรือชาวเมืองอัคลาบ หรือชาวเมืองอัค
ซิบ หรือ ชาวเมืองเฮลบาห์ หรือ ชาวเมืองอาฟิก หรือ ชาวเมืองเรโหบ 32 แต่ คนอาเชอร์ได้
อาศัย อยู่ ท่ามกลางคนคานาอัน ชาวแผ่น ดิน นั ้น เพราะว่า เขาทัง้ หลายมิ ได้ ขับ ไล่ ให้ ออกไป
เสีย 33 นั ฟ ทาลี มิได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองเบธเชเมช หรือ ชาวเมืองเบธานาท แต่ อาศัย อยู่ ในหมู่
คนคานาอันชาวแผ่นดินนั ้น แต่อย่างไรก็ดีชาวเมืองเบธเชเมช และชาวเมืองเบธานาทก็ถู
กเกณฑ์ ให้ทํางานโยธา 34 คนอาโมไรต์ ได้ ขั บด ัน คนดานให้กล ับ เข้าไปในแดนเทือกเขา ไม่
ยอมให้ลงมายังหุบเขา 35 คนอาโมไรต์ ยงั ขืนอาศัยอยู่ที่ ภู เขาเฮเรสในเมืองอัยยาโลน และ
ในเมืองชาอั ลบ ิม แต่ มือ ของวงศ์ วานโยเซฟเหนื อ กว่า มือ เขาทัง้ หลาย เขาจึง ถูก เกณฑ์ ให้
ทํางานโยธา 36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์ ตัง้ ต้นแต่ ทางข้ามเขาอัครับบิมตัง้ แต่ ศิลาเรือ
่ ย
ขึ้นไป

2

ชนชาติต่างๆในแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นบ่วงแร้วต่อคนอิสราเอล
1 ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ขึ้น ไปจากกิล กาลถึง โบคิม และกล่าวว่า
“เราได้ให้เจ้าทัง้ หลายขึ้นไปจากอียป
ิ ต์ และได้นําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่
บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าวว่า ‘เราจะไม่หก
ั พันธสัญญาที่ เราได้ มีไว้กับเจ้าเลย 2 และ
เจ้า ทัง้ หลายอย่า ทํา พันธสัญญากับ ชาวแผ่น ดิน นี้ เจ้ าต้องทําลายแท่น บูชาของเขาเสีย�
แต่เจ้ามิได้เชื่อฟังเสียงของเรา เจ้าทําอะไรเช่นนี้ เล่า 3 ฉะนั ้นเรากล่าวด้วยว่า ‘เราจะไม่ขับ
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ไล่ เขาเหล่า นั ้น ออกไปให้ พ้น หน้า เจ้า แต่ เขาจะเป็น เช่น หนามอยู่ ที่ สี ข้างของเจ้า และพระ
ของเขาจะเป็น บ่วงดัก เจ้า� ” 4 อยู่ มาเมื่อ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ กล ่าวคํา เหล่า นี้ แก่
บรรดาคนอิสราเอลแล้วประชาชนก็ส่งเสียงร้องไห้ 5 และเขาเรียกที่ตําบลนั ้นว่า โบคิม และ
เขาทัง้ หลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น 6 เมื่อโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคน
อิสราเอลต่างก็เข้าไปอยูใ่ นมรดกที่ดินของตนเพื่อยึดครอง 7 ประชาชนทัง้ หลายได้ปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาห์ ตลอดสมัย ของโยชู วา และตลอดสมัย ของพวกผู้ ใหญ่ ผู้ มีอายุ ยืนนานกว่า โย
ชู วา ผู้ ซึ่ง ได้ เห ็น ปวงมหกิจ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทํา เพื่ ออ ิส ราเอล 8 โยชู วาบ ุตรชาย
นูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์สิ้นชีวต
ิ เมื่ออายุได้หน่งึ ร้อยสิบปี 9 และเขาทัง้ หลายก็ฝังท่านไว้
ในที่ ดิ นมรดกของท่านที่ เมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทิศเหนื อของ
ยอดเขากาอัช 10 และยุ ครุ ่นนั ้นทัง้ สิ้นก็ถู กรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา อีกยุ คหนึ่ งก็เก
ิด ขึ้น ตามมา เขาไม่ รู จั
้ ก พระเยโฮวาห์หรือ รู พ
้ ระราชกิจ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา เพื่ ออ ิส รา
เอล 11 คนอิสราเอลก็กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติพระบาอัล
12 เขาได้ ละทิง
้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้ทรงนําเขาออกมาจากแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทัง้ หลายที่อยู่ล้อมรอบเขา
กราบไหว้พระเหล่า นั ้น กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธ 13 เขาทัง้ หลายละทิง้ พระเย
โฮวาห์ไปปรนนิ บัติพระบาอัล และพวกพระอัชทาโรท 14 ดังนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
จึง พลุ่ง ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอล พระองค์ จึง ทรงมอบเขาไว้ในมือ พวกปล้น ผู้ ปล้น เขา และทรงขาย
เขาไว้ในมือ ของบรรดาศั ตรู ที่ อยู่ รอบเขาทัง้ หลาย ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายจึง ต่อ ต้านพวกศั ตรู
ของเขาทัง้ หลายต่อไปไม่ได้ 15 เขาทัง้ หลายออกไปรบเมื่อไร พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อ
ต้านเขา กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ดังที่ พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสไว้แล้ว และดังที่ พระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณไว้กับเขา และเขาทัง้ หลายก็มีความทุกข์ยิง่ นั ก
พระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉั ยเพื่อติเตียนและช่วยคนอิสราเอลให้รอด
อย่างไรก็ ตามพระเยโฮวาห์ ทรงให้ เก ิด ผู้ วินิจฉั ย ผู้ ช่วยเขาทัง้ หลายให้ พ้ นม ือ ของผู้
ที่ ปล้น เขา 17 แต่ เขาทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ เชื่อ ฟัง ผู้ วิน ิจฉั ย ทัง้ หลายของเขา เพราะเขาทัง้ หลาย
เล่นชูก
ั ไปเสียจากทางซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้
้ ับพระอื่นและกราบไหว้พระอื่น ไม่ช้าเขาก็หน
ดําเนิ น ผู้ ได้ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา ตาม 18 พระ
เยโฮวาห์ ทรงตัง้ ผู้ วิน ิจฉั ย ขึ้น เมื่อไร พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงสถิ ตก ับ ผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น เมื่อ นั ้น และ
พระองค์ ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้ พ้น จากเงื้อมมือ ของศั ตรู ตลอดชีวต
ิ ของผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ทรงกลับ พระทัย สงสารเขาทัง้ หลาย เมื่อ ทรงฟัง เสียงครํา่ ครวญของเขา
เนื่ องด้วยผู้ ข่มเหงและบีบ บังคับ 19 แต่ อยู่ มาเมื่อ ผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น สิน
ิ เขาทัง้ หลายก็ หน
ั
้ ชีวต
กลับประพฤติชว
ั ่ ร้ายเสียยิง่ กว่าบิดาของเขา หลงไปติดตามปรนนิ บัติและกราบไหว้พระอื่น
เขามิได้เคยงดเว้นการกระทําของเขาหรือหายจากทางดื้อดึงของเขา
16

ชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซ่ือของคนอิสราเอล

และพระองค์ตรัสว่า “เพราะ
ประชาชนนี้ ได้ ละเมิด ต่อ พันธสัญญา ซึ่ง เราได้ บัญชาไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขา และไม่ ยอม
ฟังเสียงของเรา 21 ดังนั ้นตัง้ แต่นี้ ต่อไปเราจะไม่ขับไล่ประชาชาติใดในบรรดาประชาชาติซ่ึง
โยชูวาทงิ้ ไว้เมื่อเขาสิน
ิ ัน
้ ให้พ้นหน้า 22 เพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั ้นทัง้ สิน
้ ชีวตน
้ ทดสอบ
อิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์และดําเนิ นตามอย่างบรรพบุรุษของ
เขาหรือไม่� 23 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติเหล่ านั ้นไว้ ไม่ทรงขับไล่ ให้ออกไป
เสียโดยเร็ว และพระองค์มิได้ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของโยชูวา
20 ดังนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล
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1 ต่อไปนี้ เป็ นประชาชาติที่พระเยโฮวาห์ทรงให้เหลือไว้ เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสราเอล

คือ คนอิสราเอลคนใดซึ่ง ยัง ไม่ เคยประสบสงครามทัง้ หลายในคานาอัน 2 แต่ เพียงทรงให้
เชื้อ สายคนอิสราเอลเข้าใจเรือ
่ งการสงคราม เพื่อ อย่างน้ อยพระองค์ จะได้ ทรงสอนแก่ ผู้ ที่
ยัง ไม่ ทราบมาก่อน 3 คือ เจ้า นายทัง้ ห้า ของคนฟี ลิ ส เตีย คนคานาอัน ทัง้ หมด ชาวไซดอน
และคนฮี ไวต์ ผู้ อาศัย อยู่ บนภูเขาเลบานอน ตัง้ แต่ ภู เขาบาอัล เฮอร์โมนจนถึง ทางเข้า เมือง
ฮามัท 4 เหลือคนเหล่านี้ อยูเพื
่ ่อทดสอบคนอิสราเอลเพื่อให้ทราบว่า อิสราเอลจะเชื่อฟังพระ
บัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสนั ้นหรือ
ไม่ 5 ดังนั ้นแหละคนอิสราเอลจึงอาศัยอยูใ่ นหมูค
่ นคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริ
6
สซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส เขาไปสู่ขอบุตรสาวชนเหล่านั ้นมาเป็นภรรยา และยกบุตรสาว
ของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั ้น และได้ปรนนิ บัติพระของเขาเหล่านั ้น 7 คนอิสราเอล
ได้กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนเสีย ไปปรน
นิ บติ
ั พระบาอัลและเสารู ปเคารพ 8 เพราะฉะนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิส
ราเอล และพระองค์ทรงขายเขาไว้ในมือคูชันริชาธาอิมกษั ตริย์เมืองเมโสโปเตเมีย และคน
อิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันริชาธาอิมแปดปี
ผู้วินิจฉั ยโอทนี เอลได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอด

9 แต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผูช
้ ว
่ ยแก่คนอิสราเอล

ผู้ ได้ ช่วย เขา ทัง้ หลาย ให้ รอด คือ โอ ทนี เอ ลบุตร ชาย เคนั ส น้ อง ชาย ของ คา เลบ 10 พระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ โอทนี เอล และท่านจึง วินิจฉั ย คนอิสราเอล และ
ออกไปกระทํา สงคราม และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบคูชั นร ิ ชาธาอิ มกษั ตริย์ เมืองเมโสโปเต
เมีย ไว้ในมือ ของท่าน และมือ ของท่านชนะคูชั นร ิ ชาธาอิม 11 ดัง นั ้น แผ่น ดิน จึง ได้ หยุด พัก
สงบอยูสี
่ ่สิบปี แล้วโอทนี เอลบุตรชายเคนั สก็สิน
ิ
้ ชีวต
เอฮูดได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอดจากคนโมอับ

12 และคนอิสราเอลกระทําชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก

พระเยโฮวาห์จึงทรง
เสริมกําลังเอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับเพื่อต่อสู้ อิสราเอล เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้ประพฤติ
ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านจึงได้ให้คนอัมโมนและคนอามาเลขมาสมทบ
ยกไปโจมตี อิสราเอล และได้ ยด
ึ เมืองดงอินทผลัมไว้ 14 และคนอิสราเอลจึงปฏิ บัติ เอกโลน
กษั ตริย์ เมืองโมอั บอย ู่ ถึง สิบ แปดปี 15 แต่ เมื่อ คนอิสราเอลร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระเยโฮ
วาห์ทรงให้เกิดผู้ชว
่ ยคนหนึ่ งแก่เขาทัง้ หลาย ชื่อเอฮูด บุตรชายเก-รา คนเบนยามิน คนถนั
ดม ือ ซ้าย คนอิสราเอลให้ท่านเป็น ผู้นํา ส่วยไปมอบแก่ เอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับ 16 เอฮูด
ได้ ทํา ดาบสองคมไว้ประจํา ตัว เล่ม หนึ่ ง ยาวศอกหนึ่ ง เหน็ บ ไว้ใต้ ผ้า ที่ ต้น ขาขวา 17 เขาก็ นํา
ส่วยไปมอบแก่เอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับ ฝ่ายเอกโลนเป็นคนอ้วนมาก 18 และเมื่อเอฮูดม
อบส่วยเสร็จ แล้ว ท่านจึง ไปส่ง คนที่ หาบหามส่วยนั ้น 19 แล ้วตั วท ่า นกลับ ไปจากรู ป เคารพ
สลัก ที่ อยู่ใกล้ กิล กาลทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ข้า พระองค์ มี ข้อ ราชการลั บท ี่ จะกราบทูล ให้
ทรงทราบ� กษั ตริย์จึ งมีบัญชาว่า “เงียบๆ� บรรดามหาดเล็ก ที่ เฝ้า อยู่ก็ ทูล ลาออกไปหมด
20 และเอฮูดก็เข้าไปเฝ้าท่าน ขณะนั ้นท่านประทั บอยู่ลําพังในห้องเย็นชัน
้ บนของท่าน และ
เอฮูด ทูล ว่า “ข้า พระองค์ มี พระดํารัส จากพระเจ้า ถวายพระองค์� ท่านจึง ลุก ขึ้น จากพระที่
นั ่ง 21 เอฮูดก็ย่นม
ื ือซ้ายชักดาบนั ้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกโลน 22 ดาบ
จมเข้า ไปหมดทั ้งด ้าม ไขมัน หุม
้ ดาบไว้ ท่านก็ ชก
ั ดาบออกจากท้องของท่านไม่ ได้ แล ้ว ของ
โสโครกออกมา 23 แล้วเอฮูดออกไปที่เฉลียงปิดทวารห้องชัน
่ ุญแจเสีย 24 เมื่อเอฮูด
้ บน ลันก
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ไปแล้วมหาดเล็กกเข้
็ ามา ดูเถิด เมื่อเขาเห็นว่าทวารห้องชัน
้ บนปิดใส่กุญแจอยู่ เขาทัง้ หลาย
คิดว่า “พระองค์ท่านกําลังทรงส่งทุกข์อยูที
่ ่ในห้องเย็น� 25 เมื่อคอยอยูช
่ า้ นานจนรําคาญ ดู
เถิด ไม่ เห ็ นม ี ใครเปิด ทวารห้องชัน
้ บน เขาจึง เอากุญแจมาไขเปิด ออก ดู เถิด เห ็น เจ้า นาย
26
ของตนนอนสิน
ิ อยู่บนพื้น เมื่อเขาต่างก็คอยกันอยู่นั้นเอฮูดก็หนี ไปพ้นรูปเคารพหิน
้ ชีวต
สลักรอดมาได้ถึงเสอีราห์ 27 ต่อมาเมื่อท่านมาถึงแล้วจึงเป่าแตรขึ้นในแดนเทือกเขาเอฟรา
อิม แล้วคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่านนําเขา 28 ท่านจึงสัง่ เขา
ว่า “จงตามเรามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบศั ตรู ของท่าน คือชนโมอับไว้ในมือของ
ท่านแล้ว� เขาทัง้ หลายจึงลงตามท่านไป และยึดท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดนสกัดคนโมอับไว้ไม่
ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว 29 ในคราวนั ้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณหนึ่ งหมื่น
คนล้วนแต่คนฉกรรจ์และลํ่าสันทัง้ สิน
้ ไม่พ้นไปได้สักคนเดียว 30 โมอับจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้มือ
ของอิสราเอลในวันนั ้น และแผ่นดินนั ้นก็ได้หยุดพักสงบอยูแ
่ ปดสิบปี
ผู้วินิจฉั ยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนฟีลิสเตีย
ภายหลังเอฮูด มี ชัมการ์บุ ตรชายอานาทผู้ใช้ประตักวัวฆ่าคนฟี ลิสเตียเสียหกร้อยคน
ท่านก็เป็นผู้ชว
่ ยอิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกัน
31

4
ยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันได้กดขีคนอิ
่
สราเอล
คนอิสราเอลก็ประพฤติชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก
2 พระเยโฮวาห์จึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอัน ผู้ครอบครองอยู่ ณ
กรุ งฮาโซร์ แม่ ทัพ ของท่านชื่อ สิ เสรา ผู้ ซึ่ง อาศัย อยู่ ที่ เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ 3 แล
้ว คนอิสราเอลก็ ร้องทุกข์ ถึง พระเยโฮวาห์ เพราะว่า กษั ตริย์ ยาบ ิ นม ี รถรบเหล็ก เก้า ร้อยคัน
และได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึงยีสิ
่ บปี
1 ครัน
้ เอฮูดสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

ผู้พยากรณ์ หญิงเดโบราห์ขอให้บาราคช่วยสู้รบกับสิเสราที่ภูเขาทาโบร์
4 คราวนั ้น ผู้ พยากรณ์ หญิง คนหนึ่ ง ชื่อ เดโบราห์ ภรรยาของลัปปิ โดท เป็ น ผู้ วิน ิจฉั ย คน
อิสราเอลสมัยนั ้น 5 นางเคยนั ่งอยูใต้
่ ต้นอินทผลัมเดโบราห์ที่อยูระหว่
่
างรามาห์และเบธเอล
ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และคนอิสราเอลก็ข้น
ึ มาหานางที่นั่นเพื่อให้ชําระความ 6 นางใช้
คนไปเรียกบาราคบุตรชายอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดชในนั ฟธาลี และกล่าวแก่เขาว่า “พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือว่า ‘ไปซิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบร์
จงเกณฑ์ จากคนนั ฟ ทาลี และคนเศบู ลุ นหนึ่ ง หมื่น คน 7 และเราจะชักนํา สิ เสราแม่ทัพ ของ
ยาบินให้มาพบกับเจ้าที่ แม่น้าํ คี โชน พร้อมกับรถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบ
เขาไว้ในมือของเจ้า� ” 8 บาราคจึงตอบนางว่า “ถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป แต่
ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป� 9 นางจึงตอบว่า “ดิฉั นจะไปกับท่านแน่ แต่ว่า
ทางที่ท่านไปนั ้นจะไม่นําท่านไปถึงศักดิศร
์ ี เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะขายสิเสราไว้ในมือของ
หญิงคนหนึ่ ง� แล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช 10 บาราคจึงเรียกเศบู
ลุ นกับนัฟทาลี ให้ไปที่ เคเดช มีคนหนึ่ งหมื่นเดินตามขึ้นไป และนางเดโบราห์ก็ ไปด้วย 11 มี
ชายคนหนึ่ งชื่อเฮเบอร์คนเคไนต์ คือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส ได้ แยกออก
จากคนเคไนต์ทัง้ หลาย มาตัง้ เต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงที่ราบศานั นนิ ม ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดช
12 เมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิเสราว่าบาราคบุตรชายอาบีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบร์แล้ว 13 สิเสรา
ก็เรียกรถรบทัง้ หมดของท่านออกมา เป็นรถเหล็กเก้าร้อยคัน รวมกับเหล่าทหารทัง้ หมดที่
ไปด้วย ยกไปจากเมืองฮาโรเชทของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ําคีโชน 14 นางเดโบราห์จึงกล่าว
แก่บาราคว่า “ลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่ เป็นวันที่พระเยโฮวาห์ทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน
พระเยโฮวาห์เสด็จนําหน้าท่านไปมิใช่หรือ� บาราคจึงลงไปจากภูเขาทาโบร์พร้อมกับทหาร
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หนึ่ งหมื่นคนติดตามท่านไป 15 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้สิเสราพร้อมกับรถรบทัง้ สิน
้ ของ
ท่านและกองทัพ ทัง้ หมดของท่าน แตกตื่น พ่ายแพ้ ด้วยคมดาบต่อ หน้า บาราค แล ้ว สิ เสรา
ก็ ลงจากรถรบวิง่ หนี ไป 16 และบาราคได้ ไล่ ติ ดตามรถรบทัง้ หลายและกองทัพ ไปจนถึง ฮา
โรเชทของคนต่างชาติ และกองทัพทัง้ หมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบ ไม่เหลือสักคน
เดียว

ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสรา
ฝ่ายสิ เสราวิง่ หนี ไปถึง เต็นท์ ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะว่า ยาบิ
นกษั ตริย์เมืองฮาโซร์เป็นไมตรีกันกับวงศ์วานเฮเบอร์คนเคไนต์ 18 ยาเอลจึงออกไปต้อนรับ
สิ เสรา เรียนว่า “เจ้ านายของดิฉัน เจ้าข้า เชิญแวะเข้ามา เชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉั น อย่า
กลัวอะไรเลย� สิ เสราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์ และนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้ 19 ท่านจึงพู
ดกับนางว่า “ขอน้าํ ให้เรากินสักหน่ อยเพราะเรากระหายนํ้า� นางก็เปิดถุงนํ้านมให้ท่านดื่ม
และเอาผ้าคลุมท่านไว้ 20 สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่า “ขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ ถ้ามีผู้ใดมา
ถามว่า ‘มีใครมาพักที่นี่ บ้างหรือ� จงบอกว่า ‘ไม่มี� ” 21 แต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบ
หลักขึงเต็นท์ ถือค้อนเดินย่องเข้ามา ตอกหลักเข้าที่ ขมับของสิเสราทะลุ ติดดิน ขณะเมื่อสิ
เสรากําลังหลับสนิ ทอยู่เพราะความเหน็ ดเหนื่ อย แล้วสิเสราก็สิน
ิ 22 และดูเถิด บาราค
้ ชีวต
ไล่ ติ ดตามสิ เสรามาถึง ยาเอลก็ ออกไปต้อนรับ เรียนท่านว่า “เชิญ เข้า มาเถิด ดิ ฉั น จะชี้ ให้
ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั ้น� พอบาราคก็เข้าไปในเต็นท์แล้ว ดูเถิด สิเสรานอนสิน
ิ
้ ชีวต
23
อยู่ มีหลักเต็นท์ในขมับ ดังนี้ แหละในวันนั ้นพระเจ้าทรงกระทําให้ยาบินกษั ตริย์คานาอัน
นอบน้ อมต่อ หน้า คนอิสราเอล 24 และมือ ของคนอิสราเอลก็ กระทํา ต่อ ยาบิ นกษั ตริย์ เมือง
คานาอันหนั กขึ้นทุกที จนเขาทัง้ หลายได้ทําลายยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันเสีย
17

5
บทเพลงของนางเดโบราห์กับบาราค
แล ้ วนางเดโบราห์ กับ บาราคบุตรชายอาบี โนอัม จึง ร้องเพลงในวัน นั ้ นว ่า 2 “จงสรรเส
ริญ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงแก้ แค้น คนอิสราเอลเมื่อ ประชาชนสมัครใจช่วย 3 โอ
บรรดากษั ตริย์ ขอทรงสดับ โอ เจ้ านายทัง้ หลาย ขอจงเงีย
่ หู ฟัง ข้าพเจ้า นี่ แหละจะร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
4 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกจากเสอีร ์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ จากท้องถิน
่ เอ
โดม แผ่ นดิ นก ็ หวาดหวัน
่ ไหว ท้องฟ้า ก็ ปล่อยลงมา เออ เมฆก็ ปล่อยฝนลงมา 5 ภู เขาก็
ละลายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ รวมทัง้ ภูเขาซี นายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอล 6 ในสมัยชัมการ์บุตรชายอานาท สมัยยาเอล ทางหลวงก็หยุดชะงัก ผู้สัญจร
ไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอย 7 ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลก็หยุดยัง้ เขาหยุดยัง้ จนดิฉันเด
โบราห์ข้น
ึ มา จนดิฉันขึ้นมาเป็นอย่างมารดาอิสราเอล 8 เมื่อเลือกนั บถือพระใหม่ สงคราม
ก็ ประชิด เข้า มาถึง ประตู เมือง เห ็ นม ี โล่ หรือ หอกสั กอ ัน หนึ่ ง ในพลอิสราเอลสี่ หมื่น คนหรือ
9 จิ ตใจของข้าพเจ้า นิ ยมชมชอบในบรรดาเจ้า เมืองของอิสราเอล ผู้ อาสาสมัครท่ามกลาง
ประชาชน จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 10 บรรดาท่านผู้ ที่ ขี่ ลาเผื อก จงบอกกล่าวให้
ทราบเถิด ทัง้ ท่านผู้ ที่ นั ่ง พิพากษาและท่านที่ สัญจรไปมา 11 คนที ่ รอดพ้น จากเสียงนั ก ธนู
ณ ที่ ตักนํ้า เขากล่าวถึ งกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คื อกิจการอันชอบธรรมต่อ
ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอล แล้วชนชาติของพระเยโฮวาห์ก็เดินไปที่ประตูเมือง 12 ตื่นเถิด ตื่น
เถิด เดโบราห์เอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น มาร้องเพลง ลุ กขึ้น เถิด บาราค บุ ตรชายอาบี โนอัม เอ๋ย พา
พวกเชลยของท่านไป 13 ครัง้ นั ้นพระองค์ทรงกระทําให้ผูที
้ ่เหลืออยูปกครองพวกขุ
่
นนางของ
14
ประชาชน พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าปกครองผูมี
้ กําลัง ผูที
้ ่มีรากอยูใ่ นอามาเลข
ได้ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดินตามท่านนะ เบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่าน ผูบั
้ งคับ
1
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บัญชาเดินลงมาจากมาคีรแ
์ ละผู้บันทึกรายงานของจอมพลออกมาจากเศบูลุน 15 เจ้านาย
ทัง้ หลายของอิสสาคาร์มากับเดโบราห์ และอิสสาคาร์กับบาราคด้วย เขาเร่งติดตามท่านไป
ในหุบเขา มีความตัง้ ใจอย่างยิง่ เพื่อกองพลคนรู เบน 16 ไฉนท่านจึงรัง้ รออยู่ที่คอกแกะเพื่อ
จะฟัง เสียงปี่ ที่ เขาเป่า ให้ แกะฟัง เพื่อ กองพลคนรู เบนมี การพิจารณาความมุ่ง หมายของ
จิตใจ 17 กิ เลอาดอยู่ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ส่วนดานอาศัย อยู่กับ เรือกําปั่ นทําไมเล่า
อาเชอร์นั่งเฉยอยู่ที่ ฝั่ งทะเลตั งบ
้ ้านเรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขา 18 เศบู ลุ นกับนัฟทาลี
เป็น คนที่ เสี่ยงชีวต
ิ เข้า สู่ ความตาย ณ ที่ สูง ในสนามรบ 19 พอบรรดากษั ตริย์มาถึ งก ็ รบกัน
บรรดากษั ตริย์คานาอันก็รบที่ ทาอานาคริมห้วงนํ้าเมกิดโดโดยมิ ได้ ริบเงินเลย 20 ดวงดาว
ก็ สู้ รบจากสวรรค์ จากวิถี ของมัน มัน ทัง้ หลายรบกับ สิ เสรา 21 แม่น้าํ คี โชนพัด กวาดเขาไป
เสีย คือแม่น้ําคีโชน แม่น้าํ โบราณนั ้น โอ จิตของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้เหยียบยํ่าด้วยกําลังแข็ง
ขัน 22 แล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิง่ ควบไป ม้าที่มีอํานาจใหญ่โตวิง่ ควบไป
23 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘จงสาปแช่งเมโรสเถิด จงสาปแช่งชาวเมืองให้หนั ก
เพราะเขาไม่ ได้ ออกมาช่วยพระเยโฮวาห์ คือ ช่วยพระเยโฮวาห์ สู้ ผู้ มี กําลัง มาก� 24 หญิง
ที่ น่า สรรเสริญ มากที่ สุ ดก ็ คือ ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เป็น หญิง ที่ น่า สรรเสริญ
มากที่สุดที่อยูเต็
่ นท์ 25 เขาขอนํ้า นางก็ให้นํ้านม นางเอานมข้นใส่ชามหลวงมายื่นให้ 26 นาง
เอื้อมมือหยิบหลักเต็นท์ ข้างมือขวาของนางฉวยตะลุมพุก นางตอกสิเสราเข้าทีหนึ่ ง นางบี้
ศีรษะของสิ เสรา นางตี ทะลุ ขมับของเขา 27 เขาจมลง เขาล้ม เขานอนที่ เท้าของนาง ที่ เท้า
ของนางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงที่ไหน ที่นั ่นเขาล้มลงตาย 28 มารดาของสิเสรามองออก
ไปตามช่องหน้าต่าง นางมองไปตามบานเกล็ด ร้องว่า ‘ทําไมหนอ รถรบของเขาจึง มาช้า
เหลือ เกิน ทําไมล้อ รถรบของเขาจึง เนิ่ น ช้า อยู�
่ 29 บรรดาสตรีผู้ ฉลาดของนางจึง ตอบนาง
เปล่าดอก นางนึ กตอบเอาเองว่า 30 ‘เขาทัง้ หลายยังไม่พบและยังไม่แบ่งของที่รบ
ิ มาได้หรือ
หญิงคนหนึ่ งหรือสองคนได้แก่ชายคนหนึ่ ง สิ่งของย้อมสีที่ริบมาเป็นของสิเสรา ของย้อมสี
ที่ปักลวดลาย ของย้อมสีที่ปักลวดลายสองหน้าสําหรับพันคอของข้าเป็นของที่ริบ� 31 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอศัตรู ทัง้ ปวงของพระองค์พินาศสิน
้ ดังนี้ แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบ
ดังดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ข้น
ึ ด้วยอานุภาพ� และแผ่นดินก็หยุดพักสงบอยูสี
่ ่สิบปี

6
คนมีเดียนกดขีค
่ นอิสราเอล
และคนอิสราเอลก็ ได้ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์
ทรงมอบเขาไว้ในมือของคนมี เดียนเจ็ดปี 2 และมือของคนมี เดียนก็ มีชัยชนะต่ ออิสราเอล
เพราะเหตุ คนมี เดีย น ประชาชนอิสราเอลจึง ต้องทํา ที่ หลบซ่อนซึ่ง อยู่ ในภูเขาให้แก่ ตนเอง
คือถํ้า และที่ กําบังที่ เข้มแข็ง 3 เพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไร คนมีเดียนและคนอา
มาเลขและชาวตะวันออกก็ข้น
ึ มาสู้รบกับเขา 4 เขามาตัง้ ค่ายไว้แล้วทําลายพืชผลแห่งแผ่น
ดิน เสีย ไกลไปถึง เมืองกาซา ไม่ ให้มี เครือ
่ งบริโภคเหลือ ในอิสราเอลเลย ไม่ ว่า แกะ หรือ วัว
5
หรือ ลา เพราะว่า คนเหล่า นั ้น จะขึ้น มาพร้อมทัง้ ฝูง สัตว์และเต็นท์ เขามาเหมือนตัก
๊ แตน
เป็น ฝูงๆ ทัง้ คนและอูฐ ก็ นั บ ไม่ ถ้วน เมื่อ เขาเข้า มา เขาก็ ทําลายแผ่น ดิน เสีย อย่างนี้ แหละ
6 พวกอิสราเอลจึง ตกตํ่า ลงมากเพราะคนมี เดีย น คนอิสราเอลก็ ร้องทุกข์ ถึง พระเยโฮวาห์
7 ต่อมาเมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะคนมีเดียน 8 พระเยโฮวาห์ก็ทรงใช้
ผูพยากรณ์
้
คนหนึ่ งให้มาหาคนอิสราเอล ผูนั
้ ้นพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราได้ นํา พวกเจ้า ขึ้น มาจากอียป
ิ ต์ นํา เจ้า ออกมาจากเรือนทาส
9 และเราได้ ชว
ิ ต์ และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่ บีบ
่ ยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียป
บังคับ เจ้า และขับ ไล่ เขาให้ ออกไปเสีย ให้ พ้น หน้า เจ้า และมอบแผ่น ดิน ของเขาให้ แก่ เจ้า
10 และเราบอกกับ เจ้า ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เจ้ าอย่า เกรงกลัว พระของ
1
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คนอาโมไรต์ ในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นั ้น� แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้เชื่อฟังเสียงของ
เราไม่� ”
ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอด
11 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ของพระเยโฮวาห์มานัง่ อยูที
่ ่ใต้ต้นโอ๊กที่ตําบลโอฟราห์ ซึ่งเป็น
ของโยอาช คนอาบี เยเซอร์ ฝ่า ยกิเดโอนบุตรชายของท่านกําลัง นวดข้าวสาลี อยู่ ในบ่อ ยํ่า
องุน
่ เพื่อ ซ่อนให้ พ้น ตาคนมี เดีย น 12 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ปรากฏแก่ กิเดโอนพู ดก
ับ เขาว่า “เจ้ าบุรุษ ผู้ กล ้า หาญเอ๋ย พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ เจ้า� 13 กิเดโอนจึง ทูล ท่านผู้
นั ้ นว่า “โอ ท่านเจ้าข้า ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับพวกเราแล้ว ไฉนเหตุ เหล่านี้ จึงเกิดขึ้น
แก่ เราเล่า และการอัศจรรย์ ทัง้ หลายของพระองค์ ซ่ึง บรรพบุรุษ เคยเล่า ให้ เราฟัง ว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ ทรงนํา เราออกจากอียป
ิ ต์ มิใช่ หรือ � แต่ สมัย นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิง้ เราเสีย
แล้ว และทรงมอบเราไว้ ในมือ ของพวกมี เดีย น� 14 และพระเยโฮวาห์ ทรงหัน มาหาเขา
ตรัสว ่า “จงไปช่วยคนอิสราเอลให้ พ้น จากเงื้อมมือ พวกมี เดีย นด้วยกําลัง ของเจ้า นี่ แหละ
เราใช้ เจ้ าให้ ไปแล้ว มิใช่ หรือ � 15 กิเดโอนจึง กราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ข้า
พระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร ดูเถิด ครอบครัวของข้าพระองค์ต่ําต้อยที่สุดในคนมนั ส
เสห์ และตัว ข้า พระองค์ ก็ เป็น คนเล็ก น้ อยที่สุด ในวงศ์ วานบิดาของข้า พระองค์� 16 พระเย
โฮวาห์ตรัส กับ เขาว่า “แต่ เราจะอยู่กับ เจ้า แน่ และเจ้า จะได้ โจมตี คนมีเดีย นอย่างกับ ตี คน
คนเดียว� 17 เขาก็ทูลพระองค์ว่า “ถ้าบัดนี้ ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของ
พระองค์ ขอทรงโปรดสําแดงหมายสําคัญอย่างหนึ่ งแก่ข้าพระองค์ว่า พระองค์เองตรัสกับ
ข้าพระองค์ 18 ขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่ จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์
และนํา ของมาตัง้ ถวายต่อ พระพักตร์� และพระองค์ ตรัสว ่า “เราจะคอยอยู่ จนกว่า เจ้า จะ
กลับ มาอีก� 19 กิเดโอนก็ กล ับ เข้า บ้าน จั ดล ูก แพะตัว หนึ่ งก ับ แป้ง เอฟาห์ หน ่งึ ทํา ขนมไร้
เชื้อ เขาเอาเนื้ อ ใส่ กระจาด ส่วนนํ้า แกงใส่ ในหม้อ นํา สิง่ เหล่า นี้ มาถวายพระองค์ ที่ ใต้ ต้น
โอ๊ก 20 และทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกเขาว่า “จงเอาเนื้ อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิลานี้ เท
นํ้า แกงราดของเหล่า นั ้น� กิเดโอนก็ กระทํา ตาม 21 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็ เอา
ปลายไม้ที่ถืออยูแ
่ ตะต้องเนื้ อและขนมไร้เชื้อ และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เนื้ อและขนมไร้
เชื้อจนหมด และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็หายไปพ้นสายตาของเขา 22 กิเดโอนก็ทราบ
ว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเยโฮวาห์จริง และกิเดโอนพูดว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า เจ้าข้า บัดนี้ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของพระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ต่อตา
อนิ จจาเอ๋ย� 23 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “สันติภาพจงมีอยู่แก่เจ้า เจ้าอย่ากลัว
เลย เพราะเจ้า จะไม่ ตาย � 24 ฝ่า ยกิเดโอนก็ สร้างแท่น บูชาแท่น หนึ่ ง ถวายพระเยโฮวาห์ ที่
นั ่น และเรียกตําบลนั ้ นว ่า พระเยโฮวาห์ชาโลม ทุก วันนี้ แท่น นั ้ นก ็ ยงั อยู่ที่ โอฟราห์ ซึ่ง เป็น
ของคนอาบี เยเซอร์ 25 อยู่ มาในคื นว ัน นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสส ั ่งก ิเดโอนว่า “จงเอาวัว หนุ่ม
ของบิดา คือวัวผู้ตัวที่สองที่ มีอายุเจ็ดปี มา ไปพังแท่นพระบาอัลซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั ้นลง
เสีย จงโค่นเสารู ปเคารพซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วย 26 และสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนี้ ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบ แล้วนําวัวตัวที่สองนั ้นฆ่าเสีย
ถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เผาด้วยไม้เสารู ปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั ้น� 27 กิเดโอนจึงนําคนใช้
สิ บคนไปกระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ แก่ เขา แต่ เพราะกิเดโอนกลัว ครอบครัว บิดา
ของตนและกลัวชาวเมือง จนไม่กล้าทํากลางวันจึงกระทําในเวลากลางคืน 28 เมื่อชาวเมือง
ตื่นขึ้นในเช้าตรู วั
่ นรุ ง่ ขึ้น ดูเถิด แท่นบูชาพระบาอัลพังทลาย และเสารู ปเคารพที่อยู่ข้างๆก็
ถูกโค่นลง และมีววั ผู้ตัวที่สองวางบูชาอยู่บนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่นั ้น 29 เขาจึงพูดกันและกั
นว่า “ใครทําอย่างนี้ นะ� เมื่อเขาได้สืบถามแล้ว เขาทัง้ หลายจึงกล่าวว่า “กิเดโอนบุตรชาย
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ของโยอาชได้ กระทําสิง่ นี้ � 30 แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชว่า “จงมอบลูกของเจ้านั ้นมาให้
ประหารชีวต
ิ เสีย เพราะเขาได้ พัง แท่น ของพระบาอัล และโค่น เสารู ป เคารพที่ อยู่ ข้างแท่น
31
นั ้น� แต่ โยอาชได้ ตอบคนที่ มาฟ้องนั ้ นว ่า “ท่านทัง้ หลายจะเป็น พยานแทนพระบาอัล
หรือ จะสู้ความแทนหรือ ผู้ใดที่เป็นทนายแทนพระบาอัลจะต้องถูกประหารชีวต
ิ เช้านี้ แหละ
ถ้า พระบาอัล เป็น พระแท้ ก็ ให้ สู้ คดี เองเถิด เพราะมี คนมาพัง แท่น ของท่านลง� 32 วัน นั ้น
เขาจึงตัง้ ชื่อท่านว่า เยรุ บบาอัล ใจความว่า “ให้บาอัลสู้คดีเอง� เพราะเขาพังแท่นของท่าน
33 ครัง
้ นั ้นบรรดาคนมีเดียน และคนอามาเลข และชาวตะวันออกก็รวมกันยกทัพข้ามไปตัง้
ค่ายอยูใ่ นหุบเขายิสเรเอล 34 แต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกบก
ั ิเดโอน ท่านก็
35
เป่าแตร เรียกคนอาบีเยเซอร์ให้มาติดตามท่าน และท่านส่งผูส
้ ่ือสารไปทัว่ มนั สเสห์ เรียก
ให้ เขายกติดตามท่านไปด้วย และท่านส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง อาเชอร์ เศบู ลุ น และนั ฟ ทาลี คน
เหล่า นี้ ก็ ขึ้น มาปะทะข้า ศึ กด ้วย 36 กิเดโอนจึง ทูล พระเจ้า ว่า “ถ้า พระองค์ จะช่วยอิสราเอล
ให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสแล้วนัน
้ 37 ดูเถิด ข้าพระองค์ได้วางกลุ่มขน
แกะไว้ที่ ลานนวดข้าว แม้ มีน ้าํ ค้างเฉพาะที่ กล ุ่ม ขนแกะเท่านั ้น ส่วนที่ พ้น
ื ดิน โดยรอบนั ้น
แห้ง ข้า พระองค์ ก็ จะทราบว่า พระองค์ จะทรงช่วยอิสราเอลให้ พ้น ด้วยมือ ของข้า พระองค์
ดัง ที่ พระองค์ ตรัสน น
ั ้ � 38 ก็ เป็น ไปดัง นั ้น เมื่ อก ิเดโอนตื่น ขึ้น ในวันร ุ่ง เช้า ก็ บีบ กลุ่ม ขนแกะ
เขาบีบ ได้ น้ําค้างจากกลุ่ม ขนแกะจนเต็ม ชาม 39 แล ้ วก ิเดโอนจึง ทูล พระเจ้า ว่า “ขออย่า ให้
พระพิโรธพลุ่ง ขึ้น ต่อ ข้า พระองค์ ขอข้า พระองค์ ทูล อีก สัก ครัง้ เดียว ขอข้า พระองค์ ทดลอง
ด้วยกลุ่ม ขนแกะนี้ อี กครัง้ หนึ่ ง เถิด คราวนี้ ขอให้ แห ้ง เฉพาะที่ กล ุ่ม ขนแกะ ส่วนที่ พ้น
ื ดิน
นั ้นให้มีน้าํ ค้างโดยทัว่ ไป� 40 ในคืนวันนั ้นพระเจ้าก็ทรงกระทําตามที่ขอ คือกลุ่มขนแกะนั ้น
แห้งอยู่ แต่มีน้าํ ค้างอยูท
่ ัว่ พื้นดิน

7
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจํานวนทหารน้ อยลง
1 เยรุ บ บาอัล คื อก ิเดโอน และบรรดาคนที่ อยู่ กั บท ่า นก็ ลุ กขึ้น ตัง
้ แต่ เช้า ตรู ไปตั
่
ง้ ค่ายอยู่
ที่ ริมน้าํ พุ ฮาโรด ฝ่ายค่ายของพวกมีเดีย นอยู่ทางเหนื อ ของเขา อยู่ในหุบเขาที่ ภู เขาโมเรห์
2 พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บก ิเดโอนว่า “คนที ่ อยู่ กับ เจ้า ยั งม ี มากเกิ นที ่ เราจะมอบคนมี เดีย นไว้
ในมือของเขา เกรงว่าอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเรา โดยกล่าวว่า ‘มือของเราเองได้ชว
่ ยเราให้
3
พ้น� เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงประกาศให้เข้าหูคนทัง้ ปวงว่า ‘ผู้ใดที่กลัวและสัน
่ เทิม
้ อยู่ ก็ให้ผู้
นั ้นกลับเสีย และไปจากภูเขากิเลอาดโดยเร็ว� ” และมีคนกลับไปสองหมื่นสองพันคน และ
ยังเหลืออยู่หน่งึ หมื่นคน 4 พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ประชาชนยังมากอยู่ จงพาเขา
ลงไปที่น้ําและเราจะทําการทดสอบเขาให้เจ้าที่นั ่น ผู้ที่เราจะบอกเจ้าว่า ‘ให้คนนี้ ไปกับเจ้า�
ผู้นั ้นต้องไปกับเจ้า ผู้ที่เราบอกว่า ‘คนนี้ อย่าให้ไป� ผู้นั ้นไม่ต้องไป� 5 ท่านจึงพาประชาชน
ลงไปที่นํ้า พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ทุกคนที่ใช้ลิน
้ เลียนํ้าดังสุนัข จงรวมเขาไว้พวก
หนึ่ ง ทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้าํ จงรวมไว้อีกพวกหนึ่ งดุจกัน� 6 จํานวนคนที่ใช้มือวักนํ้าขึ้นเลี
ยมีสามร้อยคน แต่ประชาชนนอกนั ้นคุกเข่าลงดื่มน้าํ
กิเดโอนได้รบ
ั กําลังใจเพิม
่ ขึ้น พระเจ้าทรงให้ความกลัวของคนมีเดียนปรากฏ
7 พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “เราจะช่วยเจ้าทัง
้ หลายให้พ้นด้วยจํานวนคนสามร้อย
ที่ เลียน ้าํ นั ้น และมอบคนมี เดีย นไว้ในมือ ของเจ้า นอกนั ้น ให้ กล ับ ไปบ้านเมืองของตนทุก
คน� 8 ประชาชนจึงถือเสบียงและแตรไว้ และท่านสัง่ ให้อส
ิ ราเอลที่เหลืออยูกล
่ ับไปยังเต็นท์
ของตนทุกคน แต่ให้สามร้อยคนนั ้นอยู่ และค่ายของมีเดียนก็อยูข้
่ างล่างท่านในหุบเขา 9 อยู่
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มาในคื นว ัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่า นว่า “จงลุก ขึ้น ลงไปยัง ค่ายเถิด ด้วยเรามอบเขา
ไว้ในมือ ของเจ้า แล้ว 10 แต่ ถ้า เจ้า กลัว ไม่ กล ้า ลงไป จงพาปู ราห์ คนใช้ ของเจ้า ไปด้วยให้ ถึง
ค่ายนั ้น 11 เจ้าจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรกัน ภายหลังมือของเจ้าจะมีกําลังขึ้นที่จะลงไปตีค่าย
นั ้น� ท่านจึงไปกับปู ราห์คนใช้ของท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่าย 12 ฝ่าย
คนมี เดีย น และคนอามาเลข กับ บรรดาชาวตะวันออก นอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตัก
๊ แตน
เป็นฝูงๆ ฝู งอูฐของเขาก็ นั บไม่ ถ้วน มากดุจเม็ดทรายที่ ฝั่ งทะเล 13 ครันก
้ ิเดโอนแอบมา ดู
เถิด มีชายคนหนึ่ งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่า “ดูเถิด เราฝันเรือ
่ งหนึ่ ง ดูเถิด มีขนมข้าวบาร์
เลยก
์ ้อนหนึ่ งกลิง้ เข้ามาในค่ายของพวกมีเดียน มาถึงเต็นท์โดนเต็นท์ทําให้เต็นท์ล้มลง พล
ิก ขึ้น แล้ว ก็ ราบไป� 14 เพื่อนของเขาจึง ตอบว่า “นี่ ไม่ใช่ อื่น ไกลเลย นอกจากดาบของกิเด
โอนบุตรชายโยอาชบุรุษ ของอิสราเอล พระเจ้า ได้ ทรงมอบพวกมี เดีย น และกองทัพ ทัง้ สิน
้
ไว้ในมือของเขาแล้ว� 15 เมื่อกิเดโอนได้ยน
ิ เขาเล่าความฝันและคําแก้ฝันเช่นนั ้นแล้ว ท่าน
ก็นมัสการ และกลับไปสู่ค่ายอิสราเอลสัง่ ว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบ
กองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทัง้ หลายแล้ว�
คนอิสราเอลชนะโดยใช้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง

16 ท่านจึงแบ่งคนสามร้อยนั ้นออกเป็ นสามกองให้ถือแตรทุกคน

และถือหม้อเปล่า มีคบ
เพลิงอยูข
่ ้างในหม้อนั ้น
“จงคอยดูเรา แล้วให้ทําเหมือนกัน และดูเถิด
เมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้ว เรากระทําอย่างไรก็ จงกระทําอย่างนั ้น 18 ขณะเมื่อเราเป่า
แตร คือ ตัว เรากับ บรรดาคนที่ อยู่ กับ เรา เจ้ าจงเป่า แตรรับ ให้ รอบค่ายทัง้ หมดแล้ว ร้องว่า
‘ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน� ” 19 กิเดโอนกับทหารหนึ่ งร้อยคนที่ อยู่กั บท่านก็
มาถึ งด ้านนอกค่ายในเวลาต้น ยามกลาง พึ่ง พลัด เวรยามใหม่ เขาก็ เป่า แตรขึ้น และต่อย
หม้อ ซึ่ง อยู่ ในมือ ให้ แตก 20 ทหารทัง้ สามกองก็ เป่า แตรและต่อยหม้อ มือ ซ้ายถือ คบเพลิง
มือขวาถือแตรจะเป่า และเขาร้องขึ้นว่า “ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน� 21 ต่าง
ก็ ยน
ื อยู่ตามที่ ของตนเรียงรายรอบค่าย บรรดากองทั พก็รอ
้ งอื้ออึงวิง่ หนี ไป 22 เมื่อเขาเป่า
แตรทัง้ สามร้อยอันนั ้น พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทัวท
่ ุกกอง กองทัพก็แตก
ตื่น หนี ไปถึง ตําบลเบธชิ ทธาห์ ทางไปเมืองเศเรราห์ ไกลไปจนถึง เขตเมือ งอาเบลเมโฮลาห์
ที่ ตําบลทับบาท 23 คนอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากนั ฟทาลี และจากอาเชอร์ และจากทัว่
มนั สเสห์ และพร้อมกันติดตามพวกมีเดียนไป 24 และกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทัว่ แดน
เทือกเขาเอฟราอิม ประกาศว่า “จงลงมารบพวกมี เดีย น และยึด แควทัง้ หลาย ไกลไปถึง
ตําบลเบธบาราห์ และแม่น้ํา จอร์แดนด้วย� เขาก็ เรียกบรรดาทหารเอฟราอิ มออกมา เขา
ทัง้ หลายยึด แควถึง เบธบาราห์ และแม่น้ํา จอร์แดนไว้ 25 จับ โอเรบและเศเอบเจ้า นายสอง
คนของพวกมี เดีย นได้ เขาฆ่า โอเรบเสีย ที่ ศิลาโอเรบ และฆ่า เศเอบเสีย ที่ บ่อย่าํ องุน
่ ชื่อ เศ
เอบ แล้วก็ ไล่ ติ ดตามพวกมีเดียนไป และเขานําเอาศีรษะโอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอนที่
ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น
17 และท่านสัง
่ เขาว่า

8
กิเดโอนไล่ตาม จับและฆ่ากษั ตริย์แห่งพวกมีเดียน
คนเอฟราอิม จึง พู ดก ั บท ่า นว่า “ทําไมท่านจึง กระทํา แก่ เราอย่างนี้ คือ เมื่อ ท่านยกไป
ต่อสู้ พวกมี เดีย นนั ้น ท่านก็ ไม่ ได้ เชิญ เราให้ไปรบด้วย� และเขาทัง้ หลายก็ ต่อว่า ท่านอย่าง
รุ นแรง 2 ท่านจึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า “สิ ่ง ที่ เราทํา มาแล้ว จะเปรียบเทียบกับ สิง่ ที่ ท่านทัง้
หลายทํา แล้ว ได้ หรือ ผลองุ ่นที ่ ชาวเอฟราอิม เก็บ เล็ม ก็ยั งด ี กว่า ผลองุ ่นที ่ อาบ ีเยเซอร์เก ็บ
เกี่ยวมิใช่หรือ 3 พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ เจ้านายมีเดียนไว้ในมือของท่าน ข้าพเจ้า
สามารถกระทําอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่า� เมื่อท่านพูดอย่างนี้ เขาทัง้ หลายก็หายโกรธ
1
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กิเดโอนก็ มาที่ แม่น้าํ จอร์แดนและข้ามไป ทัง้ ท่านและทหารสามร้อยคนที่ อยู่ ด้วย ถึง จะ
อ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังติดตามไป 5 ท่านจึงพูดกับชาวเมืองสุ คคทว่า “ขอขนมปังให้คนที่ติดตาม
เรามาบ้าง เพราะเขาอ่อนเปลี้ย เรากําลังไล่ติดตามเศบาห์และศัลมุนนากษั ตริย์แห่งมีเดีย
น� 6 เจ้านายของเมืองสุ คคทจึงตอบว่า “มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้ว
หรือ เราจึงจะเอาขนมปังมาเลี้ยงกองทัพของเจ้า� 7 กิเดโอนจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นเมื่อ
พระเยโฮวาห์มอบเศบาห์และศัลมุนนาไว้ในมือเราแล้ว เราจะเอาหนามใหญ่แห่งถิน
่ ทุรกัน
8
ดาร และหนามย่อยมานวดเนื้ อเจ้าทัง้ หลาย� ท่านก็ ออกจากที่ นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอล
และพู ดก ับ เขาในทํานองเดียวกัน ชาวเมืองเปนูเอลก็ ตอบท่านอย่างเดีย วกั บท ี่ ชาวเมืองสุ
คคทตอบ 9 ท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปนูเอลด้วยว่า “เมื่อเรากลับมาด้วยสันติภาพ เราจะพัง
ป้อมนี้ ลงเสีย� 10 ฝ่ายเศบาห์และศั ลมุนนาอาศัยอยู่ที่คารโครกับกองทัพมีทหารหนึ่ งหมื่น
ห้า พัน คน เป็นกองทัพ ชาวตะวัน ออกที่ เหลือ อยู่ ทัง้ หมด เพราะว่า ผู้ ที่ ถือ ดาบล้ม ตายเสีย
หนึ่ ง แสนสองหมื่น คน 11 กิเดโอนขึ้น ไปตามทางสัญจรของคนที่ อาศัย ในเต็นท์ ทิศ ตะวัน
ออกของเมืองโนบาห์และเมืองโยกเบฮาห์เข ้า โจมตี กองทัพ ได้ แล้ว เพราะว่า กองทัพ คิด ว่า
พ้น ภัย 12 เศบาห์ และศั ลม ุน นาก็ หนี ไป กิเดโอนก็ ไล่ ติ ดตามไปจับ เศบาห์ กับ ศั ลม ุน นากษั
ตริย์พวกมีเดียนทัง้ สององค์ได้ และทํากองทัพทัง้ หมดให้แตกตื่น 13 ฝ่ายกิเดโอนบุตรชาย
โยอาชก็ กลับจากการศึ กก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 14 จับชายหนุ่มชาวเมืองสุ คคทได้ คนหนึ่ ง จึง
ซักถามเขา ชายคนนี้ ก็ เขียนชื่อเจ้านายและพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุ คคทให้ รวมเจ็ดสิบเจ็ด
คนด้วยกัน 15 กิเดโอนจึง มาหาชาวเมืองสุ คคทกล่า วว่า “จงมาดู เศบาห์และศั ลม ุนนา ซึ่ง
เมื่ อก ่อนเจ้า เยาะเย้ย เราว่า ‘มือ ของเศบาห์และของศั ลม ุน นาอยู่ในมือ เจ้า แล้ว หรือ เราจะ
ได้เลี้ยงทหารที่เหน็ ดเหนื่ อยของเจ้าด้วยขนมปัง� ” 16 กิเดโอนก็จับพวกผู้ใหญ่ในเมืองเอา
หนามใหญ่แห่งถินก
่ ันดาร และหนามย่อยด้วย มาสัง่ สอนชาวเมืองสุ คคท 17 ท่านก็พังป้อม
เมืองเปนูเอล และประหารชีวต
ิ ชาวเมืองเสีย 18 ท่านจึงถามเศบาห์และศั ลมุนนาว่า “คนที ่
เจ้าฆ่าเสียที่ทาโบร์เป็นคนแบบไหน� เขาตอบว่า “ท่านเป็นอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั ้น เป็น
เหมือนราชบุตรทุกคน� 19 กิเดโอนจึงกล่าวว่า “คนเหล่านั ้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเรา
พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ถ้าเจ้าไว้ชีวิตเขา เราก็จะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้าแน่ ฉั น
นั ้น � 20 แล ้ วท ่านสัง่ เยเธอร์บุ ตรหัวปี ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น ฆ่า เขาทัง้ สองเสีย� แต่ หน ุ่ม
คนนั ้นไม่ยอมชักดาบออก ด้วยว่าเขากลัว เพราะเขายังหนุ่มอยู่ 21 ฝ่ายเศบาห์กับศัลมุนนา
จึง ว่า “ท่านลุก ขึ้น ฟัน เราเองซิ เป็น ผู้ใหญ่ เท่ าใดกําลั งก ็ แข ็ง เท่านั ้น� กิเดโอนก็ ลุ กขึ้น ฆ่า
เศบาห์และศั ลมุนนาเสีย แล้วเก็บเครือ
่ งประดั บที่คออูฐของเขาไว้ 22 ครัง้ นั ้นคนอิสราเอล
ก็ เรียนกิเดโอนว่า “ขอจงปกครองพวกข้าพเจ้า ทัง้ หลายเถิด ทัง้ ตั วท ่านและลูก หลานของ
ท่านสืบไปด้วย เพราะว่า ท่านได้ ชว
่ ยเราทัง้ หลายให้พ้น จากมือ ของมี เดีย น� 23 กิเดโอนจึง
ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราจะไม่ปกครองท่านทัง้ หลาย และบุตรชายของเราก็ จะไม่ปกครอง
ท่านทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองท่านทัง้ หลายเอง� 24 กิเดโอนก็บอกคนเหล่านั ้
นว่า “เราจะขอสิง่ หนึ่ งจากท่านทัง้ หลาย คือขอให้ทุกคนถวายตุ้มหูซ่ึงริบมาได้นั ้น� (ด้วยว่า
คนเหล่านั ้นมีตุ้มหูทองคําเพราะเป็นชนอิชมาเอล� 25 เขาก็เรียนตอบท่านว่า “เราทัง้ หลาย
เต็มใจจะให้� เขาก็ ปู ผ้า ลง วางตุ้มหู ซ่ึง ริบ มาได้ นั้น ไว้ที่ นั่น 26 ตุ้มหู ทองคํา ซึ่ง ท่านขอได้ นั้
นม ี น้ํา หนั ก หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อยเชเขลทองคํา นอกจากนี้ ยังม ี เครือ
่ งประดับ จี้ และฉลององค์ สี
27
ม่วงซึ่งกษั ตริย์พวกมีเดียนทรง ทัง้ เครือ
่ งผูกคออูฐด้วย กิเดโอนก็ เอาทองคํานี้ ทําเป็ นร
ูป เอโฟดเก็บ ไว้ที่ เมืองของท่านคือ โอฟราห์ และบรรดาคนอิสราเอลก็ เล่น ชู้ กับ รู ปน ี้ กระทํา
ให้เป็นบ่วงดักกิเดโอนและวงศ์วานของท่าน 28 ดังนี้ แหละพวกมีเดียนก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคน
อิสราเอล ไม่อาจยกศีรษะขึ้นอีกได้เลย และแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในสมัยของกิเดโอนถึงสี่สิ
4
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บปี 29 ฝ่ายเยรุ บบาอัลบุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยูใ่ นบ้านของตน 30 กิเดโอนมีบุตรชาย
เกิดจากบัน
้ เอวของท่านเจ็ดสิบคน เพราะท่านมีภรรยาหลายคน 31 เมียน้ อยของกิเดโอนที่
อยู่ ณ เมืองเชเคมก็คลอดบุตรชายให้ท่านคนหนึ่ งด้วย ท่านตัง้ ชื่อว่าอาบีเมเลค 32 กิเดโอน
บุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิน
ิ เขาฝังท่านไว้ที่เมืองโอฟราห์ของคนอาบีเย
้ ชีวต
เซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของท่าน
คนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

33 อยู่มาเมื่ อก ิเดโอนสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

คนอิสราเอลก็ หน
ั กลับอีก และเล่นชู้กับพระบาอัล ถือ
ว่า บาอัลเบรีท เป็น พระของเขาทัง้ หลาย 34 คนอิสราเอลมิ ได้ ระลึก ถึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของตน ผู้ ทรงช่วยเขาให้ พ้ นม ือศั ตรู ทัง้ หลายรอบด้าน 35 เขามิ ได้ แสดงความเมตตาแก่
ครอบครัวเยรุ บบาอัล คื อกิเดโอน เป็นการตอบแทนความดี ทัง้ สิน
้ ซึ่งกิเดโอนได้ กระทําแก่
คนอิสราเอล

9
อาบีเมเลคฆ่าบุตรชายทัง้ หลายของกิเดโอน

1 ฝ่า ยอาบีเมเลคบุตรชายเยรุ บบาอัลก็ข้น
ึ ไปหาญาติ ของมารดาที่ เมืองเชเคม

แล้วพู ดก
ับ เขาและกับ ครอบครัวท ี่ บ้านของตาว่า “ขอบอกความนี้ ให้ เข้าหู บรรดาชาวเมืองเชเคม
เถิดว่า ‘จะให้บุตรชายเยรุ บบาอัลทัง้ เจ็ดสิบคนครอบครองท่านทัง้ หลายดี หรือจะให้ผู้เดียว
ปกครองดี� ขอระลึก ไว้ ด้วยว่า ตัว ข้าพเจ้า นี้ เป็นกระดูก และเนื้ อ เดีย วกั บท ่า นทัง้ หลาย�
3 ฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็กล่าวคําทัง
้ หมดเหล่านี้ ให้เข้าหูบรรดาชาวเชเคม จิตใจของ
ชาวเมืองก็เอนเอียงเข้าข้างอาบีเมเลค ด้วยเขากล่าวกันว่า “เขาเป็นญาติของเรา� 4 เขาจึง
เอาเงิน เจ็ด สิบ แผ่น ออกจากวิหารพระบาอัลเบรีทมอบให้ อาบ ี เมเลค อาบ ี เมเลคก็ เอาเงิน
นั ้นไปจ้างนั กเลงหัวไม้ไว้ติดตามตน 5 เขาจึงไปที่ บ้านบิดาของเขาที่เมืองโอฟราห์ฆ่าพี่น้อง
ของตน คื อบุตรชายเยรุ บบาอัลทัง้ เจ็ดสิบคนที่ ศิลาแผ่นเดียว เหลือแต่ โยธามบุตรชายสุด
ท้องของเยรุ บบาอัล เพราะเขาซ่อนตัวเสีย 6 ชาวเมืองเชเคมและชาววงศ์วานมิลโลทัง้ สินก
้
็ มาประชุม พร้อมกัน ตัง้ อาบี เมเลคให้ เป็นกษั ตริย์ ที่ ข้างที่ราบแห่ง เสาสําคัญ ที่ อยู่ ในเมือง
เชเคม 7 เมื่อมีคนไปบอกโยธาม เขาก็ข้น
ึ ไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกริซิม แผดเสียงร้องให้เขา
ทัง้ หลายฟังว่า “ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอจงฟังข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของท่าน
8 ครัง
้ หนึ่ งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตัง้ ต้นไม้ต้นหน่งึ ไว้เป็นกษั ตริย์ เขาจึงไปเชิญต้นมะกอก
เทศว่า ‘เชิญท่านปกครองเราเถิด� 9 แต่ต้นมะกอกเทศตอบเขาว่า ‘จะให้เราทิง้ นํ้ามันของ
เรา ซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแก่มนุษย์ เพื่อไปกวัดแกว่งอยู่เหนื อต้นไม้ทัง้ ปวง
หรือ� 10 แล้วต้นไม้เหล่ านั ้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนื อเราเถิด�
11 แต่ต้นมะเดื่อตอบเขาว่า ‘จะให้เราทิง
้ รสหวานและผลดีของเราเสีย และไปกวัดแกว่งอยู่
เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ หลายหรือ� 12 ต้นไม้ เหล่ านั ้ นก ็ ไปพู ดก ับ เถาองุ ่นว ่า ‘เชิญ ท่านมาปกครอง
เหนื อ เราเถิด� 13 แต่ เถาองุน
่ กล่าวแก่ เขาว่า ‘จะให้ เราทิง้ นํ้า องุน
่ ของเรา อัน เป็ นที ่ ช่น
ื ใจ
14
พระเจ้า และมนุษย์ ไปกวัด แกว่ง อยู่ เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ หลายหรือ� บรรดาต้นไม้ ก็ ไปพู ดก ับ
ต้นหนามว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนื อเราเถิด� 15 ต้นหนามจึงตอบต้นไม้เหล่านั ้ นว่า ‘ถ้า
แม้ ท่านทัง้ หลายจะเจิม ตัง้ เราให้ เป็นกษั ตริย์ ของเจ้า ทัง้ หลายจริงๆ จงมาอาศัย ใต้ รม
่ ของ
เราเถิด มิ ฉะนั ้ นก ็ ให้ไฟเกิด จากต้น หนามเผาผลาญต้นสนสี ดาร์เลบานอนเสีย� 16 ฉะนั ้น
บัดนี้ ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายตัง้ อาบี เมเลคเป็นกษั ตริย์ นั ้น ถ้า ทํา ด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรม
และถ้าได้กระทําให้เหมาะต่อเยรุ บบาอัลและครอบครัวของท่าน สมกับความดีที่มือท่านได้
กระทําไว้ 17 (ด้วยว่าบิดาของเราได้ รบพุ่ง เพื่อเจ้า ทัง้ หลาย และเสี่ยงชีวต
ิ ช่วยเจ้าทัง้ หลาย
2
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ให้พ้นจากมือพวกมีเดียน 18 แต่ในวันนี้ เจ้าทัง้ หลายได้ลุกขึ้นประทุษร้ายต่อครอบครัวบิดา
ของเรา ได้ฆ่าบุตรชายทัง้ เจ็ดสิบคนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียว แล้วตัง้ อาบีเมเลคบุตร
ชายของสาวคนใช้ ข้น
ึ เป็นกษั ตริย์ ปกครองเหนื อ ชาวเชเคม เพราะว่า เขาเป็น ญาติ ของเจ้า
19
ทัง้ หลาย� ถ้าเจ้าทัง้ หลายได้ กระทําด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเยรุ บบาอัลและ
ครองครัว ของท่านในวัน นี้ ก็ จงชื่นชมในอาบี เมเลคเถิด และให้ เขามี ความชื่นชมยินดี ใน
เจ้า ทัง้ หลายด้วย 20 แต่ ถ้า ไม่ เป็น อย่างนั ้น ก็ ขอให้ ไฟออกมาจากอาบี เมเลค เผาผลาญ
ชาวเมืองเชเคมและวงศ์ วานมิลโล และให้ ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์ วา
นมิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเสีย� 21 โยธามก็รีบหนี ไปยังเบเออร์อาศัยอยูที
่ ่นั่น เพราะกลัว
อาบีเมเลคพีช
่ ายของตน 22 เมื่ออาบีเมเลคครอบครองอิสราเอลอยูได้
่ สามปีแล้ว 23 พระเจ้า
ทรงใช้วญ
ิ ญาณชัว่ เข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลคกับชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคมก็ทรยศ
ต่อ อาบี เมเลค 24 เพื่อ ความทารุ ณ ที่ เขาได้ กระทํา แก่ บุ ตรชายเจ็ด สิบ คนของเยรุ บ บาอัล
จะสนอง และโลหิต ของคนเหล่า นั ้น จะได้ ตกแก่ อาบ ี เมเลค พี่ น้ องผู้ ได้ ประหารเขาและตก
แก่ ชาวเมืองเชเคม ผู้ เสริมกําลั งม ื ออาบี เมเลคให้ ฆ่า พี่ น้องของตน 25 ชาวเมืองเชเคมได้
วางคนซุ่ม ซ่อนไว้คอยดัก อาบี เมเลคที่ บนยอดภู เขา เขาก็ ปล้น คนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปมาทาง
นั ้น และมี คนบอกอาบี เมเลคให้ ทราบ 26 ฝ่า ยกาอั ลบ ุตรชายเอเบดกับ ญาติ ของเขาเข้าไป
ในเมืองเชเคม ชาวเชเคมไว้เนื้ อ เชื่อ ใจกาอัล 27 จึง พากัน ออกไปในสวนองุน
่ เก็บ ผลมายํ่า
ทําการเลี้ยงสมโภชในวิหารพระของเขา เขารับประทานและดื่ม และด่าแช่งอาบีเมเลคด้วย
28 กาอั ลบ ุตรชายเอเบดจึง กล่าวว่า “อาบ ี เมเลคคือ ใคร และเราชาวเชเคมเป็ น ใครกัน จึง
ต้องมาปรนนิ บัติเขา เขาเป็นบุตรชายของเยรุ บบาอัลมิใช่หรือ และเศบุลเป็นเจ้าหน้าที่ของ
เขามิใช่หรือ จงปรนนิ บัติคนฮาโมร์บิดาของเชเคมเถิด เราจะปรนนิ บัติอาบีเมเลคทําไมเล่า
29 ถ้า คนเมืองนี้ อยู่ ใต้ ปกครองเรานะ เราจะถอดอาบี เมเลคเสีย� เขาจึง ท้า อาบี เมเลคว่า
“จงเพิม
ิ ถ้อยคํา ของกาอั
่ กองทัพ ของท่านขึ้น แล้ว ออกมาเถิด� 30 พอเศบุล เจ้า เมืองได้ยน
ลบ ุตรชายเอเบดก็ โกรธ 31 จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง อาบี เมเลคอย่างลับๆกล่าวว่า “ดู เถิด กาอั
ลบุตรชายเอเบดและญาติ ของเขามาที่ เมืองเชเคม ดู เถิด พวกเขายุแหย่เมืองนั ้นให้ต่อสู้ กั
บท ่าน 32 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านจงลุก ขึ้น ในเวลากลางคืน ทัง้ ท่านและคนที่ อยู่ กั บท ่าน ไปซุ่ม
คอยอยู่ในทุ่งนา 33 รุ ง่ เช้าพอดวงอาทิตย์ข้น
ึ ท่านจงลุกขึ้นแต่ เช้าตรู ่ รีบรุ กเข้าเมือง และดู
เถิด เมื่อกาอัลกับกองทัพออกมาต่อสู้ท่าน ท่านจงกระทําแก่เขาตามแต่โอกาสจะอํานวย�
34 ฝ่า ยอาบี เมเลค และกองทัพ ทัง
้ สิ้ นที ่ อยู่ กั บท ่า นก็ ลุ กขึ้น ในเวลากลางคืน แบ ่ งออกเป็น
35
สี่ กองไปซุ่มคอยสู้ เมืองเชเคม กาอัลบุตรชายเอเบดก็ ออกไปยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตู เมือง
อาบ ี เมเลคก็ ลุ กขึ้น พร้อมกับ กองทัพ ที่ อยู่ กั บท ่าน ออกมาจากที่ ซุ่ม ซ่อน 36 และเมื่อ กาอัล
เห็นกองทัพ จึงพูดกับเศบุลว่า “ดูเถิด กองทัพกําลังเคลื่อนลงมาจากยอดภูเขา� เศบุลตอบ
เขาว่า “ท่านเห็น เงาภูเขาเป็น คนไปกระมัง� 37 กาอัลพ ูดขึ้ นอ ี กว่า “ดู ซิ กองทัพ กําลัง ออก
มาจากกลางแผ่นดินกองหนึ่ ง และกองทั พอีกกองหนึ่ งกําลังออกมาจากทางที่ราบเมโอเน
นิ ม� 38 เศบุ ลก็กล่าวแก่ กาอัลว่า “ปากของท่านอยู่ที่ ไหนเดีย
๋ วนี้ ท่านผู้ที่ กล่าวว่า ‘อาบีเม
เลคคือผู้ใด ที่เราต้องปรนนิ บัติ� คนเหล่านี้ เป็นคนที่ท่านหมิน
่ ประมาทมิใช่หรือ จงยกออก
39
ไปสู้รบกับเขาเถิด� กาอัลกเ็ ดินนําหน้ากองทัพเชเคมออกไปต่อสู้กับอาบีเมเลค 40 อาบเี ม
เลคก็ขับไล่กาอัลหนี ไป มีคนถูกบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก จนถึงทางเข้าประตูเมือง 41 ฝ่า
ยอาบี เมเลคก็ อาศัย อยู่ ที่ อารู มาห์ และเศบุ ลก ็ ขับ ไล่ กาอั ลก ับ ญาติ ของเขาออกไปไม่ ให้ อยู่
ที่ เชเคมต่อไป 42 ต่อมารุ ง่ ขึ้น มีชาวเมืองออกไปที่ ทุ่งนา อาบีเมเลคก็ทราบเรือ
่ ง 43 ท่านจึง
แบ่งคนของท่านออกเป็นสามกอง ซุ่มคอยอยู่ที่ ทุ่งนา ท่านมองดู ดู เถิด คนออกมาจากใน
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เมือง ท่านจึงลุกขึ้นประหารเขา 44 ส่วนอาบีเมเลคกับทหารที่อยูด้
่ วยก็รุกไปยืนอยูที
่ ่ทางเข้า
ประตูเมือง ฝ่ายทหารอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทัง้ หมดที่ในทุ่งนาประหารเสีย 45 อาบเี ม
เลคโจมตีเมืองนั ้นตลอดวันยังคํ่า ยึดเมืองนั ้นได้ และฆ่าฟันประชาชนที่ อยู่ในเมืองนั ้นเสีย
ทัง้ ทําลายเมืองนั ้น เสีย ด้วย แล้ว ก็ หว่านเกลือ ลงไป 46 เมื่อ บรรดาชาวบ้านหอเชเคมได้ยน
ิ
47
เช่น นั ้น ก็ หนี เข ้า ไปอยู่ในป้อมในวิหารของพระเบรีท มี คนไปเรียนอาบี เมเลคว่า บรรดา
ชาวบ้านหอเชเคมไปมัว่ สุม กัน อยู่ 48 อาบ ี เมเลคก็ ข้น
ึ ไปบนภูเขาศัล โมน ทัง้ ท่านกับ บรรดา
คนที่ อยู่ ด้วย อาบ ี เมเลคถือ ขวานตั ดก งิ่ ไม้ ใส่ บ่า แบกมา ท่านจึง บอกคนที่ อยู่ ด้วยว่า “เจ้ า
เห็นข้าทําอะไร จงรีบไปทําอย่างข้าเถิด� 49 ดังนั ้นคนทัง้ ปวงก็ตัดกงิ่ ไม้แบกตามอาบีเมเลค
ไปสุมไว้ ณ ที่ ป้อม แล้วก็ จุ ดไฟเผาป้อมนั ้น ชาวบ้านหอเชเคมก็ ตายหมดด้วย ทัง้ ชายและ
หญิงประมาณหนึ่ งพันคน
อาบีเมเลคถูกทําลาย

50 อาบีเมเลคไปยังเมืองเธเบศตัง
้ ค่ายประชิดเมืองเธเบศไว้

และยึดเมืองนั ้นได้ 51 แต่ใน
เมืองมีหอรบแห่งหนึ่ ง ประชาชนเมืองนั ้นทัง้ สินก
็ เข้าไปอยูใ่ นหอทัง้ ผู้ชายและผูหญิ
้ ง ปิด
้ หนี
ประตู ขังตนเองเสีย เขาก็ ข้น
ึ ไปบนหลังคาหอรบ 52 อาบีเมเลคยกมาถึงหอรบนี้ ได้ ต่อสู้ กัน
จนเข้ามาใกล้ประตูหอรบได้ จะเอาไฟเผา 53 มีหญิงคนหนึ่ งเอาหินโม่ชิน
้ บนทุ่มศีรษะอาบีเม
54
เลค กะโหลกศีรษะของท่านแตก ท่านจึงรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของท่านว่า “เอา
ดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่า ‘ผู้หญิงคนหนึ่ งฆ่าเขาตาย� ” ชายหนุ่มของท่านคนนั ้
นกแ
็ ทงท่านทะลุถึงแก่ความตาย 55 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลคสิน
ิ แล้ว ต่างคน
้ ชีวต
56
ก็ กล ับ ไปยัง ที่ ของตน ดังนี้ แหละพระเจ้า ทรงสนองความชั วท
่ ี่ อาบ ี เมเลคได้ กระทําต่ อบ ิ
ดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้องเจ็ดสิบคนของตนเสีย 57 และพระเจ้าทรงกระทําให้บรรดาความชัว่
ร้ายของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะของเขาทัง้ หลายเอง คําสาปแช่งของโยธามบุตรชายเย
รุ บบาอัลก็ตกอยูบ
่ นเขาทัง้ หลาย

10
โทลากับยาอีรเ์ ป็นผู้วินิจฉั ยของอิสราเอล
1 ต่อจากอาบีเมเลคมีคนขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้พ้นชื่อโทลาบุตรชายของปูวาห์ผู้เป็ นบุตร
ชายของโดโด คนอิสสาคาร์ และเขาอยู่ที่เมืองชามีรใ์ นแดนเทือกเขาเอฟราอิม 2 ท่านวินิจ
ฉั ยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสามปี แล้วท่านก็สิน
ิ เขาฝังศพท่านไว้ที่เมืองชามีร ์ 3 ต่อมายาอีร ์
้ ชีวต
คนกิเลอาดได้ข้น
ึ มาและท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสองปี 4 ท่านมีบุตรชายสามสิบคน ขี่
ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยู่สามสิบหัวเมืองเรียกว่าเมืองฮาโวทยาอีรจ
์ นทุกวันนี้ ซึ่งอยู่
5
ในแผ่นดินกิเลอาด ยาอีรก็
์ สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน
พระเจ้าทรงพระพิโรธคนที่ไหว้รู ปเคารพ
6 คนอิสราเอลก็ กระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อีก ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล
พระอัช ทาโรท พวกพระของเมืองซีเรีย พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโม
อับ พวกพระของคนอัม โมน พวกพระของคนฟี ลิ ส เตีย และละทิง้ พระเยโฮวาห์ เสีย หา
ได้ ปรนนิ บัติ พระองค์ ไม่ 7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ ก็ พลุ ่ง ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอล จึง ทรง
ขายเขาไว้ในมือของคนฟีลิสเตียและในมือของคนอัมโมน 8 เขาได้ข่มเหงและบีบบังคับคน
อิสราเอลในปี นั ้น คือ คนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ในแผ่น ดิน ของ
คนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ ในกิ เลอาดสิบ แปดปี 9 ทัง้ คนอัม โมนได้ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปต่อสู้ กับ
ยูดาห์และต่อสู้ กับเบนยามิน และต่อสู้ กับวงศ์ วานเอฟราอิม ดังนั ้ นอิสราเอลจึงเดือดร้อน
อย่างยิง่ 10 และคนอิสราเอลร้องทุกข์ ต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา
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บาปต่อพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ ได้ ทอดทิง้ พระเจ้าของข้าพระองค์ เสีย และปรนนิ บัติ
พระบาอัล� 11 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ คนอิสราเอลว่า “เรามิ ได้ ช่วยเจ้า ให้ พ้น จากชาว
อียป
ิ ต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอัมโมน และจากคนฟี ลิสเตียหรือ 12 ทัง้ คนไซดอน คนอา
มาเลข และชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้า เจ้าได้ร้องทุกข์ถึงเราและเราได้ชว
้ ือเขา
่ ยเจ้าให้พนม
ทัง้ หลาย 13 แม้ กระนั ้น เจ้า ทัง้ หลายยัง ได้ ละทิง้ เรา และปรนนิ บั ติ พระอื่น ฉะนี้ เราจึง จะไม่
ช่วยเจ้าทัง้ หลายให้พนอ
้ ีกต่อไป 14 จงไปร้องทุกข์ต่อพระซึ่งเจ้าทัง้ หลายได้เลือกเถิด ให้พระ
เหล่านั ้นช่วยเจ้าให้พ้นในยามทุกข์เดือดร้อนนี้ � 15 และคนอิสราเอลกราบทูลพระเยโฮวาห์
ว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปแล้ว ขอพระองค์ทรงกระทําตามที่ พระองค์ทรงเห็น
ชอบ ข้าพระองค์ขอวิงวอนเพียงว่า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในวันนี้ เถิด� 16 ดังนั ้นเขา
ทัง้ หลายจึงเลิกถือพระอื่น และปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ฝ่ายพระองค์ ทรงเดือดร้อนพระทัย
ด้วยความทุกข์เข็ญของอิสราเอล 17 ฝ่ายคนอัมโมนก็ถูกเรียกให้มาพร้อมกัน เขาได้ตัง้ ค่าย
ในกิ เลอาด และคนอิสราเอลก็ มาพร้อมกัน ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ มิ สปาห์ 18 และประชาชนกับ พวก
ประมุขของคนกิเลอาดพูดกันว่า “ผู้ใดที่ จะเป็นคนแรกที่ จะเข้าต่อสู้ กับคนอัมโมน ผู้นั ้นจะ
เป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทัง้ หมด�

11

เยฟธาห์สู้รบกับคนอัมโมน
1 เยฟธาห์ คนกิ เลอาดเป็ น ทแกล้ว ทหาร แต่ เป็ น บุตรชายของหญิง แพศยา กิ เลอาดให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเยฟธาห์ 2 ภรรยาแท้ของกิเลอาดคลอดบุตรชายหลายคน และเมื่อพวกบุตร
เหล่า นั ้น โตขึ้น แล้ว จึง ผลัก ไสเยฟธาห์ออกไปเสีย โดยกล่าวว่า “เจ้ าจะมี ส่วนในมรดกของ
ครอบครัวบิดาเราไม่ได้ เพราะเจ้าเป็นลูกของหญิงคนอื่น� 3 เยฟธาห์จึงหนี จากพี่น้องของ
ตนไปอาศัยอยูที
่ ่แผ่นดินโทบ พวกนั กเลงก็มัว่ สุมกับเยฟธาห์และติดตามเขาไป 4 ต่อมาภาย
หลังคนอัมโมนได้ทําสงครามกับคนอิสราเอล 5 และเมื่อคนอัมโมนทําสงครามกับอิสราเอล
นั ้น พวกผู้ ใหญ่ ของเมือ งกิ เลอาดได้ ไปเพื่อ จะพาเยฟธาห์ มาจากแผ่น ดิน โทบ 6 เขากล่าว
แก่ เยฟธาห์ว่า “จงมาเป็น หัวหน้า ของเรา เพื่อ เราจะได้ ต่อสู้ กับ คนอัม โมน� 7 แต่ เยฟธาห์
กล ่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดว่า “ท่านไม่ ได้ เกล ียดข้าพเจ้า และขับ ไล่ ข้าพเจ้า เสีย จาก
ครอบครัว บิดาของข้าพเจ้า ดอกหรือ เมื่อ คราวทุกข์ ยากท่านจะมาหาข้าพเจ้า ทําไมเล่า�
8 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดจึง กล่าวแก่ เยฟธาห์ว่า “เหตุ ที่ เรากลับ มาหาท่าน ณ บัดนี้ ก็ ด้วย
ต้องการให้ท่านไปกับเราสู้ รบกับ คนอัมโมน แล้วมาเป็นหัวหน้า ของเราที่ จะปกครองชาวกิ
เลอาดทัง้ ปวง� 9 เยฟธาห์จึง กล่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดว่า “ถ้า ท่านให้ข้าพเจ้า กลับ
บ้านเพื่อทําศึ กกับคนอัมโมน และถ้าพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะได้ เป็น หัวหน้า ของท่านหรือ เปล่า� 10 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดจึง ตอบเยฟธาห์ ว่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเรา เราจะกระทําตามที่ ท่านสัง่ ทุกประการ� 11 เยฟธาห์จึง
ไปกับ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาด และประชาชนก็ ตัง้ ท่านให้ เป็น หัวหน้า และเป็น ประมุข ของ
เขา แล ้วเยฟธาห์ ก็ กล ่าวคํา ที่ ตกลงกัน ทัง้ สิน
้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ เมืองมิส ปาห์
12 เยฟธาห์จึงส่งผูส
้ ่ือสารไปยังกษั ตริย์คนอัมโมนถามว่า “ท่านมีเรือ
่ งอะไรกับข้าพเจ้า ท่าน
13
จึง ยกมาต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ของข้าพเจ้า�
กษั ตริย์ คนอัม โมนตอบผู้ ส่ือ สารของเยฟธาห์
ว่า “เพราะว่าเมื่ออิสราเอลยกออกมาจากอียป
ิ ต์ ได้ ยึดแผ่นดินของเราไป ตัง้ แต่ แม่น้าํ อาร
โนนถึงแม่น้ํายับบอกและถึงแม่น้ําจอร์แดน ฉะนั ้นบัดนี้ ขอคืนแผ่นดินเหล่านั ้นเสียโดยดี�
14 และเยฟธาห์ก็ส่งผู้ส่ ือสารไปหากษั ตริย์คนอัมโมนอีก 15 ให้กล่าวว่า “เยฟธาห์กล่าวดังนี้
ว่า อิสราเอลมิได้ยึดแผ่นดินของโมอับ หรือแผ่นดินของคนอัมโมน 16 แต่เมื่ออิสราเอลออก
จากอียป
ิ ต์ เขาได้เดินไปทางถิน
่ ทุรกันดารถึงทะเลแดง และมาถึงคาเดช 17 อิสราเอลจึงส่ง
ผู้ส่ือสารไปยังกษั ตริย์เอโดมกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าขออนุญาตยกผ่านแผ่นดินของท่านไป� แต่
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กษั ตริย์เอโดมไม่ ฟัง และก็ ได้ ส่งคําขอเช่นเดียวกันไปยังกษั ตริย์เมืองโมอับด้วย แต่ ท่านก็
ไม่ตกลง ดังนั ้นอิสราเอลจึงยับยัง้ อยูที
่ ่คาเดช 18 แล้วเขาก็เดินไปในถิน
่ ทุรกันดารอ้อมแผ่น
ดินเอโดม และแผ่นดินโมอับ และมาทางด้านตะวันออกของแผ่นดินโมอับ และตัง้ ค่ายอยูที
่ ่
ฟากแม่น้ําอารโนนข้างโน้ น แต่เขามิได้เข้าไปในเขตแดนของโมอับ เพราะว่าแม่น้ําอารโนน
เป็นพรมแดนของโมอับ 19 อิสราเอลจึงส่งผู้ส่ือสารไปหาสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ กษั ตริย์
กรุ งเฮชโบน อิสราเอลเรียนท่านว่า ‘ขอให้พวกข้าพเจ้ายกผ่านแผ่นดินของท่านไปยังสถาน
ที่ของข้าพเจ้า� 20 แต่สิโหนไม่วางใจที่จะให้อส
ิ ราเอลยกผ่านเขตแดนของตน ฉะนั ้นสิโหน
จึงได้รวบรวมประชาชนทัง้ หมดของท่าน ตัง้ ค่ายอยู่ที่ยาฮาส และสู้ รบกับอิสราเอล 21 และ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงมอบสิโหนและประชาชนทัง้ หมดของท่านไว้ในมืออ
ิสราเอล คนอิสราเอลก็โจมตีเขา อิสราเอลจึงยึดครองแผ่นดินทัง้ สิน
้ ของคนอาโมไรต์ผู้ซึ่ง
เป็น ชาวเมืองนั ้น 22 และเขายึด เขตแดนทัง้ หมดของคนอาโมไรต์ ตัง้ แต่ แม่น้าํ อารโนนถึง
แม่น้ํา ยับ บอก และตัง้ แต่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง แม่ น้ํา จอร์แดน 23 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอลจึง ขับ ไล่ คนอาโมไรต์ ออกเสีย ต่อ หน้า อิสราเอลประชาชนของพระองค์ ฝ่าย
ท่านจะมาถือ เอาเป็น กรรมสิทธิ์เช่น นั ้น หรือ 24 ท่านไม่ ถือ กรรมสิทธิ์สิ ่ง ซึ่ง พระเคโมชพระ
ของท่านมอบให้ท่านยึดครองดอกหรือ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราขับไล่ผู้ใดไปให้พ้นหน้า
เรา เราก็ยด
ึ ครองที่ของผูนั
้ ้น 25 ฝ่ายท่านจะดีกว่าบาลาคบุตรชายสิปโปร์กษั ตริยเมื
์ องโมอับ
หรือ ท่านเคยแข่ง ขั นก ับ อิสราเอลหรือ ท่านเคยต่อสู้ กับ เขาทัง้ หลายหรือ 26 เมื่ ออ ิส ราเอล
อาศัยอยู่ในกรุ งเฮชโบนและชนบทของกรุ งนั ้น และในเมืองอาโรเออร์และชนบทของเมือง
นั ้น และอยูใ่ นบรรดาหัวเมืองที่ตัง้ อยูตามฝั่
่
งแม่น้ําอารโนนถึงสามร้อยปี ทําไมท่านไม่เรียก
คืนเสียภายในเวลานั ้นเล่า 27 ฉะนี้ ข้าพเจ้าจึงมได้
ิ กระทําความผิดต่อท่าน แต่ท่านได้กระทํา
ความผิด ต่อ ข้าพเจ้า ในการที่ ทํา สงครามกับ ข้าพเจ้า ขอพระเยโฮวาห์ จอมผู้ พิพากษาเป็น
ผู้ทรงพิพากษาระหว่างคนอิสราเอลและคนอัมโมนในวันนี้ � 28 แต่กษั ตริยของคนอั
์
มโมนมิ
ได้ เชื่อ ฟัง ในคํา ของเยฟธาห์ ซ่ึง ท่านส่ง ไปให้ 29 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ก็ มาสถิ ตก
ับเยฟธาห์ ท่านจึงยกผ่านกิเลอาดและมนั สเสห์และผ่านมิสปาห์แห่งกิเลอาด และจากมิส
ปาห์แห่งกิเลอาด ท่านยกผ่านต่อไปถึงที่คนอัมโมน
คําสาบานอันไร้ปัญญาของเยฟธาห์
และเยฟธาห์ ปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า “ถ้า พระองค์ ทรงมอบคนอัม โมนไว้ ในมือ
ของข้าพระองค์แล้ว 31 ผูใดที
้
่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์
เมื่อข้าพระองค์กลับมาจากคนอัมโมนนั ้นด้วยความสงบแล้ว ผู้นั ้นจะต้องเป็นของของพระ
เยโฮวาห์ และข้า พระองค์ จะถวายผู้ นั้น เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา � 32 แล ้วเยฟธาห์ จึง ยกข้ามไป
สู้ รบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของท่าน 33 และท่านได้ ประหาร
เขาจากอาโรเออร์จนถึง ที่ ใกล้ ๆเมือ งมิน นิ ทรวมยี่ สิ บหัว เมือง และไกลไปจนถึง ที่ราบแห่ง
สวนองุน
่ ผู้คนล้มตายมาก คนอัมโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล 34 แล้วเยฟธาห์ก็กล
ับ มาบ้านที่ มิ สปาห์ ดู เถิด บุ ตรสาวของท่านถือ รํามะนาเต้น โลดออกมาต้อ นรับท ่าน เธอ
เป็น บุตรคนเดียว นอกจากบุตรสาวคนนี้ ท่านไม่ มี บุ ตรชายและบุตรสาวเลย 35 และต่อ มา
เมื่อท่านเห็นเธอแล้ว ท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่าน กล่าวว่า “อนิ จจา ลูกสาวเอ๋ย เจ้าให้พ่อแย่
แล้ว เพราะเจ้า เป็น เหตุ ให้ พ่อ เดือดร้อนมากยิง่ เพราะพ่อ ได้ อา้ ปากปฏิญาณต่อ พระเยโฮ
วาห์ไว้ จะคืนคําก็ไม่ได้� 36 เธอจึงพูดกับพ่อว่า “คุณพ่อขา เมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับ
พระเยโฮวาห์ไว้อย่างไร ขอคุณ พ่อ กระทํากั บลู กตามคํา ที่ ออกจากปากของคุณ พ่อ เถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงแก้ แค้น คนอัม โมนศั ตรู เพื่อ คุณ พ่อ แล้ว� 37 และเธอพู ดก ับ บิดา
ของเธอว่า “ขอให้ ลูก อย่างนี้ เถิด ขอปล่อยลูก ไว้สัก สองเดือน ลูก จะได้ จากบ้านและลงไป
30
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บนภูเขา ร้องไห้ครํา่ ครวญถึงความเป็นพรหมจารีของลูก ลูกกับเพื่อนๆของลูก� 38 ท่านจึง
ตอบว่า “ไปเถิด� และท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอก็ออกไป เธอและพวกเพื่อนของเธอ
แล้ว ร้องไห้ครํา่ ครวญถึง ความเป็น พรหมจารีของเธอบนภู เขา 39 อยู่ มาเมื่อ ครบสองเดือน
แล้ว เธอก็ กล ับ มาหาบิดาของเธอ และท่านก็ กระทํา กับ เธอตามคํา ปฏิญาณที่ ได้ ปฏิญาณ
ไว้ เธอยังไม่เคยสมสู่ กับชายใดเลย และก็เป็นธรรมเนี ยมในอิสราเอล 40 คือที่บุตรสาวชาว
อิสราเอลไปร้องไห้ไว้ทุกข์ให้บุตรสาวของเยฟธาห์คนกิเลอาดปีละสี่วัน

12
เยฟธาห์ชนะคนเอฟราอิม

พูดกับเยฟธาห์ว่า “เหตุใดท่านยกข้าม
ไปรบคนอัม โมน แต่ ไม่ เรียกเราไปด้วย เราจะจุด ไฟเผาเรือ นทั บท ่านเสีย� 2 เยฟธาห์ จึง
ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า กับ ประชาชนติด การศึก ใหญ่ กับ คนอัม โมน เมื่อ ข้าพเจ้า เรียกท่านให้
ช่วย ท่านไม่ ได้ ช่วยเราให้พ้นมือเขา 3 เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่ ชว
่ ยข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
ก็เสี่ยงชีวต
ิ ของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของ
ข้าพเจ้า วัน นี้ ท่านจะขึ้น มาทําศึ กก ับ ข้าพเจ้า ด้วยเหตุ อน
ั ใด� 4 เยฟธาห์จึง รวบรวมบรรดา
ชาวกิเลอาดสู้รบกับคนเอฟราอิม คนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอิม เพราะเขากล่าวว่า “เจ้
าชาวกิเลอาด เจ้าเป็นคนหลบหนี ของชาวเอฟราอิมท่ามกลางคนเอฟราอิมและมนั สเสห์�
5 ชาวกิ เลอาดก็ เข้ายึดท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดนไว้ไม่ ให้คนเอฟราอิมข้าม เมื่อคนเอฟราอิมที่
หลบหนี คนใดมาบอกว่า “ขอให้ข้ามไปทีเถิด� คนกิเลอาดจะถามเขาว่า “เจ้าเป็นคนเอฟรา
อิมหรือ� เมื่อเขาตอบว่า “เปล่า� 6 เขาจะบอกว่า “จงว่าคําว่าชิบโบเลท� คนนั ้นจะว่า “สิบ
โบเลท� เพราะคนเอฟราอิมออกเสียงคํา นี้ ไม่ ชด
ั เขาจึง จับ คนนั ้นและฆ่า เสีย ที่ ท่า ข้ามแม่
นํ้าจอร์แดน คราวนั ้ นมีคนเอฟราอิมตายสี่ หมื่นสองพันคน 7 เยฟธาห์วินิจฉั ยอิสราเอลอยู่
หกปี แล้วเยฟธาห์ชาวกิเลอาดก็สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่ งในกิเลอาด
1 ฝ่ายคนเอฟราอิมมาพร้อมกันข้ามไปทางเหนื อ

ผู้วินิจฉั ยอิบซาน เอโลนและอับโดน
8 ถัด เยฟธาห์มาคื ออ ิบ ซานแห่ง เบธเลเฮมได้ วิน ิจฉั ยอ ิส ราเอล 9 ท่านมี บุ ตรชายสามสิบ
คน และบุตรสาวสามสิบ คน ท่านให้แต่ งงานกับ คนนอกตระกูล ของท่าน และท่านนํา บุ ตรี
สามสิบ คนของคนนอกตระกูล มาให้ แก่ บุ ตรชายของท่าน ท่านวินิจ ฉั ยอ ิส ราเอลอยู่ เจ ็ดปี
10 แล้วอิบซานก็ สิ ้นชีวต
ิ ถูกฝังไว้ที่ เบธเลเฮม 11 ถัดท่านมา เอโลนคนเศบูลุ นวินิจฉั ยอิสรา
เอล และท่านวินิจฉั ยอิสราเอลสิบปี 12 แล้วเอโลนคนเศบูลุนก็สิน
ิ และถูกฝังไว้ที่อัยยา
้ ชีวต
โลนในเขตแดนของคนเศบูลุ น 13 ถัดท่านมา อับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนวินิจฉั ยอ
ิสราเอล 14 ท่านมีบุตรชายสี่สิบคน และหลานชายสามสิบคน ขี่ลาเจ็ดสิบตัว ท่านวินิจฉั ยอ
ิสราเอลอยูแ
่ ปดปี 15 แล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิราโธนก็สิ้นชีวต
ิ ถูกฝังไว้ที่ปิราโธนใน
เขตแดนของเอฟราอิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข

13

ความบาปของคนอิสราเอล บิดามารดาของแซมสัน

1 คนอิสราเอลก็กระทําชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก พระเยโฮวาห์จึงทรงมอบ

เขาไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย สี่ สิ บปี 2 มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ชาวโศราห์ คนครอบครัว ดาน ชื่อ
มาโนอาห์ ภรรยาของท่านเป็น หมัน ไม่ มี บุ ตรเลย 3 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏ
แก่ นางนั ้น กล ่าวแก่ นางว่า “ดู เถิด บัดนี้ เจ้ าเป็น หมัน ไม่ มี บุตร แต่ เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ คลอด
บุตรเป็น ชาย 4 ฉะนั ้น บัดนี้ จงระวัง อย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ เมรัย และอย่า รับ ประทานของ
5
มลทิน เพราะดู เถิด เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชาย อย่า ให้มี ดโกนถูก ศีรษะของ
เขา เพราะเด็ก คนนี้ จะเป็น พวกนาศี ร แด่
์ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในครรภ์ เขาจะเป็น คนเริม
่ ช่วย
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คนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย� 6 ฝ่ายหญิงนั ้นจึงไปบอกสามีว่า “มีบุรุ ษผู้
หน่งึ ของพระเจ้ามาหาดิฉั น ใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า น่ากลัวน
ัก ดิ ฉั น ไม่ ได้ ถามท่านว่า ท่านมาจากไหน และท่านก็ ไม่ บอกชื่อ ของท่านแก่ ดิฉัน 7 แต่ ท่าน
บอกดิฉั นว ่า ‘ดู เถิด เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชาย ฉะนั ้น อย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ เมรัย
อย่ารับประทานของมลทิน เพราะเด็กนั ้นจะเป็นพวกนาศีรแด่
์ พระเจ้าตัง้ แต่อยู่ในครรภ์จน
8
วัน ตาย� ” แล ้ว มาโนอาห์ ก็ วิง วอนพระเยโฮวาห์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอบ ุ รุษ
ของพระเจ้าผู้ซ่ึงพระองค์ทรงใช้มานน
ั ้ ปรากฏแก่ข้าพระองค์ทัง้ สองอีกครัง้ หนึ่ ง สัง่ สอนข้า
พระองค์ ว่า ข้า พระองค์ ควรกระทํา อย่างไรแก่ เด็ก ที่ จะเกิด มานั ้น� 9 และพระเจ้า ทรงฟัง
เสียงของมาโนอาห์ และทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหาหญิงนั ้นอีกเมื่อนางนั ่งอยูใ่ นทุ่งนา แต่
มาโนอาห์สามีของนางไม่ได้อยูด้
่ วย 10 นางก็รีบวิง่ ไปบอกสามีว่า “ดูเถิด บุรุ ษผู้ที่ปรากฏแก่
ดิ ฉั นวันนั ้นได้ มาปรากฏแก่ ดิ ฉั นอีก� 11 มาโนอาห์ก็ ลุ กขึ้นตามภรรยาไป เมื่อมาถึ งบุรุษผู้
นั ้นเขาจึงว่า “ท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้ หรือ� ผู้นั ้นตอบว่า “เราเป็นผู้นั ้นแหละ�
12 มาโนอาห์จึง กล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้ถ้อยคํา ของท่านเป็ น ความจริง ข้าพเจ้า ทัง
้ สองควรสัง่
สอนเด็ก คนนั ้น อย่างไร และข้าพเจ้า ทัง้ สองควรกระทํา ต่อ เขาอย่างไร� 13 และทูต สวรรค์
ของพระเยโฮวาห์บอกแก่มาโนอาห์ว่า “บรรดาสิง่ ที่ เราได้บอกแก่หญิงแล้ วนัน
้ ให้นางระวัง
14
ให้ดี อย่าให้รบ
ั ประทานสิง่ ใดที่ได้มาจากเถาองุน
่ อย่าให้นางดื่มเหล้าองุน
่ หรือเมรัย อย่า
รับประทานของมลทิน สิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการ� 15 มาโนอาห์
กล่าวแก่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ขอท่านรออยู่ก่อน ข้าพเจ้าทัง้ สองจะไปเตรียมลูก
แพะตัว หนึ่ ง ให้ท่าน � 16 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห์ว่า “ถึง เจ้า จะให้เรารอ
เราจะไม่ รบ
ั ประทานอาหารของเจ้า แต่ ถ้า เจ้า จะจัด เครือ
่ งเผาบู ชา เจ้ าจงถวายแด่ พระเย
โฮวาห์� เพราะว่ามาโนอาห์ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเยโฮวาห์
17 มาโนอาห์ถามทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ท่านชื่ออะไร เพื่อเมื่อเป็ นจริงตามถ้อยคํา
ของท่าน เราจะได้ให้เกียรติแก่ท่าน� 18 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห์ว่า “ถาม
ชื่อเราทําไม ชื่อของเราเป็ นที่ซ่อนเร้นอยู�
่ 19 มาโนอาห์ก็เอาลูกแพะกับธัญญบูชามาถวาย
บูชาบนศิลาแด่พระเยโฮวาห์ และทูตสวรรค์นั้นกระทําการมหัศจรรย์ มาโนอาห์และภรรยา
ก็ มองดู 20 และอยู่ มาเมื่อ เปลวไฟจากแท่น บูชาพลุ่ง ขึ้น ไปสวรรค์ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์ ก็ ขึ้น ไปตามเปลวไฟแห่ง แท่ นบู ชา ขณะเมื่อ มาโนอาห์ และภรรยาคอยดู อยู่ และเขา
ทัง้ สองก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน 21 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ไม่ ปรากฏแก่ มาโนอาห์ หรือ แก่
ภรรยาของเขาอีก เลย แล ้ว มาโนอาห์ จึง ทราบว่า ผู้ นั้น เป็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของพระเย
โฮวาห์ 22 และมาโนอาห์พู ดกับภรรยาของตนว่า “เราจะตายเป็นแน่ เพราะเราได้ เห็นพระ
เจ้า� 23 แต่ภรรยาบอกเขาว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงหมายจะฆ่าเราเสีย พระองค์คงจะไม่รบ
ั
เครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชาจากมือของเรา หรือทรงสําแดงสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ แก่ เรา หรือ
ประกาศเรือ
่ งเช่นนี้ แก่เรา� 24 ผู้หญิงนั ้นก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ งเรียกชื่อว่าแซมสัน เด็กนั ้
นก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ เขา 25 และพระวิญญาณของพระเย
โฮวาห์ก็ทรงเริม
่ เร้าใจเขาที่ค่ายดานระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล

14
แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย
1 แซมสันได้ ลงไปยังเมืองทิมนาห์ และได้ เห็นผู้หญิงคนฟี ลิสเตียคนหนึ่ งที่ เมืองทิมนาห์
2 แล ้ วท ่านจึง ขึ้น มาบอกบิดามารดาของตนว่า “ฉั น เห็น ผู้ หญิง คนฟี ลิ ส เตีย คนหนึ่ ง ที่ เมือง
ทิม นาห์ ฉะนั ้น ไปขอเขาให้ เป็น ภรรยาฉั นที � 3 แต่ บิ ดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ ท่าน
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ว่า “ไม่มีผู้หญิงสักคนหนึ่ งในท่ามกลางบุตรสาวแห่งญาติ พี่น้ องของเจ้า หรือในท่ามกลาง
ชนชาติ ของเราหรือ เจ้ าจึง ไปรับภรรยาจากคนฟี ลิสเตียที่ ไม่ เข้าสุหนั ต � แต่ แซมสัน กล่าว
แก่บิดาว่า “ไปขอหญิงนั ้นให้ฉันที เพราะเธอเป็นที่พอใจฉั นมาก� 4 บิดามารดาของท่านไม่
ทราบว่าเรือ
่ งนี้ เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่จะต่อสู้คนฟีลิส
เตีย ครัง้ นั ้นคนฟีลิสเตียมีอาํ นาจเหนื ออิสราเอล
แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
ฝ่ายแซมสั นก ็ ลงไปที่ เมืองทิม นาห์ กับ บิดามารดาของตน แซมสัน มาถึง สวนองุน
่ ของ
6
ทิมนาห์ ดูเถิด มีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่ งคํารามเข้าใส่ท่าน พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรง
สถิตกับแซมสันอย่างมาก ท่านจึงฉี กสิงโตออกอย่างคนฉี กลูกแพะ ทัง้ ที่ไม่มอะไรในมื
ี
อ แต่
ท่านมิได้บอกให้บิดาหรือมารดาของท่านทราบว่าท่านได้ทําอะไรไป 7 แซมสันก็ลงไปพูดจา
กับหญิงคนนั ้น เธอเป็นที่พอใจแก่แซมสันมาก
5

แซมสันทายปริศนาคนฟีลิสเตีย
ต่อ มาภายหลัง แซมสั นก ็ กล ับ ไปเพื่อ รับ เธอมา ท่านก็ แวะไปดู ซากสิงโต และดู เถิด มี
ผึ้ง ฝูง หนึ่ ง ทํา รัง อยู่ ในซากสิงโตนั ้น มีน ้าํ ผึ้ งด ้วย 9 แซมสั นก ็ย่ื นม ื อกวาดเอารวงผึ้ง มาเดิ
นรับประทานไปพลาง จนมาถึ งบิดามารดา ท่านจึงแบ่งให้บิดามารดารับประทานด้วย แต่
ท่านมิได้บอกว่านํ้าผึ้งนั ้นมาจากซากสิงโต 10 ฝ่ายบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั ้น และ
แซมสันจัดการเลี้ยงที่นั ่น ดังที่คนหนุ่มๆเขากระทํากัน 11 และต่อมาเมื่อประชาชนเห็นท่าน
แล้ว จึงนําเพื่อนสามสิบคนให้มาอยูด้
่ วย 12 แซมสันกล่าวแก่เขาว่า “ให้ข้าพเจ้าทายปริศนา
ท่านสักข้อหนึ่ ง เถิด ถ้าทายได้ ก่อนจบการเลี้ยงเจ็ดวันนี้ เราจะให้เสื้อป่านสามสิบชุด และ
เสื้อสามสิบชุดด้วย 13 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายทายไม่ได้ ท่านต้องให้เสื้อป่านสามสิบชุดกับเสื้อ
สามสิบชุดแก่ ข้าพเจ้า� เขาก็ ตอบท่านว่า “ทายมาเถิดเราจะฟัง� 14 ฝ่ายแซมสันจึงกล่าว
แก่ เขาว่า “มี ของกิน ได้ ออกมาจากตัวผู้ กิน เขา มี ของหวานออกมาจากตั วท ี่ แข็ง แรง � ใน
สามวันเขาก็ยงั แก้ปริศนานี้ ไม่ได้ 15 ต่อมาพอถึงวันทีเจ
่ ็ดเขาจึงไปอ้อนวอนภรรยาของแซม
สั นว ่า “จงลวงสามี ของเจ้า ให้ แก้ ปริศนานี้ ให้ เราฟัง มิ ฉะนั ้น เราจะเอาไฟเผาเจ้า กับ บ้าน
ครอบครัวบิดาของเจ้าเสีย เจ้าเชิญเรามาหวังจะทําให้เรายากจนหรือ� 16 ภรรยาของแซม
สัน ไปร้องไห้ กับ แซมสั นว ่า “เธอเกลียดฉั น เธอไม่ รก
ั ฉั น เธอทายปริศนาแก่ ชาวเมืองของ
ฉั น และเธอก็ ไม่ แก้ ปริศนาให้ฉัน ฟัง� แซมสัน จึง บอกว่า “ดู เถิด พ่อ แม่ ของฉั น ฉั น ยัง ไม่
บอกเลย จะบอกเธออย่างไรได้� 17 เธอร้องไห้กับ แซมสัน ตลอดเจ็ด วัน ซึ่ง เป็ นว ัน เลี้ยงกัน
นั ้น และต่อ มาในวันที ่ เจ ็ด แซมสั นก ็ ต้องแก้ ปริศนาให้ เธอฟัง เพราะเธอกวนท่านมากนั ก
และนางก็ บอกแก้ ปริศนาให้ชาวบ้านของนาง 18 พอวันที ่เจ็ดก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมือง
จึง บอกแซมสั นว ่า “มี อะไรหวานกว่า นํ้า ผึ้ง มี อะไรแข็ง แรงกว่า สิงโต� แซมสัน จึง บอกเขา
ว่า “ถ้าเจ้าไม่เอาแม่ววั ของเราช่วยไถ เจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้�
8

แซมสันแก้แค้นให้คนฟีลิสเตีย
และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ก็ ทรงสถิ ตก ับ แซมสัน อย่างมาก ท่านจึง ลงไปที่
อัชเคโลนฆ่าชาวเมืองนั ้นเสียสามสิบคน ริบเอาข้าวของและมอบเสื้อให้ผู้ที่แก้ปริศนา แล้ว
ให้กลับไปบ้านของบิดาด้วยความโกรธอย่างมาก 20 ส่วนภรรยาของแซมสันนั ้ นก็ยกให้แก่
เพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั ้นเสีย
19

15

ครัน
้ ล่วงมาหลายวัน ถึง ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี แซมสั นก ็ เอาลูก แพะตัว หนึ่ ง ไปเยีย
่ มภรรยา
พูดว่า “ฉั นจะเข้าไปหาภรรยาของฉั นที ่ในห้อง� แต่ พ่อตาไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 2 พ่อตาจึง
1

ผู้วินิจฉั ย 15:3

289

ผู้วินิจฉั ย 16:3

ว่า “ข้า เข้า ใจจริงๆว่า เจ้า เกลียดชัง นางเหลือ เกิน ข้า จึง ยกนางให้ แก่ เพื่อนของเจ้า ไป น้ อง
สาวของนางก็สวยกว่านางมิใช่หรือ ขอจงรับน้องแทนพีเถิ
่ ด�
แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย
“คราวนี้ เราจะมีโทษน้ อยกว่าคนฟี ลิสเตีย ถึงแม้ว่าเรา
4
จะทําร้ายพวกเขาเสีย� แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิง้ จอกสามร้อยตัว ผูกหางติดกันเป็นคู่
ๆ แล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆคู่ 5 พอจุดคบเพลิงแล้วกป
็ ล่อยเข้าไปในนาของ
คนฟี ลิ ส เตีย ที่ ข้าวยัง ตัง้ รวงอยู่ ไฟก็ ไหม้ ฟ่อนข้าว และข้าวที่ ยงั ตัง้ รวงอยู่ นั ้น ทัง้ สวนองุน
่
และต้นมะกอกเทศด้วย 6 คนฟีลิสเตียจึงถามว่า “ใครทําอย่างนี้ � เขาตอบว่า “แซมสันบุตร
เขยชาวทิมนาห์ เพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้เพื่อนเสีย� ชาวฟีลิสเตียก็ข้น
ึ
มาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟ 7 แซมสันจึงบอกพวกเหล่านั ้ นว่า “เมื่อเจ้าทัง้ หลาย
ทําอย่างนี้ เราจะต้องแก้ แค้นเจ้าก่อน แล้วเราจึงจะเลิก� 8 แล้วแซมสั นก็ฟันคนเหล่านั ้น
เสีย แหลกที เดียวจนเขาตายเสีย เป็ นอ ัน มาก แล ้ว แซมสั นก ็ เข ้า ไปอาศัย อยู่ ที่ ช่องศิลาเอ
ตาม 9 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
ึ ไปตัง้ ค่ายอยู่ในเขตยู ดาห์ และกระจายกัน เข้า โจมตี เมืองเลฮี
10 พวกคนยูดาห์จึงถามว่า “ท่านทัง
้ หลายขึ้นมารบกับเราทําไม� พวกเหล่านั ้นตอบว่า “เรา
ขึ้นมามัดแซมสัน เพื่อจะได้กระทําแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทําแก่เรา� 11 คนยูดาห์สามพัน
คนลงไปที่ชอ
่ งศิลาเอตาม และกล่าวแก่แซมสันว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟีลิสเตียเป็นผู้
ครอบครองเรา ท่านได้ กระทํา อะไรแก่ เราเช่น นี้ � แซมสัน จึง ตอบเขาว่า “เขาได้ กระทํา แก่
ข้าพเจ้า อย่างไร ข้าพเจ้า ก็ ต้องกระทํา แก่ เขาอย่างนั ้น� 12 คนเหล่า นั ้น จึง พู ดก ับ แซมสั นว
่า “เราจะลงมามัดท่านเพื่อมอบท่านไว้ในมือของคนฟี ลิสเตีย� แซมสันจึงบอกเขาว่า “ขอ
ปฏิญาณให้ซี ว่า พวกท่านเองจะไม่ ทําร้ายข้าพเจ้า� 13 เขาทัง้ หลายจึง ตอบท่านว่า “เราจะ
ไม่ทําร้ายท่าน เราจะมัดท่านมอบไว้ในมือของเขาเท่านั ้น เราจะไม่ฆ่าท่านเสีย� เขาจึงเอา
เชือกพวนใหม่สองเส้นมัดแซมสันไว้ และพาขึ้นมาจากศิลานน
ั้
3 แซมสัน จึง พูด เรือ
่ งพวกเขาว่า

แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหนึ่ งพันคน

14 เมื่อท่านมาถึงเลฮีแล้วคนฟีลิสเตียก็รอ
้ งอึกทึกมาพบท่าน

และพระวิญญาณของพระ
เยโฮวาห์ก็ ทรงสถิ ตกับแซมสันอย่างมาก เชือกพวนที่ ผูกแขนของท่านก็ เป็นประดุจป่านที่
ไหม้ไฟ เครือ
่ งจองจํานั ้ นก็หลุดออกจากมือ 15 ท่านมาพบกระดูกขากรรไกรลาสดๆอันหนึ่ ง
จึงยื่นมือหยิบมา และฆ่าคนเหล่านั ้นเสียหนึ่ งพันคน 16 แซมสันกล่าวว่า “ด้วยขากรรไกรลา
เป็นกองซ้อนกอง ด้วยขากรรไกรลา เราได้ฆ่าคนหนึ่ งพันเสีย� 17 อยู่มาเมื่อท่านกล่าวเช่น
นั ้นแล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิง้ ไป ท่านจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า รามาทเลฮี 18 แซมสัน
กระหายนํ้ามาก จึงร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ว่า “การช่วยให้พนอ
้ ันยิง่ ใหญ่พระองค์ประทาน
ให้สํา เร็จด ้ว ยมือ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ บัดนี้ ข้า พระองค์ จะตายเพราะอดนํ้า อยู่ แล้ว และตก
อยู่ ในมือ ของผู้ ไม่ เข ้าสุ หน ั ตม ิ ใช่ หรือ พระเจ้า ข้า� 19 พระเจ้า จึง ทรงเปิด ช่องที่ กระดูก ขา
กรรไกรลาให้น้ําไหลออกมาจากที่นั ้น ท่านก็ได้ดื่มและจิตวิญญาณก็สดชื่นฟื้ นขึ้นอีก เพราะ
ฉะนั ้นที่แห่งนั ้นท่านจึงเรียกชื่อว่า เอนหักโคร์ อยู่ที่เลฮีจนถึงทุกวันนี้ 20 และท่านวินิจฉั ยอ
ิสราเอลในสมัยของคนฟีลิสเตียยีสิ
่ บปี

16

1 แซมสันไปที่ เมืองกาซาพบหญิงแพศยาคนหนึ่ งก็เข้าไปนอนด้วย 2 มีคนไปบอกชาวกา

ซาว่า “แซมสัน มาที่ นี่ แล้ว � เขาก็ ล้อมที่ นั้น ไว้และคอยซุ่ มท ี่ ประตู เมืองตลอดคืน เขาซุ่ม
เงียบอยู่คืนยังรุ ง่ กล่าวว่า “ให้เรารออยู่จนรุ ง่ เช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสีย� 3 แต่ แซมสันนอน
อยู่จนถึง เที่ยงคืน พอถึง เที่ยงคืน ท่านก็ ลุก ขึ้น ยกประตู เมืองรวมทัง้ เสาสองต้น พร ้ อมทัง้
ดาลประตูใส่บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยูต
่ รงหน้าเมืองเฮโบรน
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เดลิลาห์ล่อลวงและจับแซมสัน
4 อยู่มาภายหลัง แซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่ งที่ หุบเขาเมืองโสเรก ชื่อเดลิ ลาห์ 5 เจ้ านาย
ฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
ึ ไปหานางพู ดก ับ นางว่า “จงลวงเขาเพื่ อด ู วา่ กําลัง มหาศาลของเขาอยู่ ที่ไหน
ทํา อย่างไรเราจึง จะมี กําลัง เหนื อ เขา เพื่อ เราจะได้ มัด เขาให้ หมดฤทธิ์ เราทุก คนจะให้ เงิน
เจ้า คนละพัน หนึ่ ง ร้อยแผ่น� 6 เดลิ ลาห์ จึง พู ดก ับ แซมสั นว ่า “ขอบอกดิฉัน หน่ อยเถอะว่า
กําลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหน จะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ�
์ 7 แซมสันจึงบอก
นางว่า “ถ้า เขามัด ฉั น ด้วยสายธนู สดที่ ยงั ไม่ แห ้ง เจ็ด เส้น ฉั น จะอ่อนเพลีย เหมือนกับ ชา
ยอื่นๆ� 8 แล้วเจ้านายฟีลิสเตี ยก็เอาสายธนูสดที่ ยงั ไม่แห้งเจ็ดเส้นมาให้นาง นางก็ เอามา
มัดท่านไว้ 9 นางจัดคนให้ซุ่มอยู่ที่ ห้องชัน
้ ในกับนาง นางก็ บอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟี ลิ
สเตี ยมาจับ เธอแล้ว� แซมสั นก ็ ดึง สายธนู ที่ มัด นั ้น ขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อ ได้ กล น
ิ่
10
ไฟ เรือ
่ งกําลังของท่านจึงยังไม่แจ้ง เดลิลาห์พูดกับแซมสันว่า “ดูเถิด เธอหลอกฉั น และ
เธอมุสาต่อ ฉั น บัดนี้ ขอบอกฉั น หน่ อยเถอะว่า จะมัด เธออย่างไรจึง จะอยู�
่ 11 ท่านก็ ตอบ
นางว่า “ถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉั น ฉั นก็จะอ่อนกําลังเหมือนชายอื่น� 12 เดลิ
ลาห์จึงเอาเชือกใหม่ มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟี ลิสเตี ยมาจั บท่านแล้ว�
และคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชัน
้ ใน แต่ ท่านก็ ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นด้าย 13 เดลิ
ลาห์พูดกับแซมสันว่า “เธอหลอกฉั นเรือ
่ ยมาจนถึงเดีย
๋ วนี้ เธอมุสาต่อฉั น บอกฉั นเถอะว่า
จะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู�
่ ท่านจึงบอกนางว่า “ถ้าเธอเอาผมทัง้ เจ็ดแหยมของฉั นทอเข้า
กั บด้ายเส้นยืน กระทกด้วยฟืมให้แน่ น� 14 เดลิ ลาห์จึงเอาผมทัง้ เจ็ดแหยมทอเข้ากั บด้าย
เส้น ยืน กระทกด้วยฟืม ให้ แน่ น แล ้ วนางบอกท่านว่า “แซมสัน จ๋า คนฟี ลิ ส เตี ยมาจั บท ่าน
แล้ว� ท่านก็ต่ืนขึ้นดึงฟืม หูกและด้ายเส้นยืนไปหมด 15 นางจึงพูดกับแซมสันว่า “เธอพูด
ได้ อย่างไรว่า ‘ฉั นรักเธอ� เมื่อจิตใจของเธอไม่ได้ อยู่กับฉั นเลย เธอหลอกฉั นสามครัง้ แล้ว
และเธอมิได้บอกฉั นจริงๆว่ากําลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหน� 16 อยู่มาเมื่อนางพูดคาดคัน
้
ท่านวัน แล้ วว ัน เล่า และชักชวนท่านอยู่ ทุก วัน จิ ตใจของแซมสั นก ็ เบื่อ แทบจะตาย 17 จึง
บอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่า “มีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉั น เพราะฉั น
เป็น พวกนาศี ร แด่
์ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในครรภ์ ของมารดา ถ้า โกนผมฉั น เสีย กําลั งก ็ จะหมด
ไปจากฉั น ฉั นก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่น� 18 เมื่อเดลิ ลาห์เห็นว่าท่านบอกความจริงใน
ใจแก่ นางจนสิน
้ แล้ว นางจึง ใช้ คนไปเรียกเจ้า นายฟี ลิ ส เตียว่า “ขอจงขึ้น มาอีก ครัง้ เดียว
เพราะเขาบอกความจริง ในใจแก่ ฉัน จนสิน
ึ มาหานางถือ
้ แล้ว� แล ้ว เจ้า นายฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
19
เงินมาด้วย นางก็ให้แซมสันนอนอยูบ
่ นตักของนาง แลว
้ นางก็เรียกชายคนหนึ่ งให้มาโกน
ผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่าน นางก็ตัง้ ต้นรบกวนแซมสัน กําลังของแซมสันก็หมด
ไป 20 นางจึงบอกว่า “แซมสันจ๋า คนฟี ลิสเตี ยมาจั บท่านแล้ว� ท่านก็ ต่ืนขึ้นจากหลับบอก
ว่า “ฉั นจะออกไปอย่างครังก
้ ่อนๆ และสลัดตัวให้หลุดไป� ท่านหาทราบไม่วา่ พระเยโฮวาห์
21
ได้ทรงละท่านไปเสียแล้ว คนฟีลิสเตียกม
็ าจับท่านทะลวงตาของท่านเสีย นําท่านลงมาที่
กาซา เอาตรวนทองสัมฤทธิล
่ ่ในเรือนจํา 22 ตัง้ แต่โกนผมแล้ว
์ ่ามไว้ และให้ท่านโม่แปง้ อยูที
ผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา
แซมสันมีการชัยชนะตอนสิน
ิ
้ ชีวต
23 ฝ่ายเจ้า นายฟี ลิ ส เตีย ประชุม กัน เพื่อ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาย งิ่ ใหญ่ แก่ พระดาโกนพระ
ของเขาทัง้ หลายและชื่นชมยินดี เพราะเขากล่าวว่า “พระของเราได้ มอบแซมสัน ศั ตรู ของ
เราไว้ในมือเราแล้ว� 24 เมื่อประชาชนเห็นแซมสันก็สรรเสริญพระของตนว่า “พระของเรา
ได้ มอบศั ตรู ผู้ทําลายแผ่นดินของเราไว้ในมือของเรา และเขาฆ่าพวกเราเสียเป็ นอันมาก�
25 ต่อ มาเมื่อ จิตใจของเขาร่า เริง เต็ มท ี่ แล้ว เขาจึง พูด ว่า “จงเรียกแซมสัน มาเล่น ตลกให้
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เราดู� เขาจึง ไปเรียกแซมสัน ออกมาจากเรือนจํา แซมสั นก ็ มาเล่น ตลกต่อ หน้า เขา เขา
พาท่านมายืน อยู่ ระหว่างเสา 26 แซมสัน จึง บอกเด็ก ที่ จู งม ือ ตนมาว่า “ขอพาฉั น ให้ไปคลํา
เสาที่ รองรับ ตึก นี้ อยู่ ฉั น จะได้ พิง เสานั ้น� 27 มี ผู้ ชายและผู้ หญิง อยู่ เต็ม ตึก นั ้น เจ้ านายฟี
ลิ ส เตี ยก ็ อยู่ ที่ นั ่น ทัง้ หมด นอกจากนั ้นยั งม ี ชายหญิง ประมาณสามพัน คนบนหลังคาตึก ดู
แซมสันเล่นตลก 28 ฝ่ายแซมสันก็รอ
้ งทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ขอประทานกําลังแก่ ข้าพระองค์ ครัง้ นี้ อีกครัง้ เดียว โอ
ข้าแต่พระเจ้า เพื่อในเวลานี้ ข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาทัง้ สองข้างของข้า
พระองค์� 29 แซมสั นก็กอดเสากลางสองต้นที ่รองรับตึกนั ้นไว้และพักพิงที่ เสานั ้น มือขวา
ยันเสาต้นหนึ่ ง มือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่ ง 30 แซมสันกล่าวว่า “ขอให้ข้าตายกับคนฟีลิสเตีย
เถิด� แล้วก็โน้มตัวลงด้วยกําลังทัง้ สิน
้ ของตน ตึกนั ้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคน
ที่อยูในนั
่
้น ดังนั ้นคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านตายนี้ ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมชี
ี
31
วิตอยู่ แล้วพี่น้องและบรรดาครอบครัวบิดาของท่านก็ลงมารับศพของท่านและขึ้นไปฝัง
ไว้ระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล ในที่ฝังศพของมาโนอาห์บิดาของท่าน ท่านได้วินิจฉั ยอิสรา
เอลอยูยี
่ ่สิบปี

17
รู ปเคารพในเรือนของมีคาห์
1 มีชายคนหนึ่ งเป็ นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม

ชื่อมีคาห์ 2 เขาพูดกับมารดาของเขาว่า
“เงินหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยแผ่น ซึ่งมีคนลักไปจากแม่และแม่ก็ได้สาปแช่ง และพูดเข้าหูฉั นนั ้น
ดูเถิด เงินนั ้นอยูที
่ ่ฉั น ฉั นเอาไปเอง� มารดาของเขาจึงพูดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวย
พระพรให้ ลูก ของแม่ เถิด � 3 เขาจึง นํา เงิน พัน หนึ่ ง ร้อยแผ่น นั ้น มาคืนให้ แก่ มารดา และ
มารดาของเขาพูดว่า “เงินรายนี้ แม่ได้ถวายแล้วแด่พระเยโฮวาห์จากมือแม่เพื่อลูกให้ทําเป็
นร ูป แกะสลัก และรู ป หล่อ บัดนี้ แม่ จึง คืนให้ แก่ เจ้า � 4 เมื่ อม ี คาห์คืน เงิน ให้แก่ มารดาแล้ว
มารดาก็ นํา เงินสองร้อยแผ่นมอบให้กับช่างเงิน ทําเป็ นรูปแกะสลัก และรู ป หล่อ รู ปนัน
้ อยู่
5
ในบ้านของมีคาห์ มีคาห์คนนี้ มีเรือนพระหลังหนึ่ ง เขาทํารู ปเอโฟด และรู ปพระ และแต่ง
ตัง้ ให้บุตรชายคนหนึ่ งของเขาเป็นปุโรหิต 6 ในสมัยนั ้นยังไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล ทุกคนทํา
ตามอะไรก็ตามที่ ถู กต้องในสายตาของตนเอง 7 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งชาวบ้านเบธเลเฮมในยู
ดาห์ ครอบครัวยูดาห์ เป็นพวกเลวี อาศัยอยู่ที่ นั่น 8 ชายนั ้นเดินออกจากบ้านเบธเลเฮมใน
ยูดาห์ เที่ยวหาที่เพื่อพักอาศัย เมื่อเขาเดินทางไปนั ้ นก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมถึงบ้า
นของมีคาห์ 9 มีคาห์จึงพู ดกับเขาว่า “ท่านมาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นพวกเลวี
ชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ข้าพเจ้าเดินทางเที่ยวหาที่พักอาศัย� 10 มีคาห์จึงกล่าวแก่เขา
ว่า “จงอยู่กับ ข้าพเจ้า เถิด เป็น อย่างบิดาและปุโรหิต ของข้าพเจ้า ก็ แล้ว กัน ข้าพเจ้า จะจ่าย
เงินให้ปีละสิบเชเขล ให้เครือ
่ งแต่งตัวสํารับหนึ่ ง และอาหารรับประทานด้วย� เลวค
ี นนั ้นจึง
11
เข้าไป เลวีคนนั ้ นก็พอใจที่จะอยู่กับชายคนนั ้น และชายหนุ่มคนนั ้ นก็เป็นเหมือนลูกของ
เขา 12 มี คาห์ก็ แต่ งตัง้ เลวีคนนั ้น และชายหนุ่ม คนนั ้ นก ็ เป็น ปุโรหิต ของเขา และอยู่ในบ้าน
ของมี คาห์ 13 มี คาห์ กล่าวว่า “บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ ข้าพเจ้า
อยูเ่ ย็นเป็นสุข เพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่ งเป็นปุโรหิต�

18
คนตระกูลดานเอาปุโรหิตของมีคาห์ไปโดยใช้กําลัง
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1 ในสมัยนั ้นไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล และในสมัยนั ้นคนตระกูลดานยังเที่ยวหาที่ดินอันจะ

เป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัย เพราะจนบัดนั ้นแล้วมรดกในหมู่คนตระกูลอิสราเอล
ยัง ไม่ ตก แก่ เขา 2 ดัง นั ้น คน ดาน จึง ส่ง คน ห้า คน จาก จํานวน ทัง้ หมด เป็น ชาย ฉกรรจ์ ใน
ครอบครัว ของตน มาจากโศราห์ และจากเอชทาโอล ไปสอดแนมดู แผ่ นดิน และตรวจดู
แผ่ นดิน นั ้น และเขาทัง้ หลายพูด แก่ เขาว่า “จงไปตรวจดู แผ่ นดิน นั ้น� เขาก็ มาถึง แดน
เทือกเขาเอฟราอิม ยั งบ ้า นของมี คาห์ และอาศัย อยู่ ที่ นั่น 3 เมื่อ เขาอยู่ ใกล้ บ้านของมี คาห์
เขาก็ จํา เสียงเลวี หน ุ่ม คนนั ้น ได้ จึง แวะเข้าไปถามว่า “ใครพาท่านมาที่ นี่ ท่านทํา อะไรใน
ที่ นี้ ท่านทํางานอะไรที่ นี่ � 4 เขาตอบคนเหล่านั ้ นว ่า “มี คาห์ ทํา แก่ ข้าพเจ้า อย่างนี้ อย่างนี้
เขาจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขา� 5 คนเหล่านั ้ นก็พู ดกับเขาว่า “ได้ โปรดทูล
ถามพระเจ้าให้หน่อยเถิด เพื่อเราจะทราบว่าทางที่เราจะออกเดินไปนี้ จะสําเร็จหรือไม่� 6 ปุ
โรหิตนน
ั ้ จึงตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงไปเป็นสุขเถิด หนทางที่ท่านไปจะอยู่ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์� 7 ชายทัง้ ห้า คนก็ จากไปถึง เมืองลาอิช เห ็น ประชาชนที่ อยู่ ที่ เมืองนั ้น เห ็น ชาว
เมืองอยู่อย่างไร ้ กังวลตามลักษณะคนไซดอน อย่างสงบ ไม่ หวาดระแวงอะไร และในแผ่น
ดินนั ้นไม่มีผูพิ
้ พากษาที่จะให้เขาอับอายในเรือ
่ งใดๆ เขาอยูห
่ า่ งไกลจากคนไซดอน ไม่มีเรือ
่ ง
เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลย 8 เมื่อคนทัง้ ห้ากลับมาถึงญาติพี่น้ องที่ โศราห์และเอชทาโอล ญาติ
พี่น้ องจึงถามเขาว่า “เจ้าจะว่าอะไร� 9 เขาตอบว่า “จงลุกขึ้น ให้เราไปรบกับเขาเถิด เพราะ
เราได้ เห ็น แผ่น ดิน นั ้น แล้ว และดู เถิด เป็น แผ่น ดิน ดี จริงๆ ท่านทัง้ หลายจะไม่ ทํา อะไรเลย
หรือ อย่า ชักช้า ที่ จะไปกัน และเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน นั ้น 10 เมื่อ ท่านทัง้ หลายไปแล้ว จะพบ
ประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไร เออแผ่นดินกกว้
็ างขวาง พระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของท่าน
ทัง้ หลายแล้ว เป็นสถานที่ซ่ึงไม่ขาดสิง่ ใดที่มีในโลก� 11 คนครอบครัวดานหกร้อยคนสรรพ
ด้วยเครือ
่ งอาวุธทําสงครามยกทัพออกจากโศราห์และเอชทาโอล 12 เขาทัง้ หลายยกขึ้นไป
ตัง้ ค่ายอยู่ที่คีรย
ิ าทเยอาริมในยูดาห์ เพราะเหตุนี้เขาจึงเรียกที่นั่นว่า มาหะเนห์ดาน จนถึง
ทุกวันนี้ ดูเถิด เมืองนี้ อยูด้
่ านหลังคีรย
ิ าทเยอาริม 13 เขาก็ผ่านจากที่นั่นไปยังแดนเทือกเขา
เอฟราอิม มาถึ งบ ้า นของมี คาห์ 14 แล ้ว ชายทัง้ ห้า คนที่ ไปสอดแนมดู เมืองลาอิ ชก ็ บอกแก่
พี่น้ องของตนว่า “ท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้ มีรู ปเอโฟด รู ปพระ รู ปแกะสลัก และรู ป
หล่อ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอใคร่ครวญว่า ท่านทัง้ หลายจะทํา ประการใด� 15 เขาทัง้ หลายก็ แวะเข้า
บ้านของเลวีหน ุ่ม คนนั ้น คือ ที่ บ้านของมี คาห์ ถามดู ทุกข์ สุข ของเขา 16 ฝ่ายคนดานทัง้ หก
ร้อยคนถืออาวุธทํา สงคราม ยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตู รัว้ 17 ชายทัง้ ห้าคนที่ ออกไปสอดแนมดู
บ้านเมืองก็เดินเข้าไปนําเอารู ปแกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ปหล่อไป ฝ่ายปุโรหิตก็ยน
ื
อยู่ที่ทางเข้าประตูรวก
ั ้ ับทหารถืออาวุธทําสงครามหกร้อยคนนั ้น 18 เมื่อคนเหล่านี้ เข้าไปใน
บ้านของมีคาห์ นําเอารู ปแกะสลัก รูปเอโฟด รูปพระ และรู ปหล่อนั ้น ปุโรหิตถามเขาว่า “นั ่น
ท่านทําอะไร� 19 คนเหล่านั ้นจึงตอบเขาว่า “เงียบๆ ไว้เอามือปิดปากเสีย มากับเราเถิด มา
เป็นบิดาและปุโรหิตของเรา จะเป็นปุโรหิตในบ้านของชายคนเดียวดี หรือว่าจะเป็นปุโรหิต
ของตระกูลหนึ่ งและครอบครัวหนึ่ งในอิสราเอลดี� 20 ใจของปุ โรหิตก็ยินดี เขาจึงเอารู ปเอ
โฟด รู ปพระ และรู ป แกะสลัก เดิน ไปในหมู่ ประชาชน 21 แล ้ว เขาก็ กล ับ ออกเดิน ไปให้ เด็ก
ทัง้ ฝูง สัตว์และข้าวของเดิน ไปข้างหน้า 22 เมื่อ ไปห่างจากบ้านมี คาห์ แล้ว คนที ่ อยู่ ในบ้าน
ใกล้เคียงกับบ้านของมีคาห์ก็ร่วมติดตามไปทันคนดานเข้า 23 จึงตะโกนเรียกคนดาน เขาก็
หันกลับมาพู ดกับมี คาห์ว่า “เป็นอะไรเล่า เจ้ าจึงยกคนมามากมายอย่างนี้ � 24 เขาตอบว่า
“ท่านทัง้ หลายนําพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าสร้างขึ้นและนําปุโรหิตออกมาเสีย ข้าพเจ้าจะ
มีอะไรเหลืออยูเล่
่ า ท่านทัง้ หลายยังจะมาถามข้าพเจ้าอีกว่า ‘เป็นอะไรเล่า� ” 25 คนดานจึง
ตอบเขาว่า “อย่า ให้ เราได้ยน
ิ เสียงของเจ้า เลย เกล ื อกว่า คนขี้ โมโหจะเล่น งานเจ้า เข้า เจ้ า
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และครอบครัว ของเจ้า ก็ จะเสีย ชี วต
ิ เปล่าๆ� 26 ฝ่ายคนดานก็ เดิน ต่อ ไป เมื่ อม ี คาห์ เห ็ นว ่า
เขาเหล่านั ้นมีกําลังมากกว่า จึงหันกลับเดินทางไปบ้านของตน 27 คนดานนําเอาสิง่ ที่มีคาห์
สร้างขึ้น และนํา ปุโรหิต ซึ่ง เป็น ของเขามาด้วย ก็ เดิน ทางมาถึง ลาอิช มาถึง ประชาชนที่ อยู่
อย่างสงบและไม่หวาดระแวงอะไร จึงประหารคนเหล่านั ้นด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมือง
เสีย 28 ไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือ เพราะเขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอน และไม่ได้ ทําการเกี่ยวข้อง
กับคนอื่น อยู่ในหุบเขาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเบธเรโหบ คนเหล่านั ้ นก็สร้างเมืองขึ้น และอาศัย
อยู่ที่ นั่น 29 เขาตัง้ ชื่อเมืองนั ้ นว่าดาน ตามชื่อดานบรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอล
แต่ตอนแรกเมืองนั ้นชื่อว่าลาอิช
คนตระกูลดานไหว้รู ปเคารพ

30 คนดานก็ตัง
้ รู ปแกะสลักไว้ ส่วนโยนาธานบุตรชายเกอร์โชน

บุตรชายของมนั สเสห์ ทัง้
ท่านและบรรดาบุตรชายของเขาก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนตระกูลดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตก
ไปเป็นเชลย 31 เขาได้ตัง้ รู ปแกะสลักซึ่งมค
ี าห์ได้ทําไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิ เวศของ
พระเจ้าอยูที
่ ่ชีโลห์

19
ภรรยาน้ อยของคนเลวีคนหนึ่ งถูกฆ่า

1 อยูมาในสมั
่
ยนั ้น เมื่อไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล มีคนเลวค
ี นหนึ่ งอาศัยอยูที
่ ่แดนเทือกเขา

เอฟราอิม แถบที่ ไกลออกไปโน้ น เขาได้ หญิงคนหนึ่ งจากเบธเลเฮมในยูดาห์มาเป็นภรรยา
น้ อย 2 ภรรยาน้ อยนั ้นเล่นชู้จึงทิง้ สามีเสียกลับไปอยู่บ้านบิดาของนางที่เบธเลเฮมในยูดาห์
อยู่ที่ นั ่นสักสี่ เดือน 3 สามีของนางก็ลุ กขึ้นไปตามนาง เพื่อไปพูดกับนางด้วยจิตเมตตาและ
จะพานางกลับ เขาพาคนใช้คนหนึ่ งและลาคู่หน่งึ ไปด้วย นางพาเขาเข้าในบ้านบิดาของนาง
เมื่ อบ ิ ดาของผู้ หญิง เห็น เข้า ก็ มี ความยินดี ต้อนรับ เขา 4 พ่อตาของเขาคื อบ ิ ดาของผู้ หญิง
หน่วงเหนี่ ยวเขา และเขาพักอยู่ด้วยสามวัน เขาก็กินและดื่ม และพักนอนอยู่ที่ นั่น 5 อยู่มา
ถึง วันที ่ สี ่ เขาทัง้ หลายก็ ต่ืน ขึ้น แต่ เช้า มืด และคนนั ้น ลุก ขึ้น จะออกเดิน แต่ พ่อ ของผู้ หญิง
พู ดกับบุตรเขยของเขาว่า “จงรับประทานอาหารอีกสักหน่ อยหนึ่ งให้ช่น
ื ใจแล้วภายหลังจึง
6
ค่อยออกเดิน� ชายสองคนนั ้ นก็นั่งลงรับประทานและดื่ มด้วยกัน และบิดาของผู้หญิงก
็ บอกชายนั ้ นว่า “จงค้า งอีกสั กค ืน เถิด กระทํา จิตใจให้เบิก บาน � 7 เมื่อ ชายคนนั ้น ลุก ขึ้น จะ
ออกเดิน พ่อตาก็ชก
่ ่นั ่นอีก 8 ในวันที่หา้ เขาก็ต่ืนแต่เช้าตรู เพื
่ ่อจะ
ั ชวนไว้ จนเขาต้องพักอยูที
ออกเดินทางไป บิดาของหญิงนั ้นพูดว่า “ขอให้ชื่นใจเถิด� เขาทัง้ สองก็ อยู่จนเวลาบ่ายรับ
ประทานอยู่ด้วยกั นอีก 9 เมื่อชายคนนั ้นและภรรยาน้ อยกับคนใช้ลุ กขึ้นจะออกเดิน พ่อตา
ของเขาคื อบ ิ ดาของผู้ หญิ งก ็ บอกเขาว่า “ดู เถิด นี่ ก็ บ่ายใกล้ ค่ํา แล้ว ขอค้างอยู่ อี กค ืน หนึ่ ง
เถิด ดูเถิด จะสิ้นวันอยู่แล้ว พักนอนที่นี่ เถิด เพื่อใจของเจ้าจะเบิกบาน พรุ ง่ นี้ เช้าขอเจ้าตื่น
แต่ เช้าเพื่อ ออกเดินทาง เจ้ าจะได้ ไปบ้าน� 10 แต่ ชายคนนั ้นไม่ ยอมค้างอีกคืนหนึ่ ง เขาจึง
ลุก ขึ้น ออกเดิน ทางไปจนถึง ตรงข้ามกับ เมืองเยบุส คือ เยรู ซาเล็ม เขามี ลาสองตั วท ี่ มี อาน
และภรรยาน้ อยก็ไปด้วย 11 เมื่อเขามาใกล้เมืองเยบุสก็บ่ายมากแล้ว คนใช้จึงเรียนนายของ
เขาว่า “มาเถิด ให้เราแวะเข้าไปพัก ในเมืองของคนเยบุ ส เถิด ค้างคืน อยู่ ในเมืองนี้ แหละ �
12 นายของเขาตอบว่า “เราจะไม่ แวะเข้าไปในเมืองของคนต่างด้าว ผู้ ที่ ไม่ใช่ คนอิสราเอล
เราจะผ่านไปถึง เมือ งกิเบอาห์� 13 เขาจึง บอกคนใช้ ว่า “มาเถิด ให้ เราเข้าไปใกล้ ที่ เหล่า นี้
แห่งหน่งึ และค้างอยู่ที่กิเบอาห์หรือที่รามาห์� 14 เขาจึงเดินทางผ่านไป เมื่อเขามาใกล้กิเบ
อาห์ซ่ึงเป็นของคนเบนยามินดวงอาทิตย์ก็ตกแล้ว 15 เขาจึงแวะเข้าไปจะค้างคืนทีเ่ มืองกิเบ
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อาห์ เขาก็ แวะเข้าไปนั ่ง อยู่ ที่ ถนนในเมืองนั ้น เพราะไม่ มี ใครเชิญ ให้ เขาเข้าไปค้างในบ้าน
16 ดู เถิด มี ชายแก่ คนหนึ่ ง เข้า มาเมื่อ เลิก จากงานนาเป็ น เวลาเย็น แล้ว เขาเป็ น ชาวแดน
เทือกเขาเอฟราอิมมาอาศัย อยู่ในเมือ งกิเบอาห์ แต่ ชาวเมืองนั ้น เป็น คนเบนยามิน 17 เมื่อ
เขาเงยหน้าขึ้นเห็นผูเ้ ดินทางคนนั ้นนั ่งอยูที
่ ่ถนนในเมือง ชายแก่คนนั ้นกถ
็ ามว่า “ท่านจะไป
ไหนและมาจากไหน� 18 ชายคนนั ้นจึงตอบเขาว่า “เราเดินทางจากเบธเลเฮมในยูดาห์ จะ
ไปที่แดนเทือกเขาเอฟราอิมแถบที่ไกลออกไปโน้ นซึ่งข้าพเจ้ามาจากที่นั ่น ข้าพเจ้าไปเบธเล
เฮมในยู ดาห์มา และข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิ เวศพระเยโฮวาห์ ไม่มีใครเชิญข้าพเจ้าเข้าไป
พัก ในบ้าน 19 ฟางและอาหารที่ จะเลี้ยงลา พวกเราก็ มี พร ้ อมแล้ว ทัง้ อาหารและนํ้า องุ ่นที
่ เลี้ยงตนทัง้ เลี้ยงหญิง คนนี้ และชายหนุ่ มท ี่ อยู่ กับ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่านก็ มี อยู่ แล้ว ไม่ ขาด
สิง่ ใดเลย� 20 ชายแก่คนนั ้นจึงพูดว่า “ขอท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้าท่านขาดสิง่ ใด ข้าพเจ้า
ขอเป็น ธุระทัง้ สิน
้ ขอแต่ อย่า นอนที่ ถนนนี้ เลย � 21 เขาจึง พาชายคนนั ้น เข้าไปในบ้าน เอา
อาหารให้ลา ต่างก็ ล้างเท้า ของตน และรับ ประทานอาหารและดื่ม 22 เมื่อ เขากําลัง ทําให้ จิ
ตใจเบิกบาน ดู เถิด ชาวเมืองนั ้ นที ่เป็นคนอันธพาลมาล้อมเรือนไว้ ทุ บประตู ร้องบอกชาย
แก่ ผู้เป็นเจ้าของบ้านว่า “ส่งชายที่ เข้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราสังวาส� 23 ชายผู้เป็น
เจ้าของบ้านก็ออกไปพูดกับเขาว่า “อย่าเลย พี่น้ องของข้าพเจ้า ขออย่ากระทําการร้ายเช่น
นี้ เลย เมื่อชายคนนี้ มาอาศัยบ้านของข้าพเจ้าแล้ว ขออย่ากระทําสิง่ ที่โง่เขลานี้ เลย 24 ดูเถิด
นี่ มีลูกสาวพรหมจารีคนหนึ่ งและเมียน้ อยของเขา ข้าพเจ้าจะพาออกมาให้ท่านเดีย
๋ วนี้ จง
กระทําหยามเกียรติหรือทําอะไรแก่พวกเขาตามชอบใจเถิด แต่ขออย่าทําลามกกับชายคน
นี้ เลย � 25 แต่ คนเหล่า นั ้น ไม่ ยอมฟัง เสียง ชายคนนั ้น จึง ฉวยภรรยาน้ อยของตนผลัก นาง
ออกไปให้เขา เขาก็ สมสู่ ทํา ทารุ ณ ตลอดคืน จนรุ ง่ เช้า พอรุ ง่ สางๆ เขาทัง้ หลายก็ ปล่อยนาง
ไป 26 พอแจ้ง ผู้หญิงนั ้ นก็กลับมาล้ม ลงที่ ประตู บ้านซึ่ง นายของตนพักอยู่ จนสว่างดี 27 รุ ง่
เช้านายของนางก็ลุกขึ้นเมื่อเปิดประตูบ้าน จะออกเดินทาง ดูเถิด ผูหญิ
้ งซึ่งเป็นภรรยาน้ อย
28
ของเขาก็นอนอยู่ที่ประตูบ้าน มือเหยียดออกไปถึงธรณี ประตู เขาจึงบอกนางว่า “ลุ กขึ้น
ไปกันเถิด� แต่ ก็ ไม่มีคําตอบ เขาจึงเอานางขึ้นหลังลา ชายนั ้ นก็ลุ กขึ้นเดินทางไปบ้านของ
ตน 29 เมื่อถึงบ้านแล้ว ก็เอามีดฟันศพภรรยาน้ อยออกเป็นท่อนๆพร้อมกับกระดูก สิบสอง
ท่อนด้วยกัน ส่ง ไปทัว่ เขตแดนอิสราเอล 30 ทุ กคนที่ เห ็ นก ็ พูด ว่า “เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มี ใครเคย
เห็นตัง้ แต่สมัยคนอิสราเอลยกออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์จนถึงวันนี้ จงตรึกตรองปรึกษากันดู
แล้วก็ว่ากันไปเถิด�

20
คนอิสราเอลทัง้ หมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน
คนอิสราเอลทัง้ หมดตัง้ แต่ ดานถึง เบเออร์เชบา ทัง้ แผ่นดิ นก ิ เลอาดก็ ออกมา ชุ มนุ
มชนนั ้น ได้ ประชุม กัน เป็นใจเดียวกัน ต่อ พระเยโฮวาห์ ที่ เมืองมิส ปาห์ 2 หัวหน้า ประชาชน
ทัง้ สิน
้ คือ ของตระกูล คนอิสราเอลทัง้ หมด เข ้า มาปรากฏตัว ในที่ ประชุม แห่ง ประชาชนของ
พระเจ้า มี ทหารราบถือ ดาบสี่ แสนคน 3 (ครัง้ นั ้น คนเบนยามิน ได้ ยิ นว ่า คนอิสราเอลได้
ขึ้น ไปยั งม ิส ปาห์� ประชาชนอิสราเอลกล่าวว่า “ขอบอกเรามาว่า เรือ
่ งชัว่ ร้ายนี้ เก ิด ขึ้น มา
อย่างไรกัน� 4 คนเลวีซ่ึงเป็นสามีของหญิงผู้ที่ ถู กฆ่านั ้นกล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้าและภรรยา
น้ อยของข้าพเจ้า มาถึง เมือ งกิเบอาห์ซ่ึง เป็น ของคนเบนยามิน เพื่อ จะค้างคื นที ่ นั ่น 5 เวลา
กลางคืน ผู้ชายในเมือ งกิเบอาห์ ก็ ลุ กขึ้น ล้อมบ้านที่ ข้าพเจ้า พัก อยู่ เขาหมายจะฆ่า ข้าพเจ้า
เสีย เขาข่มขืน ภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า จนตาย 6 ข้าพเจ้า จึง นํา ศพภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า
มาฟัน ออกเป็น ท่อนๆ ส่ง ไปทัว่ ประเทศที่ เป็น มรดกของอิสราเอล เพราะพวกเขาได้ กระทํา
1

ผู้วินิจฉั ย 20:7

295

ผู้วินิจฉั ย 20:33

การลามกและความโง่เขลาในอิสราเอล 7 ดู เถิด ท่านผู้เป็นคนอิสราเอลทัง้ หลาย จงให้คํา
ปรึกษาและความเห็น ณ ที่นี่เถิด� 8 ประชาชนทุกคนก็ลุกขึ้นกล่าวเป็นใจเดียวกันว่า “พวก
เราจะไม่ กล ับ ไปเต็นท์ ของเรา เราจะไม่ กล ับ ไปเรือนของเรา 9 แต่ บัดนี้ เราจะกระทํากั บก
ิเบอาห์ ดังนี้ เราจะจับ สลากยกขึ้น ไปสู้ รบกับ เขา 10 เราจะเลือกคนอิสราเอลทุก ตระกูล คัด
เอาร้อยละสิบคน พันละร้อย หมื่นละพัน ให้ไปหาเสบียงอาหารมาให้ประชาชน เพื่อเขาทัง้
หลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซึ่ง พวกกิเบอาห์ กระทํา ขึ้น ในอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้
หลายมาถึงเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน� 11 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ รว่ มยกไปสู้ เมืองนั ้น
เป็นพรรคพวกใจเดียวกัน 12 ตระกูลคนอิสราเอลก็ส่งคนไปทัว่ ตระกูลคนเบนยามินบอกว่า
“ทําไมการชัว่ ช้านี้ จึงเกิดขึ้นมาได้ในหมูพ
่ วกท่าน 13 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ จงมอบชายคนอันธพาล
ในเมืองกิเบอาห์มาให้เราประหารชีวต
ิ เสียจะได้กําจัดความชัว่ เสียจากคนอิสราเอล� แต่คน
เบนยามินไม่ยอมฟังเสียงคนอิสราเอลพี่น้องของตน 14 คนเบนยามินก็ออกมาจากบรรดา
หัว เมืองเข้า ไปสู่ กิเบอาห์ พร ้ อมกัน เพื่อ ยกออกไปกระทํา สงครามกับ คนอิสราเอล 15 คราว
นั ้น คนเบนยามิ นรวมจํานวนทหารถือ ดาบออกจากบรรดาหัว เมืองได้ สองหมื่น หกพัน คน
นอกจากชาวเมืองกิเบอาห์ ซึ่งนั บทหารที่คัดเลือกแล้วได้เจด
็ ร้อยคน 16 ในจํานวนทัง้ หมดนี้
มีคนทีค
่ ัดเลือกแล้วเจ็ดร้อยคนถนั ดมือซ้ายทุกคนเอาสลิงเหวีย
่ งก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้ไม่
ผิดเลย 17 จํานวนคนอิสราเอลที่ถือดาบ ไม่นั บคนเบนยามิน ได้สี่แสนคน เหล่านี้ เป็นทหาร
ทุกคน 18 คนอิสราเอลก็ ลุ กขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า และทูลถามพระเจ้าว่า “ผู้ใดใน
พวกข้า พระองค์ ที่ จะขึ้น ไปสู้ รบกับ คนเบนยามิ นก ่อน� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ให้ ยู ดาห์ ข้น
ึ
ไปก่อน� 19 รุ ง่ เช้าคนอิสราเอลก็ ลุ กขึ้นตัง้ ค่ายต่อสู้ เมืองกิเบอาห์ 20 คนอิสราเอลออกไปสู้
รบกับ คนเบนยามิน และคนอิสราเอลได้ วางพลเรียงรายต่อสู้ เขาที่ เมือ งกิเบอาห์ 21 ในวัน
นั ้นคนเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอิสราเอล ล้มตายสองหมื่นสองพันคน
22 แต่ประชาชนคือผู้ชายชาวอิสราเอลยังหนุนใจกันและวางพลเรียงรายอีกครัง
้ ในที่ซ่ึงเขา
23
วางพลในวันแรก (และคนอิสราเอลก็ข้น
ึ ไปร้องไห้ครํา่ ครวญต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
จนถึงเวลาเย็น เขาทัง้ หลายทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะเข้าประชิดรบ
กับ คนเบนยามิ นพี่ น้องของข้า พระองค์ อี กหรือ ไม่� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ไปสู้ เขาเถิด�)
24 คนอิสราเอลจึง ยกเข้า ประชิด คนเบนยามิน ในวันที ่ สอง 25 และในวันที ่ สองนั ้น เบนยามิ
นก็ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอิสราเอลล้มตายอีกหนึ่ งหมื่นแปดพันคน ทุ กคนเป็น
ทหารถือดาบ 26 แล้วบรรดาคนอิสราเอลคือกองทัพทัง้ หมดได้ข้น
ึ ไปที่พระนิ เวศของพระเจ้า
และร้องไห้ ครํา่ ครวญ เขานั ่ง เฝ้า พระเยโฮวาห์ ณ ที่ นั่น และอดอาหารจนเวลาเย็น ถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาและสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 27 คนอิสราเอลจึงทูลถามพระเยโฮ
วาห์ (เพราะในสมัยนั ้น หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ นั่น 28 และฟีเนหัสบุตรชายเอเลอ
าซาร์ ผู้เป็นบุตรชายอาโรน ก็ ปรนนิ บัติอยู่หน้าหีบนน
ั ้ ในสมัยนั ้น� เขาทูลถามว่า “สมควร
ที่ ข้า พระองค์ จะยัง ยกไปสู้ รบกับ เบนยามิ นพี่ น้องของข้า พระองค์ อี กครัง้ หนึ่ ง หรือ ควรจะ
หยุด เสีย� และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “จงยกขึ้น ไปเถิด เพราะว่า พรุ ง่ นี้ เราจะมอบเขาไว้ใน
มือของเจ้า� 29 ดังนั ้น อิสราเอลจึงซุ่มคนไว้รอบเมืองกิเบอาห์ 30 และประชาชนอิสราเอลก็
ขึ้นไปสู้ รบกับคนเบนยามินในวันที ่สาม และวางพลเรียงรายต่อสู้ เมืองกิเบอาห์อย่างคราว
ก่อน 31 คนเบนยามินก็ยกออกมาสู้ รบกับประชาชน ถู กลวงให้หา่ งออกไปจากตัวเมือง เขา
ก็เริม
่ ฆ่าฟันประชาชนอย่างคราวก่อน คือตามถนนซึ่งสายหนึ่ งไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า
อี กสายหนึ่ ง ไปกิเบอาห์ และที่ กลางทุ่ง แจ้ง อิสราเอลล้ม ตายประมาณสามสิบ คน 32 คน
เบนยามินกล่าวกันว่า “เขาแพ้เราอย่างคราวก่อน� แต่คนอิสราเอลว่า “ให้เราถอย นําเขา
ออกห่างจากเมืองไปถึงถนนหลวง� 33 คนอิสราเอลทัง้ หมดก็ลุกออกจากที่ของตนเรียงราย
เข้าไปที่บาอัลทามาร์ ส่วนคนอิสราเอลที่คอยซุ่มอยูก็
่ ออกจากที่ของตนคือออกจากทุ่งหญ้า
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แห่งเมืองกิเบอาห์ 34 จากบรรดาคนอิสราเอลมีทหารที่คัดเลือกแล้วหนึ่ งหมื่นคนรุ กเข้าเมือ
งกิเบอาห์ การสงครามกําลัง ทรหด คนเบนยามิน ไม่ ทราบว่า เหตุ รา้ ยกําลัง มาใกล้ ตนแล้ว
35 พระเยโฮวาห์ทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้คนอิสราเอล ในวันนั ้นคนอิสราเอลทําลายคน
เบนยามินเสียสองหมื่นห้าพันหนึ่ งร้อยคน ทุกคนเหล่านี้ เป็นทหารถือดาบ 36 ดังนั ้นคนเบน
ยามินจึงเห็นว่าเขาแพ้แล้ว คนอิสราเอลทําเป็นล่าถอยต่อเบนยามิน เพราะเขาวางใจคนที่
เขาให้ซุ่มอยู่รอบเมืองกิเบอาห์ 37 คนที่ซุ่มอยู่ก็รีบรุ กเข้าไปในเมืองกิเบอาห์ ทหารที่ซุ่มอยู่นั้
นกร็ ุ กออกมาประหารเมืองทัง้ หมดนั ้นเสียด้วยคมดาบ 38 คนอิสราเอลและคนที่ซุ่มซ่อนอยู่
นั ดให้อาณั ติสัญญาณว่า ถ้าเห็นควันกลุ่มใหญ่พลุ ่งขึ้นมาจากในเมือง 39 ก็ ให้คนอิสราเอล
หัน กลับ เข้า มารบ ฝ่ายเบนยามิน ได้ เริม
่ ฆ่า คนอิสราเอลได้ สัก สามสิบ คนก็ พูด ว่า “เขาต้อง
ล้ม ตายต่อ หน้า เราอย่างคราวก่อนแน่ แล้ว � 40 แต่ อาณั ติ สัญญาณเป็น ควัน ไฟลุก พลุ่ง ขึ้น
มาจากในเมือง คนเบนยามิ นก ็ เหลียวหลัง มาดู ดู เถิด ทัง้ เมืองก็ มี ควัน พลุ่ง ขึ้น ถึง ท้องฟ้า
41 คนอิสราเอลก็ หัน กลับ คนเบนยามิ นก ็ ท้อแท้ เพราะเขาเห็ นว ่า เหตุ รา
้ ยมาใกล้ เขาแล้ว
42 เขาจึงหันหลังให้คนอิสราเอลหนี เข้าไปทางถิน
่ ทุรกันดาร แต่สงครามติดตามเขาไปอย่าง
หนั ก คนที ่ ออกมาจากเมืองก็ ทําลายเขาที่ อยู่ ท่ามกลาง 43 เขาทัง้ หลายล้อมคนเบนยามิน
และขับไล่เขาไปและชนะเขาอย่างง่าย จนไปถึงที่ตรงข้ามเมืองกิเบอาห์ทางดวงอาทิตย์ขึ้น
44 คนเบนยามินล้มตายหนึ่ งหมื่นแปดพันคน ทุกคนเป็ นทแกล้วทหาร 45 เขาก็ หน
ั กลับหนี
เข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารถึงศิลาริมโมน คนอิสราเอลฆ่าเขาตายตามถนนหลวงห้าพันคน และ
ติดตามอย่างกระชัน
้ ชิดไปถึงกิโดม และฆ่าเขาตายสองพันคน 46 คนเบนยามินที่ล้มตายใน
วันนั ้น เป็นทหารถือดาบสองหมื่นห้าพันคน ทุกคนเป็นทแกล้วทหาร 47 แต่มีทหารหกร้อย
คนหัน กลับ หนี เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง ศิลาริม โมน และไปอาศัย อยู่ ที่ ศิลาริม โมนสี่ เดือน
48 คนอิสราเอลก็ หน
ั กลับ ไปสู้ คนเบนยามิ นอ ีก และได้ ประหารเขาเสีย ด้วยคมดาบ ทัง้ ชาว
เมืองและฝูง สัตว์และบรรดาสิง่ ที่ เขาเห็น ยิง่ กว่า นั ้น บรรดาเมืองที่ เขาพบเขาก็ เอาไฟเผา
เสียทัง้ หมด

21
คนอิสราเอลหาภรรยาสําหรับคนเบนยามินที่เหลือ
ฝ่ายคนอิสราเอลได้ ปฏิญาณไว้ ที่ มิ สปาห์ ว่า “พวกเราไม่ มี ใครสัก คนเดียวที่ จะให้ บุ ต
รสาวของตนแต่งงานกับ คนเบนยามิน� 2 และประชาชนก็ มาที่ พระนิ เวศของพระเจ้า นั ่ง
อยู่ต่อ พระพักตร์พระเจ้าจนเวลาเย็น เขาทัง้ หลายก็ ร้องไห้ครํา่ ครวญหนั กหนา 3 เขากล่าว
ว่า “โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ทําไมเหตุ การณ์ อย่างนี้ จึง เกิด ขึ้น ในอิสราเอล
ซึ่ง วัน นี้ จะมี คนอิสราเอลขาดไปตระกูล หนึ่ ง� 4 อยู่ มาร ุ่ง ขึ้น ประชาชนก็ ลุ กขึ้น แต่ เช้า ตรู ่
และสร้างแท่น บูชาแท่น หนึ่ ง ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชา 5 และคนอิสราเอล
กล่าวว่า “คนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์� เพราะ
เขาได้ ปฏิญาณไว้แข็งแรงถึงผู้ที่ มิได้ มาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่ มิ สปาห์ว่า “ผู้นั ้นจะต้อง
ถูกโทษถึงตายเป็นแน่ � 6 และประชาชนอิสราเอลก็ เสียใจกับเบนยามินน้ องของตน กล่าว
ว่า “วันนี้ ตระกูลหนึ่ งถูกตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้ว 7 เราจะทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้
คนที ่ ยงั เหลือ อยู่ ฝ่ายเราก็ ได้ ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์ แล ้ วว ่า เราจะไม่ ยอมยก
บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขา� 8 เขาทัง้ หลายถามขึ้นว่า “มี ตระกูลใดในอิสราเอล
ที่ มิได้ ขึ้น มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ที่ มิ สปาห์� ดู เถิด ไม่มี คนใดจากยาเบชกิ เลอาดมาประชุ มท ี่
ค่ายเลยสักคนเดียว 9 เพราะว่าเมื่อเขานั บจํานวนประชาชนอยู่นั ้น ดู เถิด ไม่มีชาวเมืองยา
เบชกิ เลอาดอยู่ ที่ นั ่น เลย 10 ดัง นั ้น ชุ มนุมชนจึง ส่ง ทหารผู้ กล ้า หาญที่สุด หนึ่ ง หมื่น สองพัน
1
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คนแล้วบัญชาเขาว่า “จงไปฆ่าชาวยาเบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบ ทัง้ ผู้หญิงและพวกเด็กๆ
11 เจ้ าทัง
้ หลายจงกระทําอย่างนี้ คือผู้ชายและผู้หญิงทุกคนที่ ได้ หลับนอนกับผู้ชายแล้วจึง
ฆ่า เสีย ให้ หมด � 12 ในหมู่ ชาวยาเบชกิ เลอาดนั ้น เขาพบหญิง พรหมจารีสี ่ รอ
้ ยคนผู้ ที่ ยัง ไม่
เคยร่วมหลับ นอนกับ ชายใดๆเลย เขาจึง พาหญิง เหล่า นั ้น มาที่ ค่ายชี โลห์ ซ่ึง อยู่ ในแผ่น ดิน
คานาอัน 13 ชุ มนุมชนทัง้ หมดก็ ส่ง ข่าวไปที่ คนเบนยามิน ซึ่ง อยู่ ที่ ศิลาริม โมน ประกาศข่าว
สงบสุข 14 คนเบนยามิ นก ็ กล ับ มาในคราวนั ้น แล ้ว เขาก็ มอบผู้ หญิง ที่ เขาไว้ชี วิต ในหมู่ ผู้
หญิง แห่ง ยาเบชกิ เลอาด แต่ ก็ ไม่ พอแก่ กัน 15 ประชาชนก็ สงสารเบนยามิน เพราะว่า พระ
เยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ เขาจะขาดไปตระกูล หนึ่ ง จากตระกูล อิสราเอล 16 พวกผู้ ใหญ่ ของชุ
มนุมชนนั ้น จึง กล่าวว่า “เมื่อ พวกผู้ หญิง ในเบนยามิน ถูก ทําลายเสีย หมดเช่นนี้ แล้ว เราจะ
ทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้คนที ่ยงั เหลืออยู�
่ 17 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ต้องมีมรดกให้แก่
คนเบนยามินทีรอดตาย
่
เพื่อว่าคนตระกูลหนึ่ งจะมิได้ลบล้างเสียจากอิสราเอล 18 แต่เราจะ
ยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ ไม่ได้ � เพราะคนอิสราเอลได้ ปฏิญาณไว้ว่า “ผู้ใดให้
หญิงแก่เบนยามินเป็นภรรยาขอให้ถูกสาปแช่งเถิด� 19 ดังนั ้นเขาจึงกล่าวว่า “ดูเถิด ทุกปี
มีเทศกาลถวายพระเยโฮวาห์ที่ ชีโลห์ ในสถานที่ ซ่ึงอยู่เหนื อเบธเอล ทางทิศตะวันออกของ
ถนนขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคม และอยูใต้
่ เลโบนาห์� 20 เขาจึงบัญชาสัง่ คนเบนยามินว่า “จง
ไปซุ่มอยู่ในสวนองุน
่ 21 คอยเฝ้าดู อยู่ และดู เถิด ถ้าบุตรสาวชาวชีโลห์ออกมาเต้นรําในพิธี
เต้นรํา จงออกมาจากสวนองุน
่ ฉุ ดเอาบุตรสาวชาวชีโลห์คนละคนไปเป็นภรรยาของตน แล
้วให้กลับไปแผ่นดินเบนยามินเสีย 22 ถ้าบิดาหรือพีน
่ ้ องของหญิงเหล่านั ้นมาร้องทุกข์ต่อเรา
เราจะบอกเขาว่า ‘ขอโปรดยินยอมเพราะเห็นแก่เราเถิด ในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้
พอแก่ ทุกคน ทัง้ ท่านทัง้ หลายเองก็ ไม่ ได้ ให้แก่ เขา ถ้ามิ ฉะนั ้นบัดนี้ พวกท่านก็ จะมี โทษ� ”
23 คนเบนยามิ นก ็ กระทํา ตาม ต่างก็ ได้ ภรรยาไปตามจํานวน คือ ได้ หญิง เต้นรํา ที่ เขาไปฉุ ด
มา เขาก็ กลับไปอยู่ในที่ ดิ นมรดกของเขา สร้างเมืองขึ้นใหม่และอาศัยอยู่ในนั ้น 24 ครัง้ นั ้น
ประชาชนอิสราเอลก็ กลับจากที่ นั่นไปยังตระกูลและครอบครัวของตน ต่างก็ ยกกลับไปสู่ ดิ
นแดนมรดกของตน 25 ในสมัย นั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ในอิสราเอล ทุ กคนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู ก
ต้องในสายตาของตนเอง

นางรู ธ 1:1

298

นางรู ธ 1:16

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นางรูธ

หนังสือเล่ มนี้ได้ รับชื่อจากวีรสตรีของเรือ
่ งนี้ คือนางรู ธ หนังสือนางรู ธเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับ
ครอบครัว หนึ่ ง ในอิสราเอล ซึ่ง เรือ
่ งนี้ เก ิด ขึ้น ในสมัย ของพวกผู้ วินิจฉั ย เรือ
่ งนี้ เป็น เรือ
่ งที่
สวยงาและสําคัญ เพราะว่านางรู ธ ซึ่งเป็นชาวโมอับ ได้ เป็นแม่ ของยายของกษั ตริย์ดาวิด
เพราะฉะนั ้นเขาเป็นบรรพบุรุษของพระเยซู คริสต์ เหมือนอย่างนางราหับ (ซึ่งแต่ ก่อนเป็น
หญิงแพศยา� เป็นคนต่างชาติและเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์เช่นกัน
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 10 ปี

ครอบครัวของนางนาโอมีเสียชีวต
ิ ในโมอับ นางรู ธตัดสินใจตามพระเจ้าไป

อยู่ มาในสมัย เมื่อ ผู้ วิน ิจฉั ย ครอบครองอยู่ นั้น เกิ ดก ัน ดารอาหารขึ้น ในแผ่น ดิน มี ชาย
คนหนึ่ ง เป็น ชาวเมืองเบธเลเฮมในยู ดาห์ ไปอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน โมอับ คือ ตัว เขาพร้อมกับ
ภรรยาและบุตรชายสองคน 2 ชายคนนั ้นชื่อเอลี เมเลค ภรรยาชื่อนาโอมี บุ ตรชายสองคน
ชื่อมารห์โลนและคิลิโอน เป็นชาวเอฟราธาห์ มาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทัง้ หลาย
เดิน ทางเข้าไปในแผ่น ดิน โมอับ และอาศัย อยู่ที่ นั่น 3 แต่ เอลี เมเลคสามี ของนางนาโอมี สิ ้น
ชีวต
ิ เสีย ทิง้ นางไว้กับบุตรชายทัง้ สอง 4 บุตรชายสองคนนี้ ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยา
คนหนึ่ งชื่อโอรปาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อรู ธ เขาทัง้ หลายอยูที
่ ่นั ่นประมาณสิบปี 5 แล้วมาห์โลนและ
คิ ลิ โอนทัง้ สองคนก็ สิน
ิ หญิง คนนั ้ นก ็ ต้องเปล่า เปลี่ยวเพราะเหตุ สามี และบุตรชายทัง้
้ ชีวต
สองของนางต้องล้ม หายตายจากไป 6 แล ้ วนางนั ้น พร้อมกั บลู กสะใภ้ ทัง้ สองก็ ลุ กขึ้น ออก
เดิน ทางจากแผ่น ดิน โมอับ เพราะว่า เมื่อ อยู่ ในแผ่น ดิน โมอั บน น
ั ้ นางได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเย
โฮวาห์ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนชนชาติ ของพระองค์ และประทานอาหารแก่ เขาทัง้ หลาย 7 นางจึง
ออกจากตําบลที่ นางอยู่ พร ้ อมกับ บุตรสะใภ้ ทัง้ สอง เดิน ตามทางกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ยู ดาห์
8 แต่ นาโอมี กล ่าวแก่ บุ ตรสะใภ้ ทัง
้ สองของนางว่า “ไปเถิด ขอให้ ต่างคนต่างกลับ ไปบ้าน
มารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาต่อเจ้าทัง้ สอง ดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผู้ที่ตาย
ไปแล้ว และต่อ แม่ 9 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้ เจ้ ามี ความสงบ ขอให้ ต่างก็ ได้ เข ้า อยู่ ใน
เรือนของสามี� แล ้ วนาโอมี ก็ จุ บลู กสะใภ้ ทัง้ สอง ต่างก็ ส่ง เสียงร้องไห้ 10 นางทัง้ สองจึง พู
ดก ับ แม่ สามี ว่า “อย่า เลย เราทัง้ สองจะกลับ ไปกับ แม่ ไปถึง ชนชาติ ของแม่� 11 แต่ นาโอมี
ตอบว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงกลับไปเสียเถอะ จะไปกับแม่ทําไมเล่า แม่ยังจะมีบุตรชายใน
ครรภ์ ให้เป็น สามี ของเจ้า หรือ 12 ลูกสาวของแม่ เอ๋ย กล ับ ไปเสีย เถอะ กล ับ ไปตามทางของ
เจ้า แม่ แก่ เก ิ นที ่ จะมี สามี แล้ว หากแม่ จะว่า แม่ ยังม ี ความหวัง อยู่ ถ้า แม่ จะมี สามี คื นว ัน นี้
และให้กําเนิ ดบุตรชาย 13 แล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั ้นเติบโตได้หรือ เจ้าจะอดใจไม่แต่
งงานหรือ อย่า เลยลูกสาวของแม่ เอ๋ย แม่ มี ความขมขื่น มากเพราะเห็น แก่ เจ้า ที่ พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ได้กระทําแก่แม่ถึงเพียงนี้ � 14 แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีก โอรปาห์ก็จุบ
ลาแม่สามี แต่รู ธยังเกาะแม่สามีอยู่
1

นางรู ธไปอิสราเอลพร้อมกับนางนาโอมี

“ดูเถิด พี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้ว
จงกลับ ไปตามพี่ สะใภ้ ของเจ้า เถิด� 16 แต่ รู ธตอบว่า “ขอแม่ อย่า วิงวอนให้ฉัน จากแม่ หรือ
เลิก ติดตามแม่ ไปเลย เพราะแม่ จะไปไหนฉั น จะไปด้วย และแม่ จะอาศัย อยู่ ที่ ไหนฉั นก ็ จะ
15 นาโอมีจึงว่า
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อยู่ที่ นั ่นด้วย ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉั น และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉั น
17 แม่ ตายที่ไหนฉั นจะตายที่ นั ่น และจะขอให้ฝังฉั นไว้ที่ นั ่นด้วย ถ้ามี อะไรมาพรากฉั นจาก
แม่นอกจากความตาย ก็ ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษฉั น และให้หนักยิง่ กว่า� 18 เมื่อนาโอ
มี เห ็ นว ่า รู ธ ตัง้ ใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว นางก็ ไม่ พู ดอะไรอีก 19 ดัง นั ้น ทัง้ สองนางก็ พากัน ไป
จนถึง เมืองเบธเลเฮม ต่อ มาเมื่อ นางทัง้ สองมาถึง เบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองทัง้ สิ้ นก ็ พากัน
แตกตื่นเพราะเหตุนางทัง้ สอง จึงพูดขึ้นว่า “นี่ แน่ ะหรือ นางนาโอมี� 20 นาโอมีตอบเขาว่า
“ขออย่าเรียกฉั นว่านาโอมีเลย ขอเรียกฉั นว่ามาราเถอะ เพราะว่าองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์
ทรงกระทํา แก่ ฉัน อย่างขมขื่น 21 เมื่อ ฉั น จากเมืองนี้ ไป ฉั นม ี ทุ กอย่างครบบริบู รณ ์ พระเย
โฮวาห์ ทรงพาฉั น กลับ มาตัว เปล่า เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ฉัน ทุกข์ ใจดังนี้ และองค์ ผู้ ทรง
มหิทธิฤทธิให้
์ ฉั นต้องประสบเหตุรา้ ยเช่นนี้ จะเรียกฉั นว่านาโอมีทําไมเล่า� 22 ดังนั ้นนาโอมี
จึงกลับมา และรู ธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วย ผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับ และเขาทัง้
สองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์

2
นางรู ธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
1 ฝ่ายนาโอมีนั้ นม ี ญาติ ข้างสามี คนหนึ่ ง เป็ น คนมั ่งม ี ครอบครัว เดียวกับ เอลี เมเลค ชื่อ
โบอาส 2 และรู ธชาวโมอับจึงพูดกับนาโอมีว่า “บัดนี้ ขอให้ฉั นไปที่ทุ่งนา เพื่อจะเก็บรวงข้าว
ตกตามหลังผู้ที่ มีสายตากรุ ณาต่อฉั น� นาโอมีตอบนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงไปเถิด�
3 นางก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตก เผอิญเข้าไปในนาของโบอาส ซึ่งเป็ น
ญาติของเอลีเมเลค
นางรู ธพบญาติคนหนึ่ งชื่อโบอาส
4 ดูเถิด โบอาสมาจากเบธเลเฮม พูดกับคนเกี่ยวข้าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับ
เจ้า เถิด� เขาทัง้ หลายตอบว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านเถิด� 5 โบอาส
จึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั ้ นว่า “หญิงสาวคนนี้ เป็นคนของใคร� 6 คนใช้ซึ่ง
เป็น ผู้ ควบคุม คนเกี่ยวข้าวจึง ตอบว่า “นางเป็น หญิง ชาวโมอับ กล ับ มาจากแผ่น ดิน โมอับ
พร้อมกับนาโอมี 7 นางพูดว่า ‘ขออนุญาตให้ดิฉั นเดินตามคนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตกระหว่าง
ฟ่อนข้าวเถอะค่ะ� นางก็ มาเก็บ ข้าวตกตัง้ แต่ เวลาเช้า จนบัดนี้ เว้น แต่ ได้ พัก หน่ อยหนึ่ ง ที่
เรือน� 8 แล้วโบอาสจึงพู ดกับรู ธว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอฟังหน่ อย อย่าไปเก็บข้าวที่ นาอื่น หรือ
ทิง้ นานี้ ไปเสีย เลย จงอยู่ ใกล้ ๆสาวใช้ ของฉั น 9 ตาของเจ้า จงมองดู ตามนาที่ เขากําลัง เก็บ
เกี่ยวกัน อยู่ แล้ว ก็ จงติดตามเขาไป ฉั น ได้ สัง่ พวกหนุ่มๆมิ ให้ รบกวนเจ้า แล้ว มิ ใช่ หรือ เมื่อ
เจ้ากระหายนํ้าก็ เชิญไปที่ หม้อนํ้า ดื่ มน้าํ ซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้� 10 รู ธก็ ซบหน้าน้ อมตัวลงถึ งด
ินและพูดว่า “ทําไมดิฉันจึงได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ท่านจึงเอาใจใส่ดิฉั นในเมื่
อด ิ ฉัน เป็น แต่ เพียงคนต่างด้าว� 11 แต่ โบอาสตอบนางว่า “ทุ กอย่างที่ เจ้ าได้ ปฏิบัติ ต่อ แม่
สามีของเจ้าตัง้ แต่สามีของเจ้าสิน
ิ แล้วนัน
้ มีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ว และเขาบอก
้ ชีวต
ด้วยว่า เจ้ ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า มาอยู่กับชนชาติ ที่ เจ้ าไม่ รู ้
จักมาก่อน 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการงานของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทํามาแล้วนน
ั้
เถิด และขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของชนชาติ อส
ิ ราเอลซึ่ง เจ้า เข้า มาวางใจอยู่ใต้ ปี กของ
พระองค์ นั ้น จงทรงปู นบํา เหน็ จอ ัน บริบู รณ ์ แก่ เจ้า � 13 รู ธจึง กล่าวว่า “เจ้ านายของดิ ฉั น
ขอให้ดิฉั นได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้ปลอบใจดิฉั น และเพราะท่าน
ได้กล่าวคําที่แสดงความเมตตากรุ ณาต่อหญิงคนใช้ของท่าน ถึงแม้ดิฉั นไม่เป็นเหมือนคน
หนึ่ ง ในพวกหญิง คนใช้ ของท่าน� 14 โบอาสก็ บอกนางว่า “พอถึง เวลารับ ประทานอาหาร

นางรู ธ 2:15

300

นางรู ธ 3:14

เชิญ มานี่ เถิด มาร ับ ประทานขนมปั งบ ้าง และเอาอาหารมาจิ้ มน ้าํ ส้ม เถิด� นางจึง นั ่ง ลง
ข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าว โบอาสจึงส่งข้าวคัว่ ให้ และนางก็ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และยังเหลือไว้
บ้าง 15 เมื่อ นางลุก ขึ้น ไปเก็บ ข้าว โบอาสก็ บัญชาชายหนุ่ม ของท่านว่า “จงยอมให้นางเก็บ
ข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะ อย่าได้ ตําหนิ นางเลย 16 จงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิง้ ไว้ให้นาง
เก็บบ้าง อย่าว่านางเลย� 17 นางก็เที่ยวเก็บข้าวที่ตกในนาจนถึงเวลาเย็น แล้วก็ฟาดข้าวที่
เก ็บ มาได้ นั ้น ได้ ข้าวบาร์เลย ์ ประมาณเอฟาห์หนึ่ ง 18 นางยกข้าวนั ้น ขึ้น และเข้าไปในเมือง
แม่ สามี ก็ เห็นข้าวที่ นางได้ เก็บมานั ้น และนางเอาอาหารที่ เหลือเมื่อนางรับประทานอิม
่ แล้
19
วนน
ั ้ ให้แก่แม่สามีด้วย แม่สามีจึงกล่าวแก่นางว่า “วันนี้ ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมา ลูกไป
ทํางานที่ ไหน ขอให้ชายที่ เอาใจใส่ ลูก ได้ รบ
ั พระพรเถิด� นางจึง บอกแก่ แม่ สามี ให้ทราบว่า
นางไปทํางานกับผู้ใด นางว่า “ผู้ชายที่ฉันไปทํางานด้วยในวันนี้ นั้นชื่อโบอาส� 20 นาโอมีจึง
พูดกับบุตรสะใภ้ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่เขาเถิด พระกรุ ณาของพระองค์
ไม่เคยขาดจากผูที
้ ่ยังมชี
ี วิตอยูห
่ รือผูที
้ ่สิ้นชีวต
ิ ไปแล้ว� นาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่า “ชายคน
นั ้นเป็นญาติของเรา เขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่ งของเรา� 21 รู ธชาวโมอับกล่าวว่า “นอกจาก
นั ้น เขายัง พู ดก ับฉั นว ่า ‘เจ้ าจงอยู่ ใกล้ ๆคนใช้ หน ุ่ม ของฉั น จนกว่า เขาจะเกี่ยวข้าวของฉั น
เสร็จ� ” 22 นาโอมีพู ดกับรู ธบุตรสะใภ้ ว่า “ดี แล้ว ลูกสาวของแม่เอ๋ย ที่ เจ้ าจะไปทํางานกับ
สาวใช้ของเขา เพื่อว่าเขาจะไม่พบเจ้าในนาอื่น� 23 ดังนั ้นนางจึงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของโบอาส
เที่ยวเก็บข้าวตกจนสิน
่ ับแม่สามี
้ ฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี และนางก็อาศัยอยูก

3
นางนาโอมีวางแผนให้นางรู ธสมรสกับโบอาส
นาโอมี แม่ สามี ของนางพู ดก ับ นางว่า “ลูกสาวของแม่ เอ๋ย ถ้า แม่ จะหาที่ พ่งึ พัก ให้ เจ้า
เพื่อ เจ้า จะได้ มี ความสุข ไม่ ควรหรือ 2 โบอาสผู้ ที่ เจ้ าไปกับ พวกสาวใช้ของเขานั ้น เป็น ญาติ
ของเรามิ ใช่ หรือ ดู เถิด คื นว ัน นี้ เขาจะซัด ข้าวบาร์เลย ์ ที่ ลานนวดข้าว 3 จงอาบนํ้า ทาน ้าํ
มัน สวมเครือ
่ งแต่ง กายแล้ว ลงไปที่ ลานนวดข้าว แต่ อย่า ให้ ท่านเห็น ตัว จนกว่า ท่านจะรับ
ประทานและดื่ม เสร็จ แล้ว 4 เขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ ให้ ดี แล ้ว จงไปเปิด ผ้า คลุม เท้า ขึ้น
และจงนอนที่ นั ่น ต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทําประการใด� 5 นางตอบว่า “แม่
ว่า อย่างไร ฉั น จะกระทํา ตามทุก อย่าง� 6 ดัง นั ้น นางจึง ลงไปยัง ลานนวดข้าว และกระทํา
ตามที่ แม่ สามี บอกทุก อย่าง 7 เมื่อ โบอาสรับ ประทานและดื่ม จนสําราญใจแล้ว ท่านก็ ไป
นอนอยูที
่ ่ปลายกองข้าว แล้วนางก็ยอ
่ งเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น และนอนลงที่นั ่น
1

นางรู ธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติสนิทถัดมา

8 ต่อมาพอถึงเที่ยงคืนชายคนนั ้ นก็ตกใจตื่นพลิกตัว

ดูเถิด มีผู้หญิงมานอนอยู่ที่เท้าของ
ท่าน ท่านจึง ถามว่า “เจ้ าเป็น ใคร� นางตอบว่า “ดิ ฉั น คือ รู ธ หญิง คนใช้ ของท่านค่ะ ขอ
ให้ท่านกางชายเสื้อ ของท่านห่ม หญิง คนใช้ของท่านด้วย เพราะท่านเป็น ญาติ สน ิท ถัด มา�
10 ท่านจึง ว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ เจ้ าเถิด คุ ณของเจ้า ครัง
้
หลังนี้ ก็ใหญ่ยิง่ กว่าครังก
้ ่อน ด้วยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่ม ไม่ว่าจนหรือมงม
ั ่ ี 11 บัดนี้ ลูกสาว
เอ๋ย เจ้ าอย่า กลัว เลย สิ ่ง ที่ เจ้ าขอร้องเราจะกระทํา ตามทุก อย่าง บรรดาผู้ หลัก ผู้ ใหญ่ ของ
เมืองเราทราบดีอยูว่
่ าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดี 12 และก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิ ท แต่
ยังมีญาติอีกคนหนึ่ งที่สนิทกว่าฉั น 13 คืนนี้ เจ้าจงค้างที่นี่ ก่อน พรุ ง่ นี้ เช้า ถ้าเขาจะทําหน้าที่
ญาติ สนิทเพื่อเจ้าก็ ดี แล้ว ให้เขาทําหน้าที่ ญาติ สนิทเถอะ แต่ ถ้าเขาไม่เต็มใจที่ จะทําหน้าที่
ญาติ สนิทที่ ถัดมาเพื่อเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ฉั นจะทําหน้าที่ ญาติ สน
ิท ที่ ถัด มาเพื่อ เจ้า แน่ ฉั น นั ้น จงนอนลงเถิด จนกว่า จะรุ ง่ เช้า� 14 ดัง นั ้น นางจึง นอนอยู่ที่ เท
9
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้า ของท่านจนรุ ง่ เช้า แต่ นางลุก ขึ้ นก ่อนคนจะจํา หน้า กัน ได้ เพราะท่านคิด ว่า “อย่า ให้ ใคร
ทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ ลานนวดข้าว� 15 ท่านพูดว่า “จงเอาผ้าคลุ มที่เจ้ าใช้อยู่นั ้นคลี่ ออก�
นางก็ คลี่ ผ้าคลุมออก ท่านก็ตวงข้าวบาร์เลย์หกทะนานให้นางแบกไป แล้วก็ เข้าไปในเมือง
16 เมื่อนางมาถึง แม่สามีจึงถามว่า “เป็ นใครหนอ ลูกสาวของแม่เอ๋ย� แลว
้ นางก็เล่าตามที่
ท่านได้กระทําต่อนางให้แม่สามีฟังทุกอย่าง 17 และนางว่า “ท่านให้ข้าวบาร์เลยห
์ กทะนานนี้
แก่ฉั น ท่านว่า ‘เจ้าอย่ากลับไปหาแม่สามีมือเปล่าเลย� ” 18 แม่สามีจึงว่า “ลูกสาวของแม่
เอ๋ย จงคอยอยู่ ก่อน จนกว่า จะทราบว่า เรือ
่ งจะลงเอยอย่างไร เพราะว่า ท่านจะไม่ หยุด เลย
จนกว่าท่านจะจัดการเรือ
่ งนี้ ให้เสร็จในวันนี้ �

4

โบอาสไถ่มรดกของท่าน
โบอาสก็ ข้น
ึ ไปที่ ประตู เมืองและนั ่ง อยู่ที่ นั่น ดู เถิด ญาติ สน ิท คนที่ ถัด มาซึ่ง โบอาสกล่า
วถึงกเ็ ดินผ่านมา โบอาสจึงกล่าวว่า “โอ คนเช่นนี้ เอ๋ย แวะนั ่งที่นี่ ก่อนเถิด� เขาก็แวะมานั ่ง
ลง 2 ท่านจึงไปเชิญพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั ้นมาสิบคนกล่าวว่า “เชิญนั ่งที่นี่ เถิด� เขาทัง้ หลาย
ก็ นั ่ง ลง 3 ท่านจึง พู ดก ับ ญาติ สน ิท ที่ ถัด มานั ้ นว ่า “นาซึ่ง เป็น ส่วนของเอลี เมเลคญาติ ของ
เรานั ้น นาโอมีผู้ที่ กลับมาจากแผ่นดินโมอับอยากจะขายเสีย 4 ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าควร
บอกให้ท่านทราบ และขอบอกว่า ขอท่านซื้อไว้ต่อหน้าพลเมืองและต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของ
ชาวเมืองเรา ถ้าท่านอยากจะไถ่ไว้ก็จงไถ่เถิด แต่ถ้าท่านไม่ไถ่จงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้
ทราบ นอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิไถ่
์ ได้ ข้าพเจ้ามีสิทธิถั
์ ดท่านไป� ผู้นั ้นจึงบอกโบอา
สว่า “ข้าพเจ้าจะไถ่� 5 แล้วโบอาสบอกว่า “ในวันที่ท่านซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั ้น ท่านก็จะ
ได้ รู ธชาวโมอับ แม่ ม่ายของผู้ ตายด้วย เพื่อ จะจรรโลงนามของผู้ ตายไว้กับ มรดกของเขา�
6 ญาติ สน ิท ที่ ถัด มาคนนั ้น ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะไถ่ เพื่อ ตนเองอย่างนั ้น ไม่ ได้ จะทําให้ มรดก
ข้าพเจ้าเสียไป ท่านจงเอาสิทธิในการไถ่ ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด เพราะข้าพเจ้าไถ่ ไม่
ได้แล้ว� 7 ต่อไปนี้ เป็นธรรมเนี ยมในอิสราเอลสมัยก่อนเกี่ยวกับการไถ่และการแลกเปลี่ยน
คือ เพื่อ จะรับรองการตกลงกัน คนหนึ่ ง จะถอดรองเท้า ของเขาเองยื่น ให้ อี กคนหนึ่ ง นี่ เป็น
ธรรมเนี ยมของการแสดงสักขีพยานในอิสราเอล 8 ดังนั ้นเมื่อญาติ สนิทคนถัดมากล่าวแก่
โบอาสว่า “ท่านจงซื้อ เสีย เองเถิด� เขาก็ ถอดรองเท้า ออก 9 แล ้ว โบอาสจึง กล่าวแก่ พวก
ผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พยานในวัน นี้ ว่า ข้าพเจ้า ได้ ซ้ือ ทรัพย์ สิ
นทัง้ หมดของเอลีเมเลค และทรัพย์สินทัง้ หมดของคิลิโอนและมาห์โลนจากมือนาโอมีแล้ว
10 ยิง
่ กว่านั ้ นรูธชาวโมอับแม่ม่ายของมาห์โลนข้าพเจ้าก็ ได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้า เพื่อ
จะจรรโลงนามของผู้ ตายไว้กับ มรดกของเขา เพื่อ นามของผู้ ตายจะไม่ ต้องถูก ตัด ออกจาก
พวกพี่น้องของเขา และจากประตู บ้านเกิดเมืองนอนของเขา ท่านทัง้ หลายเป็นพยานแล้ว
ในวันนี้ �
1

โบอาสแต่งงานกับนางรู ธ
11 ประชาชนทัง
้ ปวงที่ อยู่ ที่ ประตู เมืองและพวกผู้ ใหญ่ กล่าวว่า “เราทัง้ หลายเป็น พยาน
แล้ว ขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ หญิง นั ้ นที ่ กําลัง จะเข้า มาในเรือนของท่านเหมือนนาง
ราเชลและนางเลอาห์ ผู้ซึ่งช่วยกันสร้างวงศ์วานอิสราเอล ขอให้ท่านจงจําเริญอยูใ่ นเอฟรา
ธาห์และมีช่อ
ื เสียงในเบธเลเฮม 12 ขอให้วงศ์ วานของท่านเหมือนวงศ์ วานของเปเรศซึ่งทา
มาร์คลอดให้แก่ยูดาห์ เนื่ องด้วยเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาห์จะประทานแก่ท่านโดยผู้หญิงคน
นี้ � 13 ดังนั ้นโบอาสก็ รบ
ั รู ธมาเป็นภรรยาของท่าน และท่านก็ เข้าหานางและพระเยโฮวาห์
ประทานให้นางตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่า “สาธุ
การแด่พระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงละทิง้ เจ้าไว้ให้ปราศจากญาติที่ถัดมา ขอให้ทารกนี้ มี
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ชื่อเสียงเลื่องลือไปในอิสราเอล 15 ให้เด็กคนนี้ เป็นผู้ชุบชีวต
ิ ของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชรา
เพราะว่าเด็กคนนี้ เกิดมาจากลูกสะใภ้ที่รักเจ้า ผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน�
นางรู ธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
16 แล ้ วนาโอมี ก็ รับ เด็ก นั ้น มาอุม
้ ไว้แนบอก และรับ เป็น ผู้ เลี้ยงดู แลเด็ก คนนั ้น 17 หญิง
ชาวบ้านข้างเคียงก็ ให้ ชื่อ เด็ก นั ้น พู ดก ั นว ่า “มี บุ ตรชายคนหนึ่ ง เกิด ให้ แก่ นาโอมี� เขาตัง้
ชื่อเด็กคนนั ้นว่า โอเบด ผู้เป็นบิดาของเจสซี ซึ่งเป็นบิดาของดาวิด 18 ต่อไปนี้ เป็นพงศ์พันธุ ์
ของเปเรศ เปเรศให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮสโรน 19 เฮสโรนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ราม รามให้กําเนิ ด
บุตรชื่ ออ ัม มี นาดับ 20 อัม มี นาดับ ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ นาโชน นาโชนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ สัล โมน
21 สัล โมนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โบอาส โบอาสให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบด 22 โอเบดให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อเจสซี และเจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิด
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ซามูเอล

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ บันทึก ชีวต
ิ ของซามู เอล ซึ่ง เป็น ผู้ วิน ิจฉั ย คนสุดท้าย และได้ บันทึก การ
เริม
่ ต้น ของอาณาจั กรอ ิส ราเอลโดยกษั ตริย์ ซาอูล เป็น ผู้ นํา ซามู เอลเป็น ศาสดาพยากรณ์
คนแรกที่เรียกกันว่า ศาสดาพยากรณ์ เขียน แต่บทที่ 25 ของเล่ มนี้กล่าวถึงความตายของ
ซามูเอล หนังสือทัลมัดได้กล่าวว่าซามูเอลเป็นผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้ ซึ่งเขาอาจจะเขียนบท
ที่ 1 ถึง 24 เท่านั ้น หนั งสือ 1 พงศาวดาร 29:29 พูด ถึง “หน ังสือ ของซามู เอลผู้ ทํานาย �
เพราะฉะนั ้น ซามู เอลได้ เข ีย นบางส่วนของพระคัมภีร ์ ซามู เอลเกิด ในตระกูล เลวี (1 พศด
6:33-38) เล่ มนี้บันทึกประวัติ ศาสตร์ของชาวอิสราเอลตัง้ แต่ สมัยของผู้วินิจฉั ยจนถึงการ
ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์ ในเล่มนเี้ ราได้พบดาวิด ซึ่งพร้อมกับอับราฮัมกับโมเสส เป็นคนสําคัญ
มากในพระคัมภีรเดิ
์ ม
นางฮันนาห์ปรารถนาได้บุตรชาย

มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ชาวรามาธาอิม โซฟิม แห่ งแดนเทือกเขาเอฟราอิม ชื่อ เอลคานาห์
บุ ตรชายเยโรฮัม ผู้ เป็น บุตรชายเอลีฮู ผู้ เป็น บุตรชายโทหุ ผู้ เป็น บุตรชายศูฟ คนเอฟรา
อิม 2 ท่านมี ภรรยาสองคน คนหนึ่ ง ชื่อ ฮัน นาห์ อี กคนหนึ่ ง ชื่อ เปนิ นนาห์ เปนิ นนาห์ มี บุตร
แต่ ฮัน นาห์ ไม่มี บุตร 3 ฝ่ายชายผู้ นี้ เคยขึ้น ไปจากเมืองของตนทุก ปี ไปนมัสการและถวาย
สัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาที่ เมืองชีโลห์ ที่ นั ่ นม ี บุ ตรชายสองคนของเอลี ช่อ
ื โฮฟนี
4
และฟีเนหัส ผู้ เป็น ปุโรหิต แห่ง พระเยโฮวาห์ ในวันที ่ เอลคานาห์ ถวายสัตวบู ชา ท่านก็ ได้
แบ ่ง ส่วนให้ แก่ เปนิ นนาห์ ภรรยาของท่านและแก่ บุ ตรชายบุตรสาวทุก คนของนาง 5 ท่าน
แบ่ง ให้ฮน
ั นาห์สองส่ วน เพราะท่า นรักฮันนาห์มาก แต่ พระเยโฮวาห์ทรงปิด ครรภ์ ของนาง
6
เสีย ปรปักษ์ ของนางก็ ยว
ั ่ เย้า นางอย่างรุ นแรง เพื่อ กระทํา ให้ นางระคายเคืองที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงปิด ครรภ์ ของนางเสีย 7 เหตุการณ์ ก็ เป็น อยู่ดังนี้ ปี แล้ว ปี เล่า เมื่อ นางขึ้น ไปยัง พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์คราวใด ปรปักษ์ ของนางก็ เคยยัว่ เย้านาง เพราะฉะนั ้น นางฮันนาห์
จึง ร้องไห้ไม่ รับ ประทานอาหาร 8 และเอลคานาห์สามี ของนางจึง ถามนางว่า “ฮัน นาห์ เธอ
ร้องไห้ ทําไม และเหตุ ใดเธอจึง ไม่ รบ
ั ประทานอาหาร และทําไมจิตใจของเธอจึง โศกเศร้า
สําหรับ เธอฉั น ไม่ ดี กว่า บุตรชายสิบ คนหรือ� 9 หลัง จากที่ ได้ รับ ประทานอาหารและดื่ มท ี่
เมืองชี โลห์ แล้ว ฮัน นาห์ ก็ ลุก ขึ้น ฝ่ายเอลี ปุ โรหิ ตน ั ่งอยู่ ที่ เก้าอี้ ข้างเสาประตู พระวิหารของ
พระเยโฮวาห์
1

นางฮันนาห์ปฏิญาณว่าจะถวายบุตรชายคนนั ้นแด่พระเจ้า

10 นางเป็ นทุกข์รอ
้ นใจมากอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ร้องไห้ครํา่ ครวญ 11 นางก็ปฏิญาณ

ไว้ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของหญิง
ผูรั
้ บใช้ของพระองค์จริงๆ และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญิงผูรั
้ บใช้ของพระองค์
แต่ จะทรงประทานบุตรชายแก่ หญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ สัก คนหนึ่ ง แล้ว ข้า พระองค์ จะ
ถวายเขาไว้ แด่ พระเยโฮวาห์ ตลอดชีวต
ิ ของเขา และมีดโกนจะไม่ แตะต้องศีรษะของเขา
เลย� 12 อยู่ มาเมื่อ นางยัง อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อยู่ นั ้น เอลี ก็ สังเกตดู ปาก
ของนาง 13 ฝ่ายฮัน นาห์นั้น นางพูด แต่ ในใจ ริม ฝีปากของนางมุบมิบ เท่านั ้น ไม่ ได้ ยิน เสียง
ของนาง เพราะเหตุนี้เอลีจึงสําคัญว่านางมึนเมา 14 เอลีจึงพูดกับนางว่า “เธอจะเมาไปนาน
สัก เท่าใด ทิง้ เหล้า องุน
่ เสีย เถิด� 15 แต่ ฮัน นาห์ ตอบว่า “มิใช่ เช่น นั ้น เจ้าค่ะ ดิ ฉั น เป็น หญิง
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ที่ มี ทุกข์ หนั ก ดิ ฉั นมิได้ ดื่มเหล้าองุน
่ หรือเมรัย แต่ ดิ ฉั น ระบายความในใจของดิฉัน ออกต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 ขออย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นหญิงอันธพาล ที่ดิฉั นพูด
ตลอดมานั ้ นก ็ พู ดด้วยความกระวนกระวายและความทุรนทุรายมาก� 17 แล ้ว เอลี ก็ ตอบ
ว่า “จงกลับไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูล
ขอต่อพระองค์นั ้น� 18 และนางก็กล่าวว่า “ขอให้หญิงผู้รับใช้ของท่านได้รบ
ั ความกรุ ณาใน
สายตาของท่านเถิด� แล้วหญิงนั ้ นก็ไปตามทางของนางและรับประทานอาหาร และสี หน
้า ของนางก็ ไม่ เศร้า หมองอีก ต่อ ไป 19 เขาทัง้ หลายลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู ่ นม ัส การต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ กล ับ ไปบ้านที่ รามาห์ และเอลคานาห์ ก็ สมสู่ กับ ฮัน นาห์
ภรรยาของตน และพระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงนาง
การกําเนิ ดของซามูเอล
20 และอยู่มาเมื่อ ถึงกาลกํา หนดฮันนาห์ก็ ตัง
้ ครรภ์ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และนางเรียก
ชื่อเด็กนั ้นว่า ซามูเอล เพราะนางกล่าวว่า “ดิฉั นทูลขอมาจากพระเยโฮวาห์� 21 ฝ่ายเอลคา
นาห์ และทุกคนในครอบครัวของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจําปีแด่พระเยโฮวาห์ และทํา
ตามคํา ปฏิญาณของท่าน 22 แต่ ฮัน นาห์มิได้ ขึ้น ไปด้วยเพราะนางบอกสามี ว่า “ฉั น จะไม่ ไป
จนกว่าเด็กคนนี้ หย่านมแล้ว ฉั นจะพาเขาขึ้นไป เพื่อเขาจะได้ ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และอยู่ที่ นั ่นตลอดไป� 23 เอลคานาห์สามี บอกนางว่า “จงทําตามที่ เธอเห็นชอบ
เถิด รออยู่ จนให้เขาหย่านม ขอเพียงให้พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ สําเร็จ เถิด� นางนั ้ นก ็
คอยอยูแ
่ ละให้บุตรชายกินนมของตัวจนนางให้เขาหย่านม
นางฮันนาห์มอบซามูเอลไว้กับพระเจ้า
24 และเมื่อ นางให้ เขาหย่านมแล้ว นางก็ พาเขาขึ้น ไปพร้อมกับ วัว ผู้ สามตัว แป ้ง หนึ่ ง เอ
ฟาห์ และนํ้า องุน
่ หนึ่ ง ขวดหนั ง และนางก็ นํา เขามาที่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ เมือง
ชี โลห์ และเด็ก นั ้ นก ็ ยงั เล็ก อยู่ 25 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ ฆ่า วัว ผู้ ตั วน น
ั ้ และนํา เด็ก มาหาเอลี
26 นางก็ กล่าวว่า “โอ ท่านเจ้าข้า ท่านมี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ท่านเจ้าข้า ดิ ฉั น เป็ น ผู้ หญิง ที่ ยน
ื
27
อยู่ที่ นี่ต่อหน้าท่าน และอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ดิฉั นอธิษฐานขอเด็กคนนี้ และพระเย
โฮวาห์ประทานตามคําทูลขอของดิฉั น 28 เพราะฉะนั ้นดิฉันจึงให้ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์
ด้วย ตราบใดที่ เขามีชีวิตอยู่ ดิฉั นจะให้ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์� และเขาก็นมัสการพระ
เยโฮวาห์ที่นั่น

2

การอธิษฐานอันชื่นชมยินดีของนางฮันนาห์
“จิ ตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเยโฮวาห์ ในพระ
เยโฮวาห์ เขาของข้าพเจ้า ถูก เชิดชู ขึ้น ปากของข้าพเจ้า ก็ อา้ กว้างเข้า ใส่ ศัตรู ของข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้าเปรมปรีดิ์ในความรอดของพระองค์ 2 ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเยโฮวาห์ ไม่มี
ผู้ใดนอกเหนื อพระองค์ ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย 3 อย่าพูดโอหังอีก
ต่อ ไปเลย อย่า ให้ ความจองหองออกมาจากปากของเจ้า เลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
พระเจ้า ของความรู ้ การกระทํา ทัง้ หลายพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชงั ่ ตรวจ 4 คัน ธนู ของผู้ มี กําลั
งก็หัก แต่ ผู้ที่ ซวนเซก็ ได้ กําลังมาคาดเอว 5 บรรดาคนที่ เคยกิ นอิ่มก็ ต้องออกรับจ้างหากิน
แต่ คนที ่ เคยหิ วก ็ หยุด หิว คนที ่ เป็น หมัน กําเนิ ด บุตรเจ็ด คน แต่ นางที่ มี บุ ตรมากก็ เห ี่ยว
แห้งไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงประหารและทรงให้มีชว
ิ พระองค์ทรงนําลงไปถึงแดนคนตาย
ี ต
และก็ นํา ขึ้น มา 7 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้ยากจนและทรงกระทํา ให้มัง่ คัง่ พระองค์ ทรง
1 นางฮันนาห์ได้ อธิษฐานและกล่าวว่า
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กระทําให้ต่ําลงและพระองค์ทรงยกขึ้น 8 พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลี พระองค์
ทรงยกคนขอทานขึ้นจากกองขยะ กระทําให้เขานั ่งร่วมกับเจ้านาย และได้ที่นั ่ งอันมีเกียรติ
เป็น มรดก เพราะว่า เสาแห่ง พิภพเป็น ของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงวางพิภพไว้ บนนั ้น
9 พระองค์ จะทรงดูแลย่างเท้า ของวิ สุ ทธิ ชนของพระองค์ แต่ คนชัว
่ จะต้องนิ่ ง อยู่ ในความ
10
มืด เพราะว่า มนุษย์ จะชนะด้วยกําลัง ของตนก็ หาไม่ ศัตรู ของพระเยโฮวาห์ จะแตกเป็น
ชิน
้ ๆ พระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้เขา พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาที่สุดปลาย
พิภพ พระองค์จะทรงประทานกําลังแก่กษั ตริย์ของพระองค์ และจะทรงยกย่องเขาของผู้ที่
พระองค์ทรงเจิมไว้� 11 แล้วเอลคานาห์ก็กลับไปบ้านที่ รามาห์ และเด็กนั ้ นก็ปรนนิ บัติพระ
เยโฮวาห์ต่อหน้าเอลีปุโรหิต
บุตรชายทัง้ สองของเอลีไม่รูจั
้ กพระเจ้า
12 ฝ่ายบุตรชายทัง
้ สองของเอลีเป็นคนอันธพาล เขามิได้รูจั
้ กพระเยโฮวาห์ 13 ธรรมเนี ยม
ของปุโรหิต ที่ มีต ่ อประชาชนเป็น อย่างนี้ เมื่ อม ี ประชาชนคนใดถวายเครือ
่ งสัตวบู ชา คนใช้
ของปุโรหิตจะเข้ามา มือถือขอเกี่ยวเนื้ อสามง่าม ขณะเมื่อเนื้ อกําลังต้มอยู่ 14 เขาจะเอาขอ
เกี่ยวเนื้ อ แทงเข้าไปในกระทะ หรือ หม้อ หู หรือ หม้อ ขนาดใหญ่ หรือ หม้อ ธรรมดา ขอเกี่ยว
เนื้ อติดอะไรขึ้นมา ปุโรหิตก็เอาสิง่ นั ้นไปเป็นของตน ที่เมืองชีโลห์เขาก็กระทําเช่นนั ้นแก่คน
อิสราเอลทุกคนที่มาที่นั ่น 15 ยิง่ กว่านั ้นอีก ก่อนที่เขาเผาไขมัน คนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามา
กล่าวแก่ ชายผู้ กระทําบู ชาน ั นว
้ ่า “ขอเนื้ อ ไปให้ปุ โรหิตทอด ท่านไม่ รบ
ั เนื้ อ ต้ม จากเจ้า ท่าน
ต้องการเนื้ อดิบ� 16 และถ้าชายคนนั ้นกล่าวแก่เขาว่า “ขอให้เขาเผาไขมันเสียก่อน แล้วจง
เอาไปตามชอบใจเถิด� เขาจะตอบว่า “ไม่ ได้ เจ้ าต้องให้เดีย
๋ วนี้ ถ้า ไม่ ให้ข้า ก็ จะเอาไปโดย
ใช้กําลัง� 17 ดังนี้ แหละบาปของคนหนุ่มทงั ้ สองนั ้นจึงใหญ่หลวงนั กต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ เพราะว่าคนเหล่านั ้นได้ดูหมิน
่ ของถวายแด่พระเยโฮวาห์
ซามูเอลปรนนิ บัติพระเจ้าตัง้ แต่เป็นเด็ก
18 แต่ ซามู เอลปรนนิ บั ติ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็ น เด็ก คนที ่ คาดเอวด้วยเอ
โฟดผ้า ป่าน 19 ฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อ เล็กๆนํา มาให้เขาทุก ปี เมื่อ นางขึ้น ไปพร้อมกับ สามี
เพื่อ ถวายเครือ
่ งบูชาประจํา ปี 20 แล ้ว เอลี เคยอวยพรเอลคานาห์และภรรยาของเขา กล่าว
ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ประทานเชื้อสายแก่ท่านโดยหญิงคนนี้ แทนคนที่นางให้ยม
ื ไว้แด่พระ
เยโฮวาห์� แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ กล ับ บ้านของตน 21 และพระเยโฮวาห์ ทรงเยีย
่ มเยียนฮัน
นาห์ และนางก็ได้ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชายสามหญิงสอง และกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้น
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ความชัว่ ร้ายของบุตรชายทัง้ สองของเอลี
22 ฝ่ายเอลี ชรามากแล้ว และท่านได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งราวทัง้ สิ้ นที ่ บุ ตรชายทัง้ สองของท่าน
กระทํา แก่ คนอิสราเอล เช่ นว ่า เขาเข้าหาหญิง ที่ ปรนนิ บัติ อยู่ ที่ ทางเข้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ
มด้วย 23 และท่านก็วา่ กล่าวเขาทัง้ สองว่า “ทําไมเจ้าจึงกระทําเช่นนั ้น เพราะเราได้ยน
ิ จาก
24
ประชาชนทัง้ ปวงถึงความชัว่ ซึ่งเจ้ากระทํา ลูกเราเอ๋ย อย่าทําเลย เพราะเรือ
่ งที่เราได้ยน
ิ
25
ไม่ดี เลย ลูกทําให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์ทําการละเมิด ถ้ามนุษย์คนใดกระทําผิดต่
อมนุษย์ด้วยกัน ผู้วินิจฉั ยจะวินิจฉั ยให้เขา แต่ถ้ามนุษย์กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ ใครจะ
ทูลขอเพื่อเขาได้ เล่า� แต่ เขาทัง้ สองหาได้ ฟังเสียงบิดาของเขาไม่ เพราะว่าเป็นนํ้าพระทัย
ของพระเยโฮวาห์ที่จะทรงประหารเขาเสีย 26 ฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็ นที่ชอบ
มากขึ้นเฉพาะพระเยโฮวาห์และต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย
พระเจ้าทรงสาปแช่งวงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิ ตย์
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กล่าวแก่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เรา
ได้ เผยเราเองให้แจ้งแก่ เรือนบรรพบุรุษเจ้า เมื่อเขาทัง้ หลายอยู่ในอียป
ิ ต์ ใต้ บังคับวงศ์ วาน
28
ของฟาโรห์ และเราได้ เลือกเขาออกจากตระกูล อิสราเอลทัง้ หมดให้ เป็น ปุโรหิต ของเรา
เพื่อ จะขึ้น ไปถวายที่ แท่น บูชาของเรา เพื่อ เผาเครือ
่ งหอม เพื่อ สวมเอโฟดต่อ หน้า เรา และ
เราได้ มอบบรรดาของที่ บู ชาด ้วยไฟซึ่ง คนอิสราเอลนํา มาถวายนั ้น แก่ เรือนบรรพบุรุษ ของ
เจ้า 29 เหตุ ใดเจ้า จึง เหยียบยํ่า เครือ
่ งสัตวบูชาของเรา และของที่ เขาถวายตามบัญชาของ
เราในที่ อาศัยของเรา และให้เกียรติ แก่ บุ ตรชายทัง้ สองของเจ้าเหนื อเรา และกระทําให้ตัว
ของเจ้า ทัง้ หลายอ้วนพี ด้วยส่วนที่ ดี ที่ สุด จากของถวายทุก รายจากอิสราเอลชนชาติ ของ
เรา� 30 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่า ‘เราพูดโดยความจริงว่า
วงศ์ วานของเจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า จะดําเนิ น ต่อ หน้า เราอยู่เป็น นิ ตย์� แต่ บัดนี้ พระ
เยโฮวาห์ทรงประกาศว่า ‘ขอให้การนั ้นห่างไกลจากเรา เพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เรา เราจะ
ให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ ดู หมิน
่ เรา ผู้นั ้นจะถู กดูหมิน
่ 31 ดู เถิด วาระนั ้นจะมาถึงอยู่แล้วท
เี่ ราจะตัดแขนของเจ้าออก และตัดแขนของวงศ์วานบิดาของเจ้าออก เพื่อจะไม่มีคนชราสัก
คนเดียวในวงศ์ วานของเจ้า 32 แล้วเจ้าจะเห็นศั ตรู ในที่ อาศัยของเรา คือในความมัง่ คัง่ ทัง้
สิ้ นที ่ พระเจ้า จะทรงประทานแก่ อิสราเอล และจะไม่ มี คนชราในวงศ์ วานของเจ้า เป็น นิ ตย์
33 คนของเจ้าซึ่งเรามิได้ตัดขาดเสียจากแท่นบูชาของเรานั ้น จะมีชีวิตอยูเ่ พื่อทําร้ายดวงตา
ของเจ้า และทําให้ใจของเจ้าเศร้าโศก และบรรดาผลอันเพิม
่ พูนในวงศ์วานของเจ้าจะตาย
ในวัยอ ัน เบ่ง บานของเขา 34 และสิง่ นี้ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ เจ้า ซึ่ง จะบังเกิด แก่ บุ ตรชาย
ทัง้ สองของเจ้า คือโฮฟนี และฟีเนหัส ทัง้ สองจะสิน
ิ ในวันเดียว 35 และเราจะให้ปุโรหิตผู้
้ ชีวต
สัตย์ซื่อของเราเกิดขึ้นมา ซึ่งจะกระทําตามสิง่ ที่มีอยูในจิ
่
ตในใจของเรา และเราจะสร้างวงศ์
วานมัน
่ คงให้เขา และเขาจะดําเนิ นอยู่ต่อหน้าผู้ที่ เราเจิมไว้เป็นนิ ตย์ 36 และต่อมาทุกคนที่
ยังเหลือ อยู่ในวงศ์ วานของเจ้า จะมากราบไหว้เขาขอเงินเหรียญหนึ่ ง และขนมปั งก ้อนหนึ่ ง
และจะกล่าวว่า “ขอท่านกรุ ณาตัง้ ข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่ งปุโรหิตสักที หน่งึ เถิด เพื่อข้าพเจ้า
จะได้รบ
ั ประทานอาหารสักหน่ อยหนึ่ ง� ’ ”
27 ครัง
้ นั ้ นมีบุ รุ ษของพระเจ้ามาหาเอลี

3
ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ และปุโรหิต
1 ฝ่ายกุมารซามู เอลปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์อยู่ต่อหน้าเอลี

ในสมัยนั ้นพระดํารัสของพระ
เยโฮวาห์ มี มาแต่ น้ อย ไม่มี นิ มิ ตบ ่อยนั ก 2 อยู่ มาครัง้ นั ้น เอลี นอนอยู่ ในที่นอนของตน ตา
ของท่านเริม
่ มืดมัว มองอะไรไม่เห็น 3 ตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับ ซามูเอลนอนอยู่ในพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ ที่ ที่ หี บของพระเจ้า อยู่ ที่ นั่น 4 พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกซามู เอลและ
ซามูเอลทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ � 5 เขาจึงวิง่ ไปหาเอลีและว่า “ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ ด้วยท่านร้อง
เรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “เราไม่ ได้ เรียกเจ้า จงกลับ ไปนอนอีก� เขาก็ ไปนอน 6 และ
พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกขึ้ นอ ี กว่า “ซามู เอลเอ๋ย� และซามู เอลก็ ลุ กขึ้น ไปหาเอลี กล่าวว่า
“ข้าพเจ้า อยู่ นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “ลูก เอ๋ย เรามิ ได้ เรียกเจ้า จง
นอนอีก� 7 ฝ่ายซามู เอลไม่ เคยรู จ
้ ัก พระเยโฮวาห์ และยังไม่ เคยทรงสําแดงพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห์แก่ เขา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามู เอลอีกเป็ นครงั ้ ที่ สาม ซามู เอลก็ ลุ ก
ขึ้น ไปหาเอลี กล่าวว่า “ข้าพเจ้า อยู่ นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แล ้ว เอลี จึง หยัง่ รู ว
้ า่ พระ
9
เยโฮวาห์ทรงเรียกเด็ก นั ้น เพราะฉะนั ้น เอลี จึง พู ดก ับ ซามู เอลว่า “จงไปนอนเสีย เถิด ถ้า
พระองค์ทรงเรียกเจ้า เจ้าจงทูลว่า ‘พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้
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ของพระองค์ คอยฟังอยู�
่ ” ซามู เอลจึงกลับไปนอนในที่ ของตน 10 และพระเยโฮวาห์เสด็จ
มาประทับยืนอยู่ ทรงเรียกอย่างครังก
้ ่อนๆว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย� และซามูเอลทูลตอบ
ว่า “ขอตรัส เถิด เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ คอยฟัง อยู�
่ 11 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ซามู
เอลว่า “ดู เถิด เราจะทํา สิง่ หนึ่ ง ในอิสราเอล หู ของทุก คนผู้ ที่ ได้ ยิน จะซ่า ทัง้ สองข้าง 12 ใน
วันนั ้นเราจะกระทําให้สิ ่งสารพัดที่ เรากล่าวไว้เกี่ยวด้วยเรือ
่ งวงศ์ วานของเอลี ให้สําเร็จเสีย
13
ต่อเอลี ตัง้ แต่ ต้นจนถึง ที่ สุด ดังนั ้นเราจึงบอกเขาว่า เราจะลงโทษวงศ์ วานของเขาเป็น
นิ ตย์ เพราะความชัว่ ช้า ซึ่ง เขารู แล้
้ ว เพราะบุตรชายทัง้ สองของเขาประพฤติ เลวร้าย และ
เขาก็ มิได้ ห้ามปราม 14 เพราะฉะนั ้นเราจึงปฏิญาณต่อวงศ์ วานของเอลี ว่า ความชัว่ ช้าของ
วงศ์วานเอลีนั้นจะลบล้างเสียด้วยเครือ
่ งสัตวบูชา และของถวายไม่ได้เป็นนิ ตย์� 15 ซามูเอ
ลนอนอยูจ
่ นรุ ง่ เช้า เขาเปิดประตูพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และซามูเอลก็กลัวไม่กล้าบอก
นิ มิตนัน
้ แก่เอลี 16 เอลีก็เรียกซามูเอลมากล่าวว่า “ซามูเอล บุตรของข้าเอ๋ย� และซามูเอล
ตอบว่า “ข้าพเจ้า อยู่ นี่ � 17 และเอลี ถามว่า “เรือ
่ งอะไรนะที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบอกเจ้า ขอ
อย่า ปิดบัง ไว้จากเราเลย ถ้า เจ้า ปิดบัง สิง่ ใดไว้จากเราในเรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่ พระองค์ ทรงบอกแก่
เจ้าก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและให้หนักยิง่ กว่า� 18 ดังนั ้นซามูเอลจึงบอกทุกอย่างแก่เอ
ลี ไม่ได้ปิดบังอะไรไว้จากท่านเลย และเอลีว่า “คือพระเยโฮวาห์เอง ขอพระองค์ทรงกระทํา
ตามสิง่ ที่ พระองค์ ทรงเห็นชอบเถิด� 19 และซามู เอลก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ
ตก ั บท ่าน มิ ให้ วาจาของท่านตกไปเปล่า แต่ สัก คํา เดียว 20 และชนอิสราเอลทัง้ ปวง ตัง้ แต่
ดานถึง เบเออร์เชบาก็ ทราบว่า ซามู เอลได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ให้ เป็น ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮ
วาห์ 21 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏอีกที่ชีโลห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงพระองค์แก่
ซามูเอลที่ชีโลห์ โดยพระดํารัสของพระเยโฮวาห์
คนฟีลิสเตียจับหีบพันธสัญญา

4

1 และถ้อยคําของซามู เอลมาถึงคนอิสราเอลทัง
้ ปวง

ฝ่ายคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออก
ไปสู้รบกับคนฟีลิสเตีย ได้ตัง้ ค่ายอยูข
่ ้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟีลิสเตียตัง้ ค่ายอยูใ่ นเอเฟก
2 คนฟี ลิ ส เตีย ได้ จัด พลเป็ น แนวเข้า ต่อสู้ กับ อิสราเอล และเมื่อ สงครามได้ ขยายวงออกไป
อิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย ผู้ได้ฆ่าคนเสียประมาณสี่พันคนในสนามรบ 3 และ
เมื่อกองทัพกลับมาสู่ค่าย พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กล่าวว่า “ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงให้
เราพ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตียในวันนี้ ขอเราไปนําหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์มาให้
เราจากเมืองชี โลห์เถิด เพื่อ ว่า หีบน น
ั ้ จะมาท่ามกลางเราและจะช่วยเราให้พ้น จากมือศั ตรู
4
ของเรา� เขาจึงใช้คนไปที่ เมืองชีโลห์ เพื่อนําหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ มาจากชีโลห์ บุ ตรชายทัง้ สองของเอลี คือโฮฟนี และฟีเนหัส ก็
อยู่ กับ หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเจ้า ที่ นั ่น 5 เมื่อ หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ เข ้า มาใน
ค่ายแล้ว คนอิสราเอลทัง้ สิ้นก็โห่ร้องเสียงดังจนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั ้น 6 และเมื่อคน
ฟี ลิ ส เตีย ได้ยน
ิ เสียงโห่ รอ
้ งดัง เช่น นั ้น เขาก็ กล่าวว่า “เสียงโห่ รอ
้ งอึกทึก ครึกโครมในค่าย
ของคนฮีบรูนั้นหมายความว่าอะไรกัน� และเขาทราบว่าหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามาในค่าย
แล้ว 7 คนฟีลิสเตียกกล
็ ัวเพราะเขากล่าวว่า “พระเจ้าได้เสด็จมาในค่ายแล้ว� และเขากล่าว
ว่า “วิบัติ แก่ เราทัง้ หลาย เพราะแต่ ก่อนไม่ เคยเกิด เรือ
่ งอย่างนี้ เลย 8 วิบัติ แก่ เราทัง้ หลาย
ใครจะช่วยเราให้พ้นจากพระหัตถ์ ของบรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพนี้ ได้ พระเหล่านี้ เป็น
ผู้ที่ ฆ่าฟันชาวอียป
ิ ต์ ด้วยภัยพิบัติ นานาชนิ ดในถิน
่ ทุ รกันดาร 9 โอ คนฟี ลิสเตียเอ๋ย จงกล้า
หาญเถิด จงกระทําตัวเป็นลูกผู้ชาย เพื่อว่าเจ้าจะไม่เป็นทาสของคนฮีบรู ดังที่ เขาเคยเป็น
ทาสเจ้า จงกระทําตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้ารบ� 10 เพราะฉะนั ้นคนฟี ลิสเตียจึงสู้ รบและ
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อิสราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่างก็ หนี ไปยัง เต็นท์ ของตน ครัง้ นั ้ นม ี การฆ่า ฟั นก ัน มาก เพราะทหาร
ราบของอิสราเอลตายเสียสามหมื่นคน 11 และหีบแห่งพระเจ้าก็ ถู กยึดไป และบุตรชายทัง้
สองของเอลี คือ โฮฟนี และฟีเนหัส ก็ ถู กฆ่า ตาย 12 ผู้ ชายคนเบนยามิ น คนหนึ่ ง วิง่ ไปจาก
แนวรบมาถึงชีโลห์ในวันเดียวกัน เสื้อผ้าขาดและดินก็อยูบนศี
่
รษะของเขา 13 เมื่อเขามาถึง
นั ้น ดู เถิด เอลี อยู่ บนที่ นั่ง ข้างถนนคอยเฝ้า อยู่ เพราะจิตใจของท่านหวัน
่ ด้วยเรือ
่ งหีบ แห่ง
พระเจ้า และเมื่อชายคนนั ้นเข้ามาในเมืองและบอกข่าว ชาวเมืองทัง้ สิ้นก็รอ
้ งขึ้น 14 เมื่อเอ
ลี ได้ยินเสียงร้องเช่นนั ้ นก็ถามว่า “นั ่นเสียงอะไรกันโกลาหล� แล้วชายคนนั ้ นก็รีบเข้ามาบ
อกเอลี 15 ฝ่ายเอลี มีอายุ เก ้า สิบ แปดปี ตาของท่า นมื ดม ัว มองอะไรไม่ เห็น 16 ชายคนนั ้น
บอกเอลี ว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนที่มาจากแนวรบ ข้าพเจ้า หนี มาจากแนวรบวัน นี้ � เอลี ก็ ถาม
ว่า “ลูก เอ๋ย เป็น อย่างไรบ้าง� 17 ผู้ ที่ ส่ง ข่า วนั ้ นก ็ ตอบว่า “อิสราเอลได้ หนี ไปต่อ หน้า ต่อ ตา
คนฟี ลิสเตียไปแล้ว มีการฆ่าฟั นกันมากท่ามกลางประชาชน บุ ตรชายทัง้ สองของท่าน คือ
โฮฟนี และฟีเนหัส ก็ ตาย และหีบ แห่ง พระเจ้า ถูก ยึด ไปเสีย� 18 ต่อ มาเมื่อ เขากล่าวถึง หีบ
แห่งพระเจ้า เอลีก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยูข้
่ างประตู คอของท่านก็หัก และท่านสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
เพราะท่านชรามากและตั วก ็ หนั ก ท่านได้ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลอยู่ สี ่ สิ บปี 19 ฝ่ายบุตรสะใภ้
ของท่าน คือภรรยาของฟีเนหัสมีครรภ์กําลังจะคลอดบุตร และเมื่อนางได้ยน
ิ ข่าวว่า เขายึด
หีบแห่งพระเจ้าไป และพ่อสามี และสามี ของนางก็ สิน
ิ นางก็ โน้มตัวลงและคลอดบุตร
้ ชีวต
เพราะความเจ็บ ปวดบังเกิด ขึ้น แก่ นาง 20 เมื่อ นางกําลัง จะตายนั ้น พวกผู้ หญิง ที่ เฝ้า นาง
อยู่ ได้ บอกนางว่า “อย่า กลัว เลย เพราะเจ้า คลอดลูก ผู้ชายคนหนึ่ ง� แต่ นางไม่ ตอบไม่ ฟัง
21 นางให้ช่ อ
ื เด็กนั ้ นว่า อีคาโบด กล่าวว่า “สง่าราศี พรากไปจากอิสราเอลแล้ว� เพราะเขา
ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า ไป และเพราะเรือ
่ งพ่อ สามี และสามี ของนาง 22 และนางกล่าวว่า “สง่า
ราศีได้พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป�

5

คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่ องด้วยหีบพันธสัญญา

1 คนฟีลิสเตียยึดหีบแห่งพระเจ้าและนําไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดด 2 เมื่อคนฟี

ลิสเตียยึดหีบแห่งพระเจ้าไปนั ้น เขานําเข้าไปไว้ในนิ เวศของพระดาโกน และวางไว้ข้างพระ
ดาโกน 3 และเมื่อประชาชนชาวอัชโดดตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น ดูเถิด พระดาโกนได้ล้มหน้าควํา่
ลงมายัง พื้น ดิน ตรงหน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายจึง ยกพระดาโกนขึ้น ตัง้ ไว้ในที่
เดิม 4 แต่เมื่อเขาทัง้ หลายตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น ดูเถิด พระดาโกนก็ล้มหน้าควํา่ ลงมายังพื้นดิน
ตรงหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์ เศียรของพระดาโกนและฝ่ามือทัง้ สองก็ถูกตัดออกอยูที
่ ่ธรณี
5
ประตู เหลืออยู่แต่ลําตัวพระดาโกน เพราะเหตุนี้เองปุโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าไป
ในนิ เวศของพระดาโกน จึงไม่เหยียบธรณี ประตูนิ เวศพระดาโกนที่เมืองอัชโดดจนถึงทุกวัน
นี้ 6 พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยูเหนื
่
อประชาชนอัชโดดอย่างหนั ก พระองค์ทรงทําลายเขา
และทรงเฆี่ยนเขาด้วยริดสีดวงทวารขั ้นร ุน แรง ทัง้ ชาวอัช โดดและเขตแดนของชาวเมือง
นั ้น 7 และเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นอย่างนั ้น เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “อย่าให้หีบแห่งพระเจ้า
ของอิสราเอลอยู่ กับ เราเลย เพราะว่า พระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่ เหนื อ เรา และเหนื อ พระดา
โกนพระของเราอย่างหนั ก� 8 เขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทัง้ สิน
้ ของฟีลิสเตีย และ
กล่าวว่า “เราจะกระทําอะไรกับหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลดี� เขาทัง้ หลายตอบว่า “ให้เรา
นําหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอ้อมไปยังเมืองกัท� เพราะฉะนั ้นเขาจึงนําหีบแห่งพระเจ้า
ของอิสราเอลไปที่ นั ่น 9 แต่ เมื่อ เขาทัง้ หลายนํา หีบ อ้อมไปเมืองนั ้น แล้ว พระหัตถ์ ของพระ
เยโฮวาห์ก็ต่อสู้ เมืองนั ้นกระทําให้เกิดการทําลายอย่างหนั ก และทรงเฆี่ยนชาวเมืองนั ้นทัง้
เด็กและผูใหญ่
้
คือให้เกด
ิ ริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงขึ้นทีส
่ ่วนลับของเขาทัง้ หลาย 10 เขาจึงส่ง
หีบ แห่ง พระเจ้า ไปยัง เมืองเอโครน และอยู่ มาเมื่อ หีบ แห่ง พระเจ้า มาถึง เมืองเอโครน ชาว
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เมืองเอโครนร้องว่า “เขาได้ นํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลมาให้ เรา เพื่อ จะฆ่า เราและ
ประชาชนของเราเสีย� 11 เพราะฉะนั ้น เขาจึง ส่ง คนไปให้เรียกประชุม เจ้า นายทัง้ หมดของ
คนฟี ลิ ส เตีย และกล่าวว่า “จงส่ง หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลไปเสีย ให้ หี บน ั ้นกลับ ไปยัง
ที่เดิม เพื่อหีบนัน
้ จะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสีย� เพราะว่ามีการทําลายอย่างน่า
กลัว ตายแพร่ไปทัว่ เมืองนั ้น พระหัตถ์ ของพระเจ้า ก็ อยู่ที่ นั ่น อย่างหนั ก 12 คนที ่ ไม่ ตายก็เป็
นริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง และเสียงร้องของชาวเมืองนั ้นก็ข้น
ึ ไปยังฟ้าสวรรค์

6
คนฟีลิสเตียส่งหีบพันธสัญญาไปยังโยชูวาชาวเบธเชเมช

หีบแห่ง พระเยโฮวาห์อยู่ในถิน
่ คนฟี ลิ ส เตีย เจ็ด เดือน 2 คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ เชิญ พวกปุโรหิต
และพวกโหรมา กล่าวว่า “เราจะกระทําอย่างไรกับหีบแห่งพระเยโฮวาห์ดี ขอบอกเราว่าจะ
ส่งหีบไปยังที่เดิมด้วยอะไรดี� 3 เขาทัง้ หลายตอบว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะส่งหีบแห่งพระเจ้า
ของอิสราเอลไป ก็ อย่า ส่ง ไปเปล่า ถึง อย่างไรก็ ขอส่ง เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ไปด้วย แล ้
วท ่า นทัง้ หลายจะหายโรค และท่านทัง้ หลายจะทราบด้วยว่า เหตุ ใดพระหัตถ์ นี้ จึง ไม่ หน
ั ไป
4
เสีย จากท่าน� และเขากล่าวว่า “จัด อะไรเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เล่า ที่ เราจะต้อง
ถวายให้ พระองค์ � เขาทัง้ หลายตอบว่า “ลู กร ิด สีด วงทวารขั ้นร ุน แรงทองคํา ห้า ลู กก ับ หนู
ทองคํา ห้า ตัว ตามจํานวนเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส เตีย เพราะว่า โรคอย่างเดียวกัน นั ้น ติดต่อ
ท่านทัง้ หลายและเจ้า นายด้วย 5 เพราะฉะนั ้น ท่านต้องทํา รู ปริดสีด วงทวารขั นร
้ ุน แรงของ
ท่านและรู ป หนูของท่านซึ่ง ทําลายแผ่น ดิน และท่านทัง้ หลายจงถวายสง่า ราศี แด่ พระเจ้า
ของอิสราเอล ชะรอยพระองค์ จะทรงเบาพระหัตถ์ ของพระองค์ จากท่านทัง้ หลาย ทัง้ จาก
พระของท่านและแผ่น ดิน ของท่าน 6 ทําไมท่านจึง กระทํา ให้จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไป
อย่างที่ ชาวอียป
ิ ต์ และฟาโรห์ ได้ กระทํา จิตใจของเขาให้ แข ็ งกระด้างนั ้น เมื่อ พระองค์ ทรง
กระทํา เหตุ การณ์ สู้ เขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ต้องปล่อยให้ ประชาชนไปมิ ใช่ หรือ แล
้ว เขาทัง้ หลายก็ จากไป 7 ฉะนั ้น บัดนี้ จงเตรียมเกวียนใหม่ เล่ม หนึ่ ง มาเทียมเข้า กับ แม่ ววั คู่
หน่งึ ซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย จงเอาแม่ววั มาเทียมเกวียนแล้วพรากลูกๆของมันกลับ
ไปบ้านเสีย ให้ พ้น จากมัน 8 จงนํา หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ มาวางไว้บนเกวียน และวางเครือ
่ ง
ทองคํา ซึ่ง ท่านทัง้ หลายถวายให้ พระองค์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ไว้ในหีบ ข้างๆแล้ วก ็
9
ปล่อยให้มันไป และคอยดู ถ้าไปตามทางถึงแผ่นดินของมันเอง คือทางไปเมืองเบธเชเมช
พระองค์ก็เป็นผู้ทรงให้เกิดความชัว่ ร้ายอย่างใหญ่หลวงนี้ แก่เรา แต่ถ้าไม่เช่นนั ้น เราจะได้
ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่กระทําต่อเรา เป็นโอกาสที่บังเอิญเกิดขึ้นแก่เราเอง�
10 คนเหล่านั ้ นก ็ กระทํา ตาม นํา เอาแม่ วว
ั คู่ หน่งึ เทียมเข้า กับ เกวียน แล ้ว ขัง ลูกๆของมัน ไว้
11
ที่ บ้าน และเขาก็ วางหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ ไว้บนเกวียนพร้อมกับ หีบ หนู ทองคํา และรู ปริ
ดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงของเขา 12 แม่วัวก็เดินตรงไปตามทางที่ ไปเมืองเบธเชเมช ไปตาม
ทางหลวง เดิน พลางร้องพลางไม่ เลี้ยวขวาหรือ เลี้ยวซ้าย และบรรดาเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส
เตียก็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมช 13 ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมชกําลังเกี่ยวข้าว
สาลีอยู่ที่หุบเขา และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นหีบ เขาก็ชื่นชมยินดีที่ได้เห็น 14 เกวียนนั ้น
ได้เข้ามาในนาของโยชูวาชาวเบธเชเมชและหยุดอยที
ู่ ่นั่น มีหินใหญ่ก้อนหนึ่ งอยูที
่ ่นั่น เขาจึง
15
ผ่าไม้เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่ววั เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และคนเลวี
ก็ เชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์ลง และหีบที่อยู่ข้างๆซึ่งมีเครือ
่ งทองคํา วางไว้บนก้อนหินใหญ่
นั ้น และชาวเบธเชเมชก็ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ใน
16
วัน นั ้น และเมื่อ เจ้า นายทัง้ ห้า ของคนฟี ลิ ส เตีย ได้ เห ็น แล้ว เขาก็ กล ับ ไปยัง เมืองเอโครน
ในวันนั ้น 17 ต่อไปนี้ เป็ นรูปริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงทองคําซึ่งคนฟีลิสเตียถวายเป็นเครือ
่ ง
1
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บูชาไถ่ การละเมิด ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ รู ปหนึ่ ง สําหรับ เมือ งอัช โดด เมืองกาซารู ป หนึ่ ง
เมืองอัชเคโลนรู ปหนึ่ ง เมืองกัทรู ปหนึ่ ง เมืองเอโครนรู ปหนึ่ ง 18 รูปหนูทองคําก็เช่นเดียวกัน
ตามจํานวนเมืองของฟี ลิสเตีย ที่ เป็นเมืองของเจ้า นายทัง้ ห้า ทัง้ เมืองที่ มี ป้อมปราการและ
ชนบทที่ ไม่มี กําแพงเมือง จนถึง หิ นก ้อนใหญ่ แห่ งอาเบล ซึ่ง เขาวางหีบ ของพระเยโฮวาห์
ลงไว้นั ้น หินนั ้ นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี้ ที่ ในทุ่งนาของโยชู วาชาวเบธเชเมช 19 พระองค์ จึงทรง
ประหารชาวเบธเชเมช เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ มองข้างในหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ พระองค์
ได้ ทรงประหารเสีย ห้า หมื่น เจ็ด สิบ คน และประชาชนก็ ไว้ทุกข์ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรง
ประหารประชาชนเสียเป็นอันมาก 20 แล้วชาวเบธเชเมชจึงกล่าวว่า “ผูใดสามารถยื
้
นอยูต
่ ่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า บริสุทธิ์ องค์ นี้ ได้ พระองค์ จะเสด็จ ไปจากเราไปหาผู้ ใดดี�
21 ดัง นั ้น เขาจึง ส่ง ผู้ ส่ ือสารไปยัง ชาวเมืองคี ร ย
ิ าทเยอาริม กล่าวว่า “คนฟี ลิ ส เตีย ได้ คืน หีบ
แห่งพระเยโฮวาห์มาแล้ว ขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยูก
่ ับท่านเถิด�

7
ได้นําหีบพันธสัญญาไปยังเรือนของอาบีนาดับ

1 ชาวคี ร ย
ิ าทเยอาริมได้ มาเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ ไปถึงเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่

บนเนิ น เขา และเขาทัง้ หลายก็ ชาํ ระเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขาให้ บริสุทธิเพื
์ ่อ ให้ ดู แลหีบ
แห่ง พระเยโฮวาห์ 2 อยู่ มาน ับ แต่ วัน ที่ หีบน ั น
้ อยู่ ที่ คี ร ย
ิ าทเยอาริม ก็ เป็น เวลาช้า นานตัง้ ยี่สิ
บปี และบรรดาวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้นก็ครํา่ ครวญถึงพระเยโฮวาห์ 3 แล้วซามู เอลพูดกับ
วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้นว ่า “ถ้า ท่านทัง้ หลายจะกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดใจของ
ท่าน จงทิง้ พระต่างด้าวและพระอัช ทาโรทเสีย จากท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และเตรียมใจ
ของท่านให้ตรงต่อพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บติ
ั แต่พระองค์เท่านั ้น พระองค์จะทรงช่วยท่าน
ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย� 4 คนอิสราเอลจึงทิง้ พระบาอัลและพระอัชทาโรท และเขา
ทัง้ หลายปรนนิ บัติแต่พระเยโฮวาห์เท่านั ้น

การฟื้ นฟูที่เมืองมิสเปห์
แล ้ว ซามู เอลกล่าวว่า “จงประชุม คนอิสราเอลทัง้ สิ้ นที ่ เมืองมิส ปาห์ และข้าพเจ้า จะ
อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ท่าน� 6 เขาทัง้ หลายจึง ประชุ มกั นที ่ มิ สปาห์ และตัก นํ้า มา
เทออกถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอดอาหารในวันนั ้นและกล่าวที่ นั่นว่า “เราทัง้
หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์� และซามู เอลก็ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลที่ เมืองมิส ปาห์
7 เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าคนอิสราเอลได้ประชุมกันที่เมืองมิสปาห์ เจ้านายแห่งฟีลิสเตียก็
ยกขึ้นไปต่อสู้ กับอิสราเอล และเมื่อคนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้นเขาก็ กลัวคนฟีลิสเตีย 8 และ
คนอิสราเอลร้องต่อ ซามู เอลว่า “อย่า หยุด ร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราเพื่อ เราทัง้
หลาย เพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย�
พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลชนะคนฟีลิสเตีย
9 ซามู เอลก็ เอาลูก แกะอ่อนที่ ยั งก ิน นมอยู่ ตัว หนึ่ ง มาถวายเป็ น เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แด่
พระเยโฮวาห์ และซามูเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เพื่อคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ทรง
สดับท่าน 10 ขณะที่ซามูเอลถวายเครือ
่ งเผาบูชาอยู่นั ้น คนฟีลิสเตียก็เข้ามาใกล้จะสู้รบกับ
อิสราเอล แต่ พระเยโฮวาห์ทรงให้ ฟ้าร้องเสียงดัง ยิง่ นั ก ในวัน นั ้น สู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย กระทํา
ให้คนฟี ลิ ส เตีย สับสนอลหม่าน จึง พ่ายแพ้ แก่ อิสราเอล 11 คนอิสราเอลก็ ออกจากมิส ปาห์
ติ ดตามคนฟี ลิ ส เตีย และฆ่า ฟัน เขา จนไปถึง เมืองเบธคาร์ 12 แล ้ว ซามู เอลก็ เอาศิ ลาก ้อน
หนึ่ ง ตัง้ ไว้ระหว่างมิส ปาห์ และเชน เรียกชื่อ ศิ ลาน ั ้นว ่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ � 13 ดัง นั ้น คนฟี ลิ ส เตีย จึง พ่ายแพ้ ไม่ เข ้า มาในดิน
แดนอิสราเอลอีก และพระหัตถ์ แห่ งพระเยโฮวาห์ ก็ ต่อสู้ คนฟี ลิ ส เตีย ตลอดชีวต
ิ ของซามู
5
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เอล 14 หัวเมืองที่ คนฟีลิสเตียได้ ยด
ึ ไปจากอิสราเอลนั ้น ก็ได้ กลับคืนมายังอิสราเอล ตัง้ แต่
เมืองเอโครนถึงเมืองกัทและอิสราเอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี้ คืนมาจากมือของ
คนฟีลิสเตีย ครัง้ นั ้นมีสันติภาพระหว่างอิสราเอลและคนอาโมไรต์ด้วย
ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ ปุโรหิตและผู้วินิจฉั ยคนอิสราเอล
15 ซามู เอลได้ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลอยู่ตลอดชีวต
ิ ของท่าน 16 และท่านก็ เที่ยวไปโดยรอบ
ทุกปี เป็นประจํา ไปถึงเมืองเบธเอล กิลกาล และมิสปาห์ และท่านก็วินิจฉั ยคนอิสราเอลใน
บรรดาเมืองเหล่านั ้น 17 แล้วท่านจะกลับมายังเมืองรามาห์ เพราะว่าบ้านของท่านอยู่ที่นั่น
ท่านก็วินิจฉั ยคนอิสราเอลที่นั่นด้วย ท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น

8
คนอิสราเอลปรารถนามีกษั ตริยเหมื
์
อนชนชาติอ่นที
ื ่ไม่รูจั
้ กพระเจ้า
1 อยู่มาเมื่อซามู เอลแก่ แล้ว ท่านได้ ตัง
้ พวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉั ยอิสราเอล 2 บุตร
หัวปี ของท่านชื่อ โยเอล และคนที่ สองชื่อ อาบี ยาห์ ทัง้ สองเป็น ผู้ วิน ิจฉั ย ในเมืองเบเออร์เช
บา 3 แต่บุตรชายของท่านมิได้ดําเนิ นในทางของท่าน ได้เลี่ยงไปหากําไร เขารับสินบนและ
บิดเบือนความยุติธรรมเสีย 4 และบรรดาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็พากันมาหาซามู เอลที่
เมืองรามาห์ 5 และเรียนท่านว่า “ดู เถิด ท่านชราแล้ว และบุตรชายของท่านมิได้ ดําเนิ นใน
ทางของท่าน บัดนี้ ขอท่านได้กําหนดตัง้ กษั ตริย์ให้วินิจฉั ยพวกเราอย่างประชาชาติทัง้ หลาย
เถิด� 6 แต่ เมื่อ เขาพูด ว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์ ให้ วิน ิจฉั ย เราทัง้ หลาย� ก็ กระทํา ให้ ซามู เอลไม่
พอใจ และซามูเอลได้ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
คําตักเตือนจากซามูเอล
7 และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบซามู เอลว่า “จงฟัง เสียงประชาชนในเรือ
่ งทัง้ สิ้ นที ่ เขาทัง้
หลายขอต่อเจ้า เพราะว่าเขามิได้ละทิง้ เจ้า แต่เขาทัง้ หลายได้ละทิง้ เรา ไม่ให้เราครอบครอง
เหนื อ เขา 8 ตามการกระทํา ทัง้ สิน
ิ ต์
้ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ตัง้ แต่ วัน ที่ เรานํา เขาออกมาจากอียป
จนถึง วัน นี้ คือ เขาได้ ละทิง้ เราและปรนนิ บั ติ พระอื่น เขาจึง กระทํา เช่น เดียวกัน ต่อ เจ้า ด้วย
9 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงฟัง เสียงของเขา ขอแต่ จงคอยทักท้วงเขา และสําแดงให้ ทราบถึง วิธ ี
การของกษั ตริย์ผู้ที่จะครอบครองเขาทัง้ หลาย� 10 ซามูเอลจึงเอาพระดํารัสทัง้ สิน
้ ของพระ
11
เยโฮวาห์มาบอกกล่าวแก่ ประชาชนผู้ รอ
้ งขอให้ท่านตัง้ กษั ตริย์ ท่านกล่าวว่า “นี่ เป็ นว ิธี
การของกษั ตริย์ผู้ที่จะครอบครองเหนื อเจ้า กษั ตริย์จะเกณฑ์บุตรชายทัง้ หลายของเจ้าและ
กําหนดให้ประจํารถรบ และให้เป็นพลม้า และให้วงิ่ หน้ารถรบของพระองค์ 12 แล้วพระองค์
จะตัง้ เขาให้ เป็น นายพัน นายห้า สิบ ของพระองค์ ให้ บางคนไถที่ ดิ นของพระองค์ และเกี่ยว
ข้าว และทํา ศัสตราวุธ และเครือ
่ งใช้ ของรถรบ 13 พระองค์ จะนํา บุตรสาวของเจ้า ไปเป็น
ผู้ ปรุ งเครือ
่ งหอม ทําครัว และปิ้ งขนม 14 พระองค์ จะเอานา สวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศ
15
ที่ ดี ที่ สุด ของเจ้า ให้แก่ ข้าราชการของพระองค์ พระองค์ จะชัก หนึ่ ง ในสิบ ของพืช ผลและ
ผลองุน
่ ของท่านให้แก่มหาดเล็กและข้าราชการของพระองค์ 16 พระองค์จะเอาคนใช้ผู้ชาย
และคนใช้ผู้หญิง และคนหนุ่มๆที่ดีที่สุดของท่าน และลาของท่านให้ไปทํางานของพระองค์
17 พระองค์จะชักหนึ่ งในสิบของฝูงสัตว์ของท่าน และท่านทัง
้ หลายจะเป็นทาสของพระองค์
18 ในวัน นั ้น ท่านจะร้องทุกข์ เพราะกษั ตริย์ ของท่าน ผู้ ซึ่ง ท่านทัง
้ หลายได้ เลือกนั ้น แต่ พระ
19
เยโฮวาห์จะไม่สดับท่านในวันนั ้น� แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามู เอล เขา
20 เพื่อเราจะเป็ นเหมือน
ทัง้ หลายกล่าวว่า “เราไม่ยอม แต่เราจะต้องมีกษั ตริยปกครองเรา
์
ประชาชาติ ทัง้ หลายด้วย และเพื่อ กษั ตริย์ ของเราจะวินิจฉั ย เรา และนํา หน้า เราไปและรบ
ศึก ให้เรา � 21 และเมื่อ ซามู เอลได้ยน
ิ ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของประชาชน ท่านก็ นํา ไปทูล พระเยโฮ
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วาห์ให้ทรงทราบ 22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “จงฟังเสียงของเขาทัง้ หลายเถิด
และจงตัง้ กษั ตริย์องค์หน่งึ ให้เขา� แล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “ให้ทุกคนกลับ
ไปยังเมืองของตน�

9

พระเจ้าทรงนําซามูเอลให้ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์
บุตรชายของอาบีเอล ผู้เป็นบุตรชายของเศโรร์ บุตร
ชายของเบโครัท บุ ตรชายของอาหิยาห์ คนเบนยามิน เป็น คนรํา่ รวย 2 ท่านมี บุ ตรชายคน
หนึ่ ง ชื่อ ซาอูล เป็น คนหนุ่มท ี่ ดี ที่สุด รู ป งาม ไม่มี ชายคนใดในหมู่ คนอิสราเอลที่ จะงามกว่า
เขา เขาสูงกว่าประชาชนทัง้ หลายตัง้ แต่บ่าขึ้นไป 3 ฝ่ายฝูงแม่ลาของคีชบิดาของซาอูลหาย
ไป คีช จึง กล่าวแก่ ซาอู ลบ ุตรชายของตนว่า “ลุ กขึ้น เอาคนใช้ คนหนึ่ ง ไปกับ เจ้า เพื่อ ไปหา
ลา� 4 เขาทัง้ สองก็ ผ่านแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ผ่านเข้า แผ่น ดิน ชาลิ ชา เขาหาลาไม่
พบ เขาก็ผ่านข้ามแผ่นดินชาอาลิม แต่ลาไม่อยู่ที่ นั่น แล้วเขาผ่านเข้าแผ่นดินของคนเบน
ยามิน แต่ก็หาลาไม่พบ 5 เมื่อเขามาถึงแผ่นดินศูฟ ซาอูลจึงพูดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่า
“มาเถิด ให้เรากลับไป เกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกกังวลเรือ
่ งลา และมาร้อนใจด้วยเรือ
่ งของ
6
เรา� แต่ คนใช้ตอบท่านว่า “ดู เถิด มี คนของพระเจ้าคนหนึ่ งในเมืองนี้ เป็นคนที่ เขานั บถื
อกันมาก สิ่งที่ท่านกล่าวนั ้นเป็นไปตามที่กล่าวนั ้นทุกอย่าง ขอให้เราไปที่นั ่น ชะรอยท่านจะ
บอกเราถึงทางซึ่งเราควรดําเนิ น� 7 แล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของท่านว่า “แต่ดูเถิด ถ้าเราไป
เราจะเอาอะไรไปให้ชายผูนั
้ ้น เพราะขนมปังในย่ามของเราก็หมดแล้ว เราไม่มีของขวัญที่จะ
นําไปให้แก่คนของพระเจ้า เรามีอะไรบ้าง� 8 คนใช้ตอบซาอูลอีกว่า “ดูเถิด ผมมีเงินอยู่หน
่ึงเสี้ยวเชเขลและผมจะให้แก่ คนของพระเจ้าเพื่อจะบอกหนทางให้แก่ เรา� 9 (ในอิสราเอล
สมัย เดิม เมื่อ คนใดจะไปทูล ถามพระเจ้า เขากล่าวว่า “มาเถิด ให้ เราไปหาผู้ ทํานายกัน�
เพราะผู้ ที่ ในสมัย นี้ เราเรียกว่า ผู้ พยากรณ์ นั ้น ในสมัย เดิม เขาเรียกว่า ผู้ ทํานาย) 10 และซา
อูล จึง พู ดก ับ คนใช้ ของท่านว่า “พู ดดี นี่ มาให้เราไปกัน เถิด� เขาทัง้ สองขึ้น ไปที่ เมืองซึ่ง คน
ของพระเจ้าอยู่ 11 ขณะเมื่อเขาขึ้นภูเขาไปยังเมืองนั ้น เขาพบพวกผู้หญิงสาวออกมาตักนํ้า
จึงถามว่า “ผู้ทํานายอยู่ที่นี่หรือ� 12 เธอทัง้ หลายตอบว่า “อยู่นี่ ดูเถิด ท่านเพิง่ ขึ้นหน้าท่าน
ไป จงรีบเข้าเถิด ท่านเพิง่ มาในเมืองเมื่อกี้นี้ เพราะว่าวันนี้ ประชาชนทําการถวายสัตวบูชา
ณ ปูชนียสถานสูง 13 พอท่านทัง้ สองเข้าไปถึงในเมือง ท่านทัง้ สองจะพบก่อนที่ผู้ทํานายขึ้น
ไปรับประทานอาหาร ณ ปูชนียสถานสูง เพราะว่าประชาชนจะไม่รบ
ั ประทานจนกว่าท่านจะ
มาถึง เพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครือ
่ งสัตวบูชา ภายหลังผู้ที่ได้รับเชิญจึงรับประทาน
ฉะนั ้น บัดนี้ จงขึ้น ไปเถิด ท่านทัง้ สองจะพบทั นที � 14 เขาทัง้ สองก็ ข้น
ึ ไปยัง เมืองนั ้น ขณะ
เมื่อเขาเข้าไปในเมือง ดูเถิด ซามูเอลกําลังเดินออกมาตรงหน้าเขาทัง้ สอง จะขึ้นไปยังปูชน
ีย สถานสูง นั ้น 15 พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส ในหู ของซามู เอลแล้ว ในวันก ่อ นวันที ่ ซาอู ลมาถึงว่า
16 “พรุ ง
่ นี้ เวลาประมาณเท่านี้ เราจะส่งชายผู้หน่งึ ซึ่งมาจากดินแดนเบนยามิน เจ้ าจงเจิม
เขาให้เป็น เจ้า เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา เขาจะช่วยประชาชนของเราให้พ้น จากมือ
คนฟีลิสเตีย เพราะเราได้มองดูประชาชนของเราแล้ว ด้วยเสียงร้องทุกข์ของเขามาถึงเรา�
17 เมื่อซามู เอลเห็นซาอูลเข้าแล้ว พระเยโฮวาห์ทรงบอกท่านว่า “ดู เถิด นี่ เป็ นชายคนที่ เรา
ได้ พู ดก ับ เจ้า แล้ วน ัน
้ เขาเป็น ผู้ ที่ จะปกครองเหนื อ ประชาชนของเรา� 18 แล ้ว ซาอู ลก ็ เข ้า
มาใกล้ ซามู เอลที่ ประตู และกล่าวว่า “ขอบอกข้าพเจ้า หน่ อยว่า บ้านของผู้ ทํานายอยู่ ที่ไหน
� 19 ซามู เอลตอบซาอู ล ว่า “ฉั น เป็น ผู้ ทํานาย จงเดิน ขึ้น หน้า ฉั น ไปยัง ปู ชน ีย สถานสูง นั ้น
เพราะในวันนี้ ท่านจะรับประทานอาหารกับฉั น และพรุ ง่ นี้ เช้าฉั นจึงจะให้ท่านไป และฉั นจะ
1 มีชายคนหนึ่ งคนเบนยามินชื่อคีช
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บอกทุกอย่างที่ข้องอยู่ในใจของท่านแก่ท่าน 20 ส่วนเรือ
่ งลาของท่านที่หายไปสามวันแล้วน
ัน
้ อย่าเอาใจใส่เลย เพราะเขาพบแล้ว ความปรารถนาของคนอิสราเอลนั ้นมุ่งหมายเอาใคร
เล่า ไม่ใช่ ตั วท ่านและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาท่านดอกหรือ� 21 ซาอูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่
ใช่คนเบนยามินดอกหรือ เป็นตระกูลเล็กน้ อยที่สุดในอิสราเอล และครอบครัวของข้าพเจ้า
ไม่ ใช่ครอบครัวที่ด้อยที่สุดในตระกูลเบนยามินดอกหรือ ทําไมท่านจึงพู ดกับข้าพเจ้าอย่าง
นี้ เล่า� 22 แล้วซามู เอลก็ พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในตอนต้ นที ่นั่ง
สําหรับผู้ที่รับเชิญ ซึ่งมีประมาณสามสิบคน 23 และซามูเอลพูดกับคนครัวว่า “จงนําส่วนที่
ฉั นได้มอบให้ ซึ่งฉั นบอกว่า ‘เก็บไว้ต่างหาก� นั ้นมา� 24 คนครัวจึงนําเอาส่วนขาและส่วน
บนนั ้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าซาอูล และซามูเอลกล่าวว่า “ดูเถิด สิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยูต
่ ่อหน้า
ท่าน จงรับประทานเถิด เพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงชัว่ โมงที่กําหนดไว้ ตัง้ แต่ฉั นกล่าว
ว่า ‘ฉั น ได้ เชิญ ประชาชนมาแล้ว� ” ซาอูล จึง รับ ประทานกับ ซามู เอลในวัน นั ้น 25 และเมื่อ
เขาทัง้ หลายลงมาจากปู ชน ีย สถานสูง เข้า มาในเมือง ซามู เอลสนทนากับ ซาอู ลบนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน 26 และเขาทัง้ สองตื่นแต่เช้าตรู ่ และอยูม
่ าเมื่อสว่างแล้ว ซามูเอลก็เรียกซาอูลผู้
อยูบนดาดฟ้
่
าว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพื่อฉั นจะส่งท่านไปตามทางของท่าน� ซาอูลก็ลุกขึ้น ท่าน
ทัง้ สองก็เดินออกไปที่ถนน ทัง้ ท่านและซามูเอล 27 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังลงมาที่ชานเมือง
ซามู เอลจึงพูดกับซาอูลว่า “จงบอกคนใช้ให้เดินล่วงหน้าเราไปก่อน (และเขาก็เดินพ้นไป�
ท่านจงหยุดที่นี่ ก่อน เพื่อฉั นจะได้แจ้งพระดํารัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ�

10
การเจิมซาอูลด้วยนํ้ามันให้เป็นกษั ตริย์ หมายสําคัญต่างๆจากพระเจ้า
1 แล้วซามู เอลก็หยิบขวดนํ้ามันเทลงบนศีรษะของซาอูล และจุบท่านแล้วกล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเหนื อมรดกของพระองค์แล้วมิใช่หรือ 2 เมื่อท่านจาก
ฉั นไปในวันนี้ ท่านจะพบชายสองคนริมที่ฝังศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามินที่เศล
ซาห์ และเขาทัง้ สองจะบอกท่านว่า ‘ลาซึ่ง ท่านไปหานั ้น พบแล้ว ดู เถิด บัดนี้ บิ ดาของท่าน
เลิ กก ังวลเรือ
่ งลาแล้ว และร้อนใจเรือ
่ งของท่าน กล่าวว่า “เราจะทํา อย่างไรเรือ
่ งบุตรชาย
ของเราดี� ’ 3 และท่านจะเดินเลยที่ นั่นไปถึงที่ ราบตําบลทาโบร์ ที่ นั ่นชายสามคนซึ่งกําลัง
ขึ้น ไปเฝ้า พระเจ้า ที่ เบธเอลจะพบท่าน คนหนึ่ งอ ุ้ มล ูก แพะสามตัว อี กคนหนึ่ ง ถือ ขนมปัง
สามก้อน และอีก คนหนึ่ ง ถือ ถุง หนั ง นํ้า องุน
่ ถุง หนึ่ ง 4 เขาทัง้ หลายจะคํานั บท ่านและมอบ
ขนมปัง ให้ ท่านสองก้อน ซึ่ง ท่านจะรับ จากมือ ของเขา 5 ต่อ จากนั ้น ท่านจะมาถึง ภูเขาของ
พระเจ้า ที่ นั ่ นมีกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตีย อยู่มาเมื่อท่านมาถึงเมืองนั ้น ท่านจะ
พบผู้ พยากรณ์ หมู่ หน ่ึ งกํา ลัง ลงมาจากปู ชน ีย สถานสูง ถือ พิณ ใหญ่ รํามะนา ปี่ พิณ เขาคู่
นําหน้ามา กําลังพยากรณ์ เรือ
่ ยมา 6 แล้วพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาสถิตกับท่าน
และท่านจะพยากรณ์ กับ คนเหล่า นั ้น เปล ี่ยนเป็น คนละคน 7 เมื่อ หมายสําคัญ เหล่า นี้ เก ิด
แก่ท่านแล้ว จงกระทําอะไรตามแต่มีโอกาสเถิด เพราะพระเจ้าทรงสถิตกบท
ั ่าน 8 และท่าน
จงลงไปที่ กิล กาลก่อนฉั น และดู เถิด ฉั น จะลงมาหาท่านเพื่อ จะถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และ
ถวายสัตว์เป็นเครือ
่ งสันติบูชา ท่านจงคอยอยู่ที่นั ่นเจ็ดวันจนฉั นมาหาท่าน และสําแดงแก่
ท่านว่าท่านควรจะกระทําอะไร� 9 เมื่อซาอูลหันหลังไปจะจากซามูเอล พระเจ้าทรงประทาน
จิตใจอีก อย่างหนึ่ ง แก่ ท่าน และหมายสําคัญ เหล่า นี้ ทัง้ หมดเกิด ขึ้น ในวัน นั ้น 10 เมื่อ เขาทัง้
สองมาถึงภูเขานั ้น ดูเถิด ผู้พยากรณ์ หมู่หน่งึ พบกับท่าน และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิ
ตกบท
ั ่าน และท่านก็พยากรณ์ อยูในหมู
่
่พวกเขา 11 และต่อมาเมื่อคนทัง้ หลายที่รู จั
้ กท่านมา
ก่อนเห็นว ่า ดู เถิด ท่านพยากรณ์ อยู่ กับ พวกผู้ พยากรณ์ ประชาชนเหล่านั ้ นก ็ พู ดก ัน และกั
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นว่า “อะไรหนอเกิดขึ้นแก่บุตรชายของคีช ซาอูลอยใู่ นจําพวกผูพยากรณ์
้
ด้วยหรือ� 12 ชาย
คนหนึ่ งอยูที
่ ่นั ่นตอบว่า “และบิดาของเขาทัง้ หลายคือใคร� ดังนั ้นจึงเป็นคําภาษิ ตว่า “ซาอู
ลอย ู่ ในจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรือ� 13 เมื่อ ท่านพยากรณ์ สิ ้น ลงแล้ว ท่านก็ มาย ังปู ชน ีย
สถานสูง 14 ฝ่ายลุง ของซาอูล จึง ถามซาอู ลก ับ คนใช้ ว่า “เจ้ าไปไหนมา� และท่านตอบว่า
“ไปหาลา และเมื่อ เราเห็ นว ่า เราไม่ พบลานั ้น แล้ว เราจึง ไปหาซามู เอล� 15 ลุ งของซาอู ล
กล่าวว่า “ซามูเอลบอกอะไรแก่เจ้าบ้าง ขอเล่าให้ฟัง� 16 และซาอูลตอบลุงของท่านว่า “เขา
บอกเราแจ่มแจ้งว่าพบลาแล้ว� แต่เรือ
่ งราวที่เกี่ยวกับราชอาณาจักร ซึ่งซามูเอลกล่าวถึง
17
นั ้นท่านไม่ได้บอกสิง่ ใดเลย ฝ่ายซามูเอลจึงเรียกประชาชนมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิ
สปาห์ 18 และท่านกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
‘เราได้ นําอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ และเราได้ ชว
ิ ต์
่ ยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นจากมือของชาวอียป
และจากมือ ของราชอาณาจักรทัง้ หลาย และของคนเหล่านั ้ นที ่ บีบ บังคับ เจ้า� 19 แต่ วัน นี้
ท่านละทิง้ พระเจ้าของท่านผู้ซ่ึงช่วยท่านให้พ้นจากบรรดาความยากลําบากและความทุกข์
ร้อน และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราไม่ยอม แต่ขอตัง้ กษัตริย์ไว้เหนื อเรา� เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ท่านทัง้ หลายจงเข้า เฝ้า พระเยโฮวาห์ตามตระกูล ของท่าน และตามคนที่ นับ เป็น พันๆของ
ท่าน� 20 แล ้ว ซามู เอลก็ นํา ตระกูล อิสราเอลทุก ตระกูล เข้า มาใกล้ และจับ สลากได้ ตระกูล
เบนยามิน 21 ท่านก็ นํา ตระกูล เบนยามิ น เข้า มาใกล้ ตามครอบครัว จับ สลากได้ ครอบครัว
มั ตรี และจับ สลากได้ ซาอู ลบ ุตรชายคีช แต่ เมื่อ เขาหาซาอู ลก ็ หาไม่ พบ 22 เขาจึง ทูล ถาม
พระเยโฮวาห์ ต่อ ไปว่า “ชายคนนั ้น มาที่ นี่ หรือ ยัง � และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด เขา
ซ่อนตัว อยู่ ที่ กองสัมภาระ� 23 เขาทัง้ หลายจึง วิง่ ไปพาท่านมาจากที่ นั ่น และเมื่อ ท่านยืน
อยู่ท่ามกลางประชาชน ท่านก็ สูงกว่าประชาชนทุกคนจากบ่าขึ้นไป 24 ซามู เอลจึงกล่าวแก่
ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านเห็นผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้แล้วหรือ ในท่ามกลางประชาชน
ไม่ มี ใครเหมือนท่าน� และประชาชนจึง ร้องเสียงดัง ว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ� 25 แล
้ว ซามู เอลจึง บอกกับ ประชาชนให้ ทราบถึง สิทธิ และหน้าที่ ของตํา แหน่ งกษั ตริย์ และท่าน
บันทึก ไว้ในหนั งสือ และวางถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล ้ว ซามู เอลก็ ให้ ประชาชน
กลับ ไปยังบ ้า นของตนทุก คน 26 ซาอู ลก ็ กล ับ ไปยังบ ้า นของท่า นที่ กิเบอาห์ด้วย และมี พวก
นั กรบซึ่งพระเจ้าทรงดลจิตใจไปกับท่านด้วย 27 แต่มีคนอันธพาลบางคนกล่าวว่า “ชายคน
นี้ จะช่วยเราให้ พ้น ได้ อย่างไร � และเขาทัง้ หลายก็ ดู หมิน
่ งบรรณาการมา
่ ท่าน ไม่ นํา เครือ
ถวาย แต่ท่านก็นิ่งเสีย

11
ซาอูลชนะคนอัมโมน

1 ฝ่ายนาหาชคนอัมโมนได้ยกขึ้นไปตัง
้ ค่ายสู้เมืองยาเบชกิเลอาด

บรรดาชาวเมืองยาเบช
จึง พู ดก ับ นาหาชว่า “ขอทํา พันธสัญญากับ พวกข้าพเจ้า ทัง้ หลายและข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะ
ยอมปรนนิ บั ติ ท่าน � 2 แต่ นาหาชคนอัม โมนกล่า วแก่ เขาทัง้ หลายว่า “เราจะกระทํา พันธ
สัญญากับเจ้าทัง้ หลายตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือเราจะทะลวงตาขวาของเจ้าเสียทุกคนให้เป็
นที ่อป
ั ยศแก่คนอิสราเอลทัง้ ปวง� 3 ฝ่ายพวกผู้ใหญ่แห่งเมืองยาเบชกล่าวแก่ท่านว่า “ขอ
ผ่อนผัน ให้ ข้าพเจ้า สัก เจ็ด วัน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารไปให้ ทัว่ ขอบเขตอิสราเอล แล
้วถ้าไม่มี คนใดช่วยข้าพเจ้าทัง้ หลายให้พ้นได้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะยอมมอบตัวไว้ให้แก่ ท่าน
� 4 เมื่อผู้ส่ือสารมาถึ งกิเบอาห์เมืองของซาอูล เขาทัง้ หลายก็รายงานเรือ
่ งราวให้เข้าหูของ
5
ประชาชน และประชาชนทัง้ ปวงก็ ร้องไห้ เสียงดัง ดู เถิด ซาอูล ต้อนฝูง วัว กลับ มาจากทุ่ง
และซาอูลถามว่า “ประชาชนเป็นอะไรไปเขาจึงร้องไห้� ดังนั ้นเขาจึงเรียนท่านให้ทราบถึง
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ข่าวของพวกยาเบช 6 เมื่อ ท่านได้ยน
ิ ถ้อยคํา เหล่า นี้ พระวิญญาณของพระเจ้า ก็ สถิ ตก ับ ซา
อูล และความโกรธของท่านเกิดขึ้นอย่างรุ นแรง 7 ท่านจึงเอาวัวมาคู่หน่งึ ฟันออกเป็นท่อนๆ
ส่งไปทัว่ เขตแดนทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลโดยมือของผู้สื่อสาร กล่าวว่า “ผู้หน่งึ ผู้ใดที่ไม่ออกมา
ตามซาอูลและซามู เอล จะกระทําอย่างนี้ แก่วัวของเขา� และความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
ก็ มาเหนื อ ประชาชน เขาทัง้ หลายพากัน ออกมาเป็นใจเดียวกัน 8 เมื่อ ซาอูล ตรวจพลอยู่ ที่
เบเซก นั บ คนอิสราเอลได้ สามแสนคน และชายคนยู ดาห์ได้ สามหมื่น คน 9 เขาจึง บอกแก่
ผู้ สื่อสารที่ มาน ั นว
้ ่า “ท่านทัง้ หลายจงบอกแก่ ชาวยาเบชกิ เลอาดว่า ‘พรุ ง่ นี้ เวลาแดดร้อน
ท่านทัง้ หลายจะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้น� ” เมื่อผู้ส่ือสารกลับมาบอกพวกยาเบช เขาทัง้ หลาย
ก็ มี ความยินดี 10 ดัง นั ้น ชาวยาเบชจึง ว่า “พรุ ง่ นี้ เราจะมอบตัว ของเราไว้ ให้ แก่ ท่าน ท่าน
จงกระทํา แก่ เราตามที่ ท่านเห็น ควรทุก อย่าง� 11 พอวันร ุ่ง ขึ้น ซาอู ลก ็ จัด พลออกเป็น สาม
กองทัพ ยกเข้า มากลางค่ายในยามสาม และฆ่า ฟัน คนอัม โมนเสีย จนเวลาแดดจัด ต่อ มา
ผู้ที่ เหลือ อยู่ก็ กระจัดกระจายไป รวมกันไม่ ได้ สั กคู่เดียวเลย 12 แล้วประชาชนจึงเรียนซามู
เอลว่า “คนที่พูดว่า ‘ซาอูลจะปกครองเหนื อพวกเราหรือ� นั ้น มีใครบ้าง จงนําคนเหล่านั ้น
ออกมา เราจะได้ ฆ่าเขาเสีย� 13 แต่ ซาอูลกล่าวว่า “ในวันนี้ อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวต
ิ เลย
14
เพราะว่าวันนี้ เป็ นวันที ่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้น� แล้วซามู เอลจึงกล่าว
แก่ประชาชนว่า “มาเถิด ให้เราพากันไปยังกิลกาล และรือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งราชอาณาจักรที่นั่นอีก�
ประชาชนทัง้ ปวงตัง้ ซาอูลให้เป็นกษั ตริย์
15 ประชาชนทัง
้ ปวงจึง ขึ้น ไปยังก ิล กาล และที่ นั่น เขาทัง้ หลายก็ ตัง้ ซาอูล เป็นกษั ตริย์ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ กิล กาล แล ้ วท ี่ นั่น เขาทัง้ หลายถวายสัตว์เป็น เครือ
่ งสัน ติบู ชาต ่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาอูลกับประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ ที่นั ่น

12
ซามูเอลประกาศเรือ
่ งอาณาจักรอิสราเอล
1 ซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลทัง
้ ปวงว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงของท่านทุกเรือ
่ ง
ซึ่ง ท่านได้ บอกข้าพเจ้า และได้ แต่ งตัง้ กษั ตริย์ เหนื อ ท่านทัง้ หลายแล้ว 2 และบัดนี้ ดู เถิด
กษั ตริย์ ก็ ดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ส่วนข้าพเจ้า ก็ ชราผมหงอกแล้ว และดู เถิด บุ ตรชายของ
ข้าพเจ้าก็ อยู่กั บท่านทัง้ หลาย และข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่ต่อหน้าท่านตัง้ แต่ หนุ่มๆมาจนทุกวัน
นี้ 3 ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ ที่ นี่ ขอท่านเป็น พยานปรักปรํา ข้าพเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
และต่อ หน้า ท่านที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ิ วัว ของผู้ ใดบ้างหรือ หรือ ข้าพเจ้า เอา
ลาของผู้ใดไปบ้าง หรือข้าพเจ้าได้ฉ้อผู้ใด ข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้าง ข้าพเจ้าได้รบ
ั สินบน
จากมือของผู้ใดซึ่งจะกระทําให้ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและข้าพเจ้าจะคืนให้แก่
ท่าน � 4 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ท่านมิ ได้ ฉ้ อ เรา หรือบ ีบ บังคับ เรา หรือ รับ สิง่ ใดไปจากมือ
ของผู้ใด� 5 ท่านก็กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อท่าน และท่าน
ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ ว่า ท่านไม่พบสิง่ ใดในมือของข้าพเจ้า� และเขาทัง้
หลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพยานแล้ว�
ซามูเอลบอกประชาชนเรือ
่ งเวลาต่างๆที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้รอด
6 และซามู เอลก็ กล ่าวแก่ ประชาชนว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็ น ผู้ แต่ งตัง
้ โมเสสกับอาโรน
และทรงนํา บรรพบุรุษ ของท่านขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 7 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านทัง้ หลายจง
ยืน นิ่ ง อยู่ ข้าพเจ้า จะขอเสนอคดี ของท่านต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เก ี่ ยวด ้วยบรรดา
พระราชกิ จอ ัน ชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา แก่ ท่านทัง้ หลายและ
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แก่บรรพบุรุษของท่านทัง้ หลาย 8 เมื่อยาโคบเข้าไปในอียป
ิ ต์ และบรรพบุรุษของท่านร้องต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงใช้ โมเสสกับ อาโรน ผู้ ได้ นํา บรรพบุรุษ ของท่านออกจาก
อียป
ิ ต์ และทําให้ เขามาอาศัย อยู่ ในที่ นี้ 9 แต่ เขาทัง้ หลายลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา
เสีย พระองค์ จึง ทรงขายเขาไว้ในมือ ของสิ เสรา แม่ ทัพ แห่ง เมืองฮาโซร์ และมอบไว้ในมือ
ของคนฟีลิสเตีย และไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งเมืองโมอับ และเขาเหล่านั ้นกต่
็ อสู้บรรพบุรุษ
ของท่าน 10 และเขาทัง้ หลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาป
แล้ว เพราะว่าข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิ บัติพระบาอัลและพระอัช
ทาโรท แต่บัดนี้ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้พ้นมือศัตรู ของข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะปรนนิ บัติ พระองค์ � 11 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้เยรุ บบาอัล และเบ
ดาน และเยฟธาห์ และซามูเอล และช่วยท่านทัง้ หลายให้พ้นจากมือศัตรู ทุกด้าน และท่าน
ทัง้ หลายอาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย 12 และเมื่อท่านทัง้ หลายเห็นนาหาชกษั ตริย์คนอัมโมนมา
ต่อสู้ท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘ไม่ได้ แต่ต้องมีกษั ตริย์ปกครองเหนื อ
เรา� ถึง แม้ ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเป็น พระมหากษั ตริย์ ของท่าน 13 ฉะนั ้น บัดนี้
จงดูกษั ตริยที
์ ่ท่านทัง้ หลายได้เลือก ผู้ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ร้องขอ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงตัง้
กษัตริย์ไว้เหนื อท่านแล้ว 14 ถ้าท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บติ
ั พระองค์
และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ และไม่ กบฏต่อ พระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ท่านทัง้
หลายและกษั ตริย์ผูปกครองเหนื
้
อท่านจึงจะเป็นผูติ
้ ดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้
หลายต่อไป 15 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่กบฏต่อพระ
บัญชาของพระเยโฮวาห์ แล ้ว พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ จะต่อสู้ ท่านทัง้ หลายเหมือนเคย
ต่อสู้บรรพบุรุษของท่าน
ฟ้าร้องและฝนในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีพิสูจน์ ว่าพระเจ้ายังทรงรับคนอิสราเอล

เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงยืน นิ่ ง อยู่ คอยดู เหตุการณ์ ยิง่ ใหญ่ ต่อ ไปนี้ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ต่อ หน้า ต่อตาของท่านทัง้ หลาย 17 วัน นี้ เป็น ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี ไม่ใช่
หรือ ข้าพเจ้า จะร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะทรงส่ง ฟ้าร้องและฝน เพื่อ ท่าน
ทัง้ หลายจะรับ รู ้และเห็น เองว่า ความชัว่ ของท่านนั ้น ใหญ่ โตเพียงใด ซึ่ง ท่านได้ กระทํา ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ในการที่ ได้ ขอให้ มี กษั ตริย์ สํา หรับท ่าน� 18 ซามู เอลจึง
ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งฟ้าร้องและฝนมาในวันนั ้น ประชาชนทัง้
หลายก็ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และซามู เอลยิง่ นั ก 19 และประชาชนทัง้ หลายเรียนซามู เอ
ลว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเผื่อผู้รับใช้ทัง้ หลายของท่าน เพื่อ
เราทัง้ หลายจะไม่ ถึง ตาย เพราะเราได้ เพิม
่ ความชั ่วน ี้ เข ้า กับ บาปทัง้ สิน
้ ของเรา คือ ขอให้
มี กษั ตริย์ สําหรับ เราทัง้ หลาย� 20 และซามู เอลกล่าวแก่ ประชาชนว่า “อย่า กลัว เลย ท่าน
ทัง้ หลายได้ กระทํา ความชั ่วน ี้ ทัง้ สิน
้ จริงๆแล้ว แต่ ท่านทัง้ หลายอย่า หัน ไปเสีย จากการติด
ตามพระเยโฮวาห์ แต่จงปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน 21 และอย่าหันเหไป
ติดตามสิง่ ไม่มีสาระ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่ช่วยให้พ้น เพราะเป็นสิง่ ไม่มีสาระ 22 เพราะ
พระเยโฮวาห์จะไม่ ละทิง้ ประชาชนของพระองค์ ด้วยเห็น แก่ พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยแล้วทจ
ี่ ะกระทําให้ท่านเป็นประชาชนของพระองค์ 23 ยิง่
กว่านั ้นส่วนข้าพเจ้าขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้ากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์เลยด้วยการ
หยุด อธิษฐานเพื่อ ท่านทัง้ หลาย แต่ ข้าพเจ้า จะสอนทางที่ ดี และที่ ถู กให้ท่าน 24 จงยํา เกรง
พระเยโฮวาห์ เท่านั ้น ปรนนิ บัติ พระองค์ ด้วยความจริงด ้วยสิน
้ สุดใจของท่าน จงพิ เคราะห์
25
ถึง มหกิจ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา แก่ ท่านแล้ วน ัน
้
แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายขืน กระทํา ความ
ชัว่ อยู่ ท่านจะต้องพินาศ ทัง้ ตัวท่านทัง้ หลายเองและกษั ตริย์ของท่านด้วย�
16
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ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย
ซาอูลขึ้นครองราชสมบัติ แล้วหนึ่ งปี และเมื่อพระองค์ ทรงปกครองอิสราเอลเป็นเวลา
สองปี 2 ซาอูล จึง ทรงคัด เลือกชายอิสราเอลสามพัน คน สองพัน คนอยู่ กับ ซาอูล ที่ มิ คมาช
และที่ แดนเทือกเขาเบธเอล อีกหนึ่ งพันคนนั ้นอยู่กับโยนาธานที่ เมืองกิเบอาห์แห่งคนเบน
ยามิน ประชาชนนอกนั ้น พระองค์ ก็ ปล่อยให้กล ับ เต็นท์ ของตนทุก คน 3 โยนาธานได้ ตี กอง
ทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียซึ่งอยู่ที่เกบาพ่ายแพ้ไป คนฟีลิสเตียได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งนั ้น และ
ซาอูลก็เป่าแตรทัว่ แผ่นดินนั ้นว่า “ขอให้คนฮีบรู ทัง้ หลายได้ยิน� 4 และคนอิสราเอลทัง้ ปวง
ได้ยน
ิ เขากล่าวว่า ซาอูลได้รบชนะกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตีย และคนอิสราเอลก็
เป็ นที ่ เกล ียดชัง ของคนฟี ลิ ส เตีย เป็น อย่างยิง่ ประชาชนได้ ถู กเรียกออกมาให้สมทบกับ ซา
อูลที่กิลกาล 5 และคนฟีลิสเตียชุมนุมกันเพื่อจะต่อสู้คนอิสราเอล มีรถรบสามหมื่น และพล
ม้าหกพัน และกองทหารนั ้นกม
็ ากมายเหมือนเม็ดทรายที่ฝั่ งทะเล เขาก็ยกขึ้นมาตัง้ ค่ายอยู่
ที่มิคมาช ทางตะวันออกของเบธาเวน 6 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าตกอยู่ในที่คับแค้น (เพราะ
ประชาชนถู กบ ีบ คัน
้ อย่างหนั ก� แล ้ว ประชาชนก็ ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า และในพุ่ม ไม้ หนาทึบ ใน
ซอกหิน ในอุโมงค์ และในบ่อ 7 พวกฮีบรู บางคนได้ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปยั งด ิน แดนกาด
และกิ เลอาด แต่ ฝ่ายซาอู ล พระองค์ ยงั ประทั บอย ู่ ที่ กิล กาล และประชาชนทัง้ หมดติดตาม
พระองค์ไปด้วยตัวสัน
่
1

ซาอูลทรงอดทนไม่ไหว จึงถวายเครือ
่ งบูชา
8 พระองค์ ทรงคอยอยู่เจ็ดวันตามเวลาที่ ซามู เอลกําหนดไว้ แต่ ซามู เอลมิได้ มาที่ กิลกาล
ประชาชนก็ แตกกระจายไปจากพระองค์ 9 ดังนั ้นซาอูลจึงตรัสว่า “จงนําเครือ
่ งเผาบูชามา
ให้ เราที่ นี่ และเครือ
่ งสัน ติบู ชาด ้วย� และพระองค์ ก็ได้ ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา 10 ต่อ มาพอ
พระองค์ถวายเครือ
่ งเผาบูชาเสร็จ ดูเถิด ซามู เอลก็ มาถึง ซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและ
ทรงคํานั บท่าน

พระเจ้าทรงปฏิเสธกษั ตริย์ซาอูล
ซามู เอลถามว่า “ท่านได้ กระทํา อะไรไปแล้ วน ี่� และซาอูล ตรัส ตอบว่า “เมื่อ ข้าพเจ้า
เห็น ประชาชนแตกกระจายไปจากข้าพเจ้า และท่านก็ มิได้ มาภายในวั นที ่ กําหนดไว้ และ
คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ได้ ชุ มนุ มกั นที ่ มิ คมาช 12 ข้าพเจ้า จึง ว่า ‘บัดนี้ คนฟี ลิ ส เตีย จะยกมารบกับ
ข้าพเจ้า ที่ กิล กาล และข้าพเจ้า ยั งม ิ ได้ ทูล ขอพระกรุ ณาแห่ง พระเยโฮวาห์� ข้าพเจ้า จึง ข่ม
ตัวเอง และได้ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา� 13 และซามู เอลกล่าวแก่ซาอูลว่า “ท่านได้ กระทําการ
ที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพระบัญชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองค์
ทรงบัญชาท่านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนื ออิสรา
เอลเป็น นิ ตย์แล้ว 14 แต่ บัดนี้ ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ ยัง่ ยืน พระเยโฮวาห์ทรงหาชาย
อีกคนหนึ่ งตามชอบพระทัยพระองค์ แล้ว และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชายผู้นั้นให้เป็นเจ้า
นายเหนื อชนชาติของพระองค์ เพราะท่านมิได้รักษาสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้�
15 และซามู เอลก็ ลุ กขึ้น ไปจากกิล กาลถึ งก ิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน และซาอูล ทรงนั บ พล
ซึ่งอยู่กับพระองค์ ได้ประมาณหกร้อยคน 16 ซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์ และ
พลที่ อยู่กับพระองค์ก็อยู่ในกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน แต่คนฟีลิสเตียตัง้ ค่ายอยู่ที่ มิคมาช
17 มี กองปล้น ออกมาจากค่ายคนฟี ลิ ส เตีย สามกอง กองหนึ่ ง หัน ตรงไปยัง โอฟราห์ยง
ั แผ่น
ดิน ชู อัล 18 อี กกองหนึ่ ง หัน ตรงไปยัง เบธโฮโรน และอีก กองหนึ่ ง หัน ตรงไปยัง พรมแดนซึ่ง
อยู่เหนื อหุบเขาเศโบอิมตรงถิน
่ ทุรกันดาร 19 คราวนั ้นจะหาช่างเหล็กทัว่ แผ่นดิ นอิสราเอล
11
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ก็ ไม่มี เพราะคนฟี ลิ ส เตี ยกล่า วว่า “เกรงว่า พวกฮีบรู จะทํา ดาบหรือ หอกใช้เอง � 20 แต่ คน
อิสราเอลทุกคนลงไปยังฟีลิสเตียเพื่อลับเหล็กไถ ผาล ขวานและจอบของเขา 21 แต่พวกเขา
คิดค่าลับสําหรับลับจอบ ผาล สามง่าม ขวาน และติดประตัก 22 เพราะฉะนั ้นเมื่อถึงวันทํา
ศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของพลที่อยูกั
่ บซาอูลและโยนาธานก็ไม่ได้ แต่ซาอูลกับโยนาธา
นราชโอรสของพระองค์มี 23 และกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียยกไปถึงทางที่ข้ามไป
เมืองมิคมาช

14
การชนะอันยิง่ ใหญ่ของโยนาธาน

1 อยู่มาวัน หนึ่ ง โยนาธานราชโอรสของซาอู ล กล่าวกับ คนหนุ่มท ี่ ถือ เครือ
่ งอาวุธของท่าน

ว่า “มาเถิด ให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียข้างโน้ น� แต่หาได้ทูลพระ
บิดาของตนให้ทราบไม่ 2 ซาอูลทรงพักอยู่ที่ ชานเมืองกิเบอาห์ใต้ต้นทั บทิม ซึ่งอยู่ที่ ตําบลมิ
โกรน พลซึ่งอยูด
่ ้วยมีประมาณหกร้อยคน 3 กับอาหิยาห์บุตรชายอาหิทูบพีช
่ ายของอีคาโบด
บุ ตรชายของฟีเนหั สผ ู้ เป็น บุตรชายของเอลี ปุ โรหิต แห่ง พระเยโฮวาห์ ที่ เมืองชี โลห์ เขาถือ
เอโฟดไป และพวกพลไม่ทราบว่าโยนาธานไปแล้ว 4 ตามทางข้ามเขาที่ โยนาธานหาช่องที่
จะข้ามไปยัง ค่ายของฟี ลิ ส เตียนั ้ น มี ยอดหิน แหลมอยู่ฟากทางข้างนี้ และมี ยอดหิน แหลม
อยู่ ฟากทางข้างโน้ น ยอดหนึ่ งม ี ช่อ
ื ว่า โบเซส อี กยอดหนึ่ ง ชื่อ เสเนห์ 5 หิน แหลมยอดหนึ่ ง
โผล่ ข้น
ึ ข้างเหนื อหน้ามิคมาช และอีกยอดหนึ่ งโผล่ ข้น
ึ ข้างใต้ หน้ากิเบอาห์ 6 โยนาธานกล่า
วกับคนหนุ่มที่ถือเครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “มาเถิด ให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของ
คนเหล่านั ้ นที ่ มิได้ เข้า สุหนั ต บางที พระเยโฮวาห์ จะทรงประกอบกิจ เพื่อ เรา เพราะว่า ไม่ มี
สิ ่ง ใดที่ ขัด ขวางพระเยโฮวาห์ ได้ ในการที่ พระองค์ จะทรงช่วยให้ พ้น ไม่ วา่ โดยคนมากหรือ
น้ อย� 7 ผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านจึง ตอบท่านว่า “จงกระทํา ทุก สิง่ ที่ จิ ตใจของท่านอยาก
กระทํา หัน ไปเถิด ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ กั บท ่าน ตามแต่ จิ ตใจของท่านจะว่า อย่างไร� 8 แล ้ว
โยนาธานกล่าวว่า “ดูเถิด เราจะข้ามไปหาคนเหล่านั ้น และจะสําแดงตัวของเราให้เขาเห็น
9 ถ้าเขาจะกล่าวแก่เราว่า ‘จงคอยอยู่จนกว่าเราจะมาหาเจ้า� แล้วเราจะยืนนิ่ งอยู่ในที่ของ
เรา และเราจะไม่ไปหาเขา 10 แต่ถ้าเขาว่า ‘จงขึ้นมาหาเราเถิด� แล้วเราจึงจะขึ้นไป เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว จะให้เรือ
่ งนี้ เป็นสัญญาณแก่ เรา� 11 ทัง้ สองจึง
สําแดงตัว ให้ กองทหารรักษาการคนฟี ลิ ส เตีย เห็น และคนฟี ลิ ส เตี ยกล่า วว่า “ดู เถิด พวก
ฮีบรู ออกมาจากรู ที่ ซ่อนตัวอยู่แล้ว� 12 และคนที่ กองทหารรักษาการจึงร้องบอกโยนาธาน
และผูถ
้ ือเครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “จงขึ้นมาหาเรา แล้วเราจะแจ้งให้เจ้าทราบสักเรือ
่ งหนึ่ ง�
และโยนาธานบอกผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านว่า “จงตามข้า ขึ้น มา เพราะพระเยโฮวาห์ ได้
ทรงมอบเขาไว้ในมื ออ ิส ราเอลแล้ว� 13 แล ้ว โยนาธานก็ คลานขึ้น ไปและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ
ของท่านก็ตามไปด้วย คนเหล่านั ้นก็ล้มตายหน้าโยนาธาน และผู้ถือเครือ
่ งอาวุธก็ฆ่าเขาทัง้
14
หลายตามท่านไป การฆ่าฟันครัง้ แรกที่โยนาธานและผูถ
้ ือเครือ
่ งอาวุธของท่านได้กระทํา
นั ้น มีประมาณยี่สิ บคน อย่างในระยะทางครึง่ รอยไถในนาสักสองไร่ 15 และบังเกิดการสัน
่
สะท้านในค่าย ในทุ่งนาและในหมู่ ประชาชนทัง้ หมด กองทหารนั ้นและถึงกองปล้ นก็ตกใจ
ตัว สัน
่ แผ่ นดิน ได้ ไหว กระทํา ให้ เก ิ ดการสัน
่ สะท้านมากยิง่ นั ก 16 ยามของซาอูล ที่ อยู่ ณ
กิเบอาห์ แห่ งคนเบนยามิ นก ็ มองดู อยู่ และดู เถิด มวลชนก็ สลายไป วิง่ ตี กัน ไปมา 17 แล ้ว
ซาอูล จึง รับสัง่ แก่ พลที่ อยู่ กั บท ่า นว่า “จงนั บด ู วา่ ผู้ ใดได้ ไปจากเราบ้าง� และเมื่อ เขานั บด
ู แล้ว ดู เถิด โยนาธานและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านไม่ อยู่ ที่ นั่น 18 และซาอู ล รับ สั ่งก ับ อา
หิยาห์ว่า “จงนําหีบของพระเจ้ามาที่ นี่ � เพราะคราวนั ้นหีบของพระเจ้าอยู่กับคนอิสราเอล
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ด้วย 19 อยูมาเมื
่
่ อซาอูลตรัสกับปุโรหิต เสียงโกลาหลในค่ายฟีลิสเตียก็เพิม
่ ยๆ ซาอูล
่ ขึ้นเรือ
จึงตรัสกับปุโรหิตว่า “หดมือไว้ก่อน� 20 ซาอูลกับบรรดาพลที่ อยู่ด้วยก็รวมกันเข้าไปทําศึก
และดู เถิด ดาบของทุก คนก็ ต่อสู้ เพื่อนของตน มี ความสับสนอลหม่านอย่างยิง่ 21 ฝ่ายคน
ฮีบรู ซ่ึงเคยอยู่กับคนฟีลิสเตียก่อนเวลานั ้น คือผู้ที่ไปอาศัยอยู่กับพวกเขาในค่ายจากชนบท
รอบๆ เขาทัง้ หลายกลับ มาเข้า กับ คนอิสราเอลผู้ อยู่ ฝ่ายซาอูล และโยนาธาน 22 ในทํานอง
เดียวกัน คนอิสราเอลทุกคนที่ซ่อนตัวอยู่ที่แดนเทือกเขาเอฟราอิม เมื่อได้ยินว่าคนฟีลิสเตี
ยกํา ลัง หนี พวกเหล่า นี้ ก็ ไล่ ติ ดตามเขาไปทําศึ กด ้วย 23 พระเยโฮวาห์ทรงช่วยอิสราเอลให้
พ้น ในวัน นั ้น และสงครามก็ ผ่านตลอดเมืองเบธาเวนเลยไป 24 และคนอิสราเอลต้องทุกข์
ยากในวันนั ้น เพราะซาอูลได้ทรงให้ประชาชนปฏิญาณไว้ว่า “ถ้าผูใ้ ดรับประทานอาหารก่อน
เวลาเย็นวันนี้ ก่อนเราแก้แค้นศัตรูแล้ว ให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง� เพราะฉะนั ้นพวกพลจึงไม่รบ
ั
ประทานอาหารเลย 25 และชาวแผ่นดินทุกคนก็ เข้ามาในป่า มีน้าํ ผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่ง 26 เมื่อ
ประชาชนเข้าไปในป่านั ้น ดูเถิด นํ้าผึ้งกก
็ ําลังย้อยอยู่ แต่ไม่มีคนใดเอามือใส่ปาก เพราะเขา
27
กลัว คํา ปฏิ ญาณ แต่ โยนาธานไม่ ได้ ยิน คํา ปฏิญาณของพระราชบิดาที่ ทรงให้ ประชาชน
ปฏิ ญาณ จึง เอาปลายไม้ ที่ ถือ อยู่ แหย่ ที่ รัง ผึ้ง แล้ว ก็ เอามือ ของท่านใส่ ปาก ตาก ็ แจ ่ม ใส
ขึ้น 28 มีชายคนหนึ่ งเรียนว่า “พระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลปฏิญาณว่า ‘ผู้ใดที่รบ
ั
ประทานอาหารในวัน นี้ ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ” และพวกพลก็ อ่อนเพลีย 29 แล ้ว โยนาธาน
จึงกล่าวว่า “บิดาของข้ากระทําให้แผ่นดินลําบาก ดู ซิว่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไร เพราะ
ข้าได้รบ
ั ประทานนํ้าผึ้งนี้ แต่เล็กน้ อย 30 ถ้าวันนี้ พวกพลได้กินของที่รบ
ิ มาจากศัตรู ซึ่งเขาหา
มาได้ อย่างอิม
่ หนําจะดี กว่านี้สักเท่าใด เพราะขณะนี้ การฆ่าฟันคนฟี ลิสเตี ยก็จะมากกว่ามิ
31
ใช่หรือ� ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจากมิคมาชถึ งอัยยาโลน และพวกพล
ก็ ออ
่ นเพลีย นั ก 32 และพวกพลก็ วงิ่ เข้าหาของที่ รบ
ิ ได้ เอาแกะและวัว และลูกวัว มาฆ่า เสีย
ณ ที่ นั ้นเอง และพวกพลก็ กิน เนื้ อ พร้อมกับ เลื อด 33 แล้วเขาก็ ไปทูลซาอู ลว่า “ดู เถิด พวก
พลกําลัง ทําบาปต่อ พระเยโฮวาห์ โดยรับ ประทานพร้อมกับ เลื อด � และซาอูล จึง รับสัง่ ว่า
“พวกเจ้า ได้ ละเมิด แล้ว จงกลิ้งก ้อนหิน ใหญ่ มาให้เราวัน นี้ � 34 และซาอูลตรัสว ่า “ท่านจง
กระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวกพลและบอกเขาว่า ‘ให้ทุ กคนนําวัวหรือแกะของตัวมา
ฆ่าเสียที่นี่ แล้วรับประทาน อย่ากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ด้วยรับประทานพร้อมกับเลือด
� ” คืนนั ้นทุกคนก็ นําวัวมาและฆ่าเสียที่ นั ่น 35 และซาอู ลก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ เป็น แท่น บูชาแท่น แรกซึ่ง พระองค์ สร้างถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 36 แล ้ว ซาอู ล รับสัง่
ว่า “ให้เราลงไปตามคนฟี ลิสเตียทัง้ กลางคืน แล้วริบข้าวของของเขาเสียจนรุ ง่ เช้า อย่าให้
เหลือสักคนเดียวเลย� และเขาทัง้ หลายตอบว่า “จงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุก
ประการเถิด� แต่ปุโรหิตกล่าวว่า “ให้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าที่นี่ เถิด� 37 และซาอูลก็ทูลถาม
พระเจ้าว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามคนฟีลิสเตียหรือไม่ พระองค์จะทรงมอบเขาทัง้
หลายไว้ในมือ ของอิสราเอลหรือ� แต่ ในวัน นั ้น พระองค์ มิได้ ทรงตอบท่าน 38 และซาอูล จึง
ตรัสว่า “มาที่ นี่ เถิด ท่านทัง้ หลายที่ เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึงทราบและเห็นว่าบาปนี้
ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้ 39 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยอิสราเอล ทรงพระชนม์อยู่แน่
ฉั นใด แม้ความผิดนั ้นอยู่ที่ โยนาธานบุตรชายของข้า เขาก็จะต้องตายเป็นแน่ ฉั นนั ้น� แต่
ไม่มี ชายสัก คนหนึ่ ง ที่ อยู่ ในหมู่ ประชาชนทัง้ หมดนั ้น ตอบพระองค์ 40 แล ้ว พระองค์ จึง ตรัส
กับ อิสราเอลทัง้ ปวงว่า “พวกท่านทัง้ หลายอยู่ฝ่ายหนึ่ ง เราและโยนาธานบุตรชายของเรา
จะอยู่ อี กฝ่ายหนึ่ ง� และประชาชนทูล ซาอู ล ว่า “ขอจงกระทํา ตามที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบ
เถิด� 41 ดังนั ้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงสําแดงฝ่ายถูก�
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ข้างฝ่ายซาอูลและโยนาธานถูกสลาก แต่ฝ่ายประชาชนรอดไป 42 แล้วซาอูลรับสัง่ ว่า “จับ
สลากระหว่างเรากับ โยนาธานบุตรชายของเรา� และโยนาธานถูก สลาก 43 แล ้ว ซาอูล จึง
ตรัสกับโยนาธานว่า “เจ้าได้กระทําอะไร จงบอกเรามา� โยนาธานก็ทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ชิ
มน้าํ ผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยูใ่ นมือของข้าพระองค์เล็กน้ อยเท่านั ้น และดูเถิด ข้าพระองค์
ต้องตาย� 44 และซาอูลตรัสว ่า “ขอพระเจ้า ทรงลงโทษและให้ หน ัก ยิง่ กว่า โยนาธาน เจ้ า
จะต้องตายแน่ � 45 แล้วประชาชนจึงทูลซาอูลว่า “โยนาธานควรจะถึงตายหรือ เขาเป็นผู้ที่
ได้นําให้มีชัยใหญ่ยงิ่ นี้ ในอิสราเอล ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด เส้นผมของท่านสักเส้นหนึ่ งจะไม่ตกถึงดินฉั นนั ้น เพราะในวันนี้ ท่าน
ได้กระทําศึกด้วยกันกับพระเจ้า� ประชาชนไถ่โยนาธานไว้ ท่านจึงไม่ถึงตาย 46 แล้วซาอูลก็
47 เมื่อซาอูลได้รบ
เลิกทัพไม่ติดตามคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิสเตียกลับไปยังที่อยูของตน
่
ั ตํา
แหน่ งกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลนั ้น พระองค์ได้ทรงต่อสู้บรรดาศัตรู ทุกด้าน ต่อสู้กับโมอับ กับ
ชนอัมโมน กับเอโดม กับบรรดากษั ตริย์แห่งโศบาห์ และกับคนฟี ลิสเตีย ไม่ ว่าพระองค์ จะ
หันไปทางไหน พระองค์ก็ทรงกระทําให้เขาพ่ายแพ้ไป 48 พระองค์ทรงรวบรวมกองทัพ และ
ทรงโจมตีพวกอามาเลข และทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่เข้าปล้นเขา
49 ฝ่ายโอรสของซาอูล มี โยนาธาน อิ ชวี มัล คี ชู วา และชื่อ ธิดาทัง
้ สองของพระองค์ คือ คน
50
หัวปี ช่อ
ื เมราบ และชื่อผู้น้องคื อมีคาล ชื่อมเหสี ของซาอูลคืออาหิโนอัม บุ ตรสาวของอา
หิมาอัส และชื่อแม่ทัพของพระองค์ คืออับเนอร์ บุตรชายเนอร์ ลุงของซาอูล 51 คีชเป็นบิดา
ของซาอูล และเนอร์ผู้เป็นบิดาของอับเนอร์ เป็นบุตรชายของอาบีเอล 52 ตลอดรัชกาลของ
ซาอู ลม ี สงครามอย่างรุ นแรงกับ คนฟี ลิ ส เตี ยอยู่ เสมอ เมื่อ ซาอูล ทรงเห็น ผู้ ใดเป็น คนแข็ง
แรงหรือเป็นคนแกล้วกล้า ก็ทรงนํามาไว้ใช้ใกล้พระองค์

15

ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจเรือ
่ งคนอามาเลข
1 ซามู เอลก็ เรียนซาอู ล ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ข้าพเจ้า มาเจิ มท ่านเป็ นกษั ตริย์ เหนื
ออ ิส ราเอลประชาชนของพระองค์ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านฟัง เสียงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ 2 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราจะลงโทษอามาเลขในการที่ สกัด ทาง
อิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียป
ิ ต์ 3 บัดนี้ ท่านจงไปโจมตีอามาเลข และทําลายบรรดาที่เขามี
นั ้นเสียให้สิน
้ เชิง อย่าปรานี เขาเลย จงฆ่าเสียทัง้ ผู้ชายผู้หญิง ทัง้ ทารกและเด็กที่ยังดูดนม
ทัง้ วัว แกะ อูฐและลา� ” 4 ดังนั ้นซาอูลจึงรวบรวมพวกพลและตรวจพลที่ตําบลเทลาอิม ได้
ทหารราบสองแสนคนและคนยูดาห์หน่งึ หมื่นคน 5 ซาอูลก็ทรงยกกองทัพมายังเมืองแห่ง
หนึ่ งของคนอามาเลข และตัง้ ซุ่มอยู่ในหุบเขา 6 และซาอูลตรัสแก่คนเคไนต์ว่า “ไปเถิด จง
แยกไปเสีย ลงไปเสียจากคนอามาเลข เกรงว่าเราจะทําลายพวกท่านไปพร้อมกับเขา เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้แสดงความเมตตาต่อคนอิสราเอลทัง้ หลายเมื่อเขายกออกมาจากอียป
ิ ต์�
ดัง นั ้น คนเคไนต์ ก็ แยกออกไปจากคนอามาเลข 7 และซาอู ลก ็ ทรงกระทํา ให้ คนอามาเลข
พ่ายแพ้ ตัง้ แต่เมืองฮาวีลาห์ไกลไปจนถึงเมืองชูร ์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าอียป
ิ ต์ 8 ทรงจับอากักกษั
ตริย์ของคนอามาเลขได้ ทัง้ เป็น และได้ ฆ่าฟันประชาชนเสียอย่างสิน
้ เชิงด้วยคมดาบ 9 แต่
ซาอูล และประชาชนได้ ไว้ชีวิตอากัก และที่ ดี ที่ สุด ของแกะกับ วัว และสัตว์อว
้ นพีกั บลู กแกะ
และสิ่งด ีๆ ทัง้ หมด ไม่ ยอมทําลายเสีย อย่างสิน
้ เชิง ทุ กสิ่ง ที่ เขาดู ถู กและไร้ค่า เขาก็ ทําลาย
เสียสิน
้ 10 แล้วพระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์มายังซามู เอลว่า 11 “เราเสียใจแล้ วที่เราได้ ตัง้
ซาอูล เป็นกษั ตริย์ เพราะเขาได้ หน
ั กลับ เสีย จากการตามเรา และไม่ ได้ กระทํา ตามบัญญั ติ
ของเรา� และซามูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์คืนยังรุ ง่ 12 และซามูเอลลุกขึ้นแต่
เช้าตรู เพื
่ ่อจะไปหาซาอูลในเช้าวันนั ้น และมีคนไปเรียนซามู เอลว่า “ซาอูลเสด็จมาที่ ภู เขา
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คารเมล และดูเถิด ทรงมาสร้างที่ระลึกของพระองค์แล้วก็หันและผ่านเรือ
่ ยไปจนลงไปถึงก
ิลกาล� 13 และซามูเอลก็มาหาซาอูล และซาอูลเรียนท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์อวยพระพร
ท่านเถิด ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว� 14 และซามูเอลกล่าวว่า
“ถ้าอย่างนั ้นเสียงแกะที่รอ
้ งเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงวัวที่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ หมายความว่ากระไร�
15 ซาอูล ตอบว่า “เขาทัง
้ หลายได้ นํา มาจากคนอามาเลข เพราะพวกพลได้ ไว้ชี วิต แกะและ
วัวท ี่ ดี ที่สุด เพื่อ เป็น เครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน นอกจากนั ้น เราทัง้
หลายก็ได้ทําลายเสียสิน
้ � 16 แล้วซามูเอลจึงเรียนซาอูลว่า “ให้รอก่อน ข้าพเจ้าจะขอเรียน
ท่านว่า พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า อย่างไรคืน นี้ � และซาอู ลก ็ เรียนท่านว่า “จงกล่าวไป
เถิด� 17 และซามูเอลเรียนว่า “แม้ท่านเป็นแต่ผูเล็
้ กน้ อยในสายตาของท่านเอง ท่านก็ได้รับ
แต่งตัง้ ให้เป็นประมุขของบรรดาตระกูลอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงเจิมท่านไว้เป็นก
ษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลมิ ใช่ หรือ 18 และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ท่านออกไปประกอบกิจ ตรั
สว่า ‘จงไปทําลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสียให้สิน
้ เชิง และต่อสู้ กับเขาจนกว่าเขาจะถูก
ผลาญเสีย หมด� 19 เหตุ ใดท่านจึง ไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่ ไปฉกฉวย
ทรัพย์ สิ ่ง ของต่างๆ และกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์� 20 และซาอูล เรียน
ซามูเอลว่า “ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แล้ว ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจ
ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไป ข้าพเจ้า ได้ คุ มตัว อากัก กษั ตริย์ แห่งคนอามาเลขมา
และข้าพเจ้าก็ ได้ ทําลายคนอามาเลขเสียอย่างสิน
้ เชิง 21 แต่ พวกพลได้ เก็บส่วนของทรัพย์
เชลยรวมทัง้ แกะและวัว ส่วนที่ดีที่สุดจากของซึ่งกําหนดให้ทําลายเสียให้สิ้นเชิงนั ้น เพื่อนํา
มาเป็น เครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านที่ ในเมือ งกิล กาล� 22 และซามู เอ
ลกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย ในเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบูชามากเท่ากับ
การที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครือ
่ งสัตวบูชา
23
และซึ่ง จะสดับ ฟั งก ็ ดี กว่า ไขมัน ของบรรดาแกะผู้ เพราะการกบฏก็ เป็น เหมือนบาปแห่ง
การถือฤกษ์ ถือยาม และความดื้อดึงก็เป็นเหมือนความชัว่ ช้าและการไหว้รู ปเคารพ เพราะ
เหตุ ที่ ท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จึง ทรงถอดท่านออกจากตํา แหน่
งกษั ตริย์� 24 และซาอูลเรียนซามู เอลว่า “ข้าพเจ้าได้ กระทําบาปแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้ ละ
เมิด พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์และคํา ของท่าน เพราะข้าพเจ้า เกรงกลัว ประชาชนและ
ยอมฟังเสียงของเขาทัง้ หลาย 25 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านโปรดอภัยบาปของข้าพเจ้า และ
ขอกลับไปกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์� 26 และซามูเอลเรียนซาอูล
ว่า “ข้าพเจ้าจะไม่กลับไปกับท่าน เพราะท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพระเย
โฮวาห์ทรงถอดท่านจากเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� 27 พอซามูเอลหันจะไป ซาอูลก็ได้ยึด
ชายเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั ้นก็ขาด 28 และซามูเอลเรียนท่านว่า “ในวันนี้ พระเยโฮวาห์ได้
ทรงฉี กราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้ว และทรงมอบให้แก่ผูอื
้ ่นทีดี
่ กว่าท่าน 29 ยิง่
กว่านี้ ผูทรงเป็
้
นกําลังของอิสราเอลจะไม่มุสาหรือกลับใจ เพราะว่าพระองค์หาใช่มนุษย์ที่จะ
30
กลับใจไม่� ฝ่ายซาอูลจึงเรียนว่า “ข้าพเจ้าได้ กระทําบาปแล้ว แต่ บัดนี้ ขอท่านให้เกียรติ
แก่ข้าพเจ้า ต่อหน้าพวกผูใหญ่
้
ของประชาชนของข้าพเจ้า และต่อหน้าคนอิสราเอล ขอกลับ
ไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน� 31 ซามูเอลจึงกลับ
ตามซาอูล ไป และซาอู ลก ็ นม ัส การพระเยโฮวาห์ 32 แล ้ว ซามู เอลกล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย
จงนําอากักกษั ตริย์ของคนอามาเลขมาให้ข้าพเจ้า� และอากักก็เข้ามาหาท่านด้วยหน้าตา
เบิกบาน อากักกล่าวว่า “ความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปแน่ แล้ว� 33 ฝ่ายซามู เอล
กล่าวว่า “ดาบของท่านได้กระทําให้ผูหญิ
้ งไร้บุตรฉั นใด มารดาของท่านจะไร้บุตรในหมู่พวก
ผู้หญิงทัง้ หลายฉั นนั ้น� และซามู เอลก็ฟันอากักเสียเป็นท่อนๆต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
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ที่ในกิลกาล 34 ฝ่ายซามูเอลก็ไปรามาห์ และซาอูลกเ็ สด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กิเบอาห์
แห่งซาอูล 35 และซามูเอลไม่มาพบซาอูลอีกจนวันสิน
้ ชีพ แต่ซามูเอลได้โศกเศร้าเพราะซา
อูล และพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยที่ได้ทรงกระทําให้ซาอูลเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล

16
พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็นกษั ตริย์
“เจ้าจะเป็นทุกข์เรือ
่ งซาอูลนานเท่าใดเล่า เมื่อเราถอด
เขาจากเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลแล้ว จงเติมน้าํ มันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า แล้วก็ไปเถอะ
เราจะใช้เจ้ าไปหาเจสซี ชาวเบธเลเฮม เพราะว่าในหมู่ พวกบุตรชายของเขาเราจัดเตรียมก
ษั ตริย์องค์หน่งึ ไว้แล้วสําหรับเรา� 2 ซามูเอลก็กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ ถ้า
ซาอูลได้ยน
ิ เขาคงฆ่าข้าพระองค์เสีย� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงนําวัวตัวเมียไปกับเจ้า
ตัวหนึ่ ง และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์� 3 จงเชิญเจสซีมาที่ การ
ถวายสัตวบู ชาน ัน
้ แล ้ว เราจะสําแดงให้เจ้ ารู ว
้ า่ เจ้า ควรจะกระทํา ประการใด เจ้ าจงเจิม ให้
เราผู้ซ่ึงเราจะบอกชื่อแก่ เจ้า� 4 ซามู เอลก็ กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และมาที่
เบธเลเฮม พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้ นก็ตัวสัน
่ ออกมาหาท่านกล่าวว่า “ท่านมาอย่างสันติหรือ
5
� และซามู เอลตอบว่า “มาอย่างสันติ เรามาถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ จงชําระตัว
ของท่านให้บริสุทธิ์ และขอเชิญมาที่การถวายสัตวบูชากับเรา� และซามู เอลก็ชาํ ระตัวเจส
ซีและบุตรชายทัง้ หลายของท่านให้บริสุทธิ์ และเชิญเขาเหล่านั ้นให้ไปยังการถวายสัตวบูชา
6 อยู่มาเมื่อเขาทัง
้ หลายมาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอบ
ั จึงคิดว่า “ผู้ที่พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็
7
อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แน่ แล้ว� แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามู เอลว่า “อย่ามองดู
ที่ รู ปร่างหน้าตาหรือที่ ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเยโฮ
วาห์ ทอดพระเนตรไม่ เหมือ นกั บท ี่ มนุษย์ ดู ด้วยว่า มนุษย์ ดู ที่ รู ปร่า งภายนอก แต่ พระเยโฮ
วาห์ทอดพระเนตรจิตใจ� 8 แล้วเจสซีก็เรียกอาบีนาดับให้เดินผ่านหน้าซามูเอล ท่านกล่าว
ว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกผู้นี้ � 9 แล้วเจสซีให้ชัมมาห์เดินผ่านไป และท่านก็กล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกผู้นี้ � 10 แล้วเจสซีให้บุตรชายทัง้ เจ็ดคนเดินผ่านหน้าซามู เอล
และซามูเอลบอกกับเจสซีว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนเหล่านี้ � 11 แล้วซามูเอลกล่าว
แก่ เจสซีว่า “บุ ตรชายของท่านอยู่ที่ นี่หมดแล้วหรือ� เจสซีตอบว่า “ยังมีคนสุดท้องอีกคน
หนึ่ ง ดู เถิด เขากําลังเลี้ยงแกะอยู�
่ และซามู เอลกล่าวแก่ เจสซี ว่า “จงใช้คนไปตามเขามา
เพราะเราจะไม่ยอมนั ่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่ �
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า

ดาวิดได้รบ
ั การเจิมให้เป็นกษั ตริย์
เจสซี ก็ ใช้ คนไปนํา เขามา ฝ่ายเขาเป็น คนผิว แดงๆ มี ใบหน้า สวยและรู ป ร่างงามน่า ดู
และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “จงลุก ขึ้น เจิม ตัง้ เขาไว้ เพราะเป็น คนนี้ แหละ � 13 ซามู เอลจึง
นําขวดเขานํ้ามันและเจิมตัง้ เขาไว้ท่ามกลางพี่ชายของเขา และพระวิญญาณของพระเยโฮ
วาห์ก็สวมทับดาวิดตัง้ แต่วน
ั นั ้นเป็นต้นไป และซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาห์
12

เมื่อดาวิดดีดพิณแล้วซาอูลก็ทรงชุม
่ ชื่นขึ้นและหายดี
ฝ่ายพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ พรากจากซาอูล และวิญญาณชัว่ จากพระเยโฮ
วาห์ก็ทรมานซาอูล 15 และพวกมหาดเล็กของซาอูลก็กราบทูลว่า “ดูเถิด บัดนี้ วิญญาณชัว่
จากพระเจ้ากําลังทรมานพระองค์อยู่ 16 ขอเจ้านายของข้าพระองค์ทัง้ หลาย จงบัญชาผู้รับ
ใช้ ของพระองค์ ผู้ ที่ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ให้หาคนที่ มี ฝี มือ ในการดีด พิณ เขาคู่ และต่อ
มาเมื่อ วิญญาณชัว่ จากพระเจ้า สิง พระองค์ ก็ ให้ เขาดีด พิณ เขาคู่ แล ้ว พระองค์ จะหายดี�
14
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“จงไปหาชายคนหนึ่ งที่ ดี ดพิณได้ ดี มาให้เรา นําเขา
มาหาเรา� 18 คนหนึ่ งในพวกผู้รับใช้ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เห็นบุตรชายคนหนึ่ งของเจส
ซี ชาวเบธเลเฮม เป็น ผู้ มี ฝี มือ ในการดี ดพิ ณ เป็น คนกล้า หาญ เป็น นั กรบ เฉลียวฉลาดใน
กิจการงาน และเป็น คนมี หน ้า ตาดี และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ เขา� 19 เพราะฉะนั ้น ซา
อูล จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง เจสซี กล่าวว่า “จงให้ดาว ิด บุตรชายของท่านผู้ อยู่ กับ แกะนั ้น มาหา
เรา� 20 และเจสซีก็ จัดลาตัวหนึ่ งบรรทุกขนมปัง และถุงหนั งใส่ น้ําองุน
่ ถุงหนึ่ ง กั บลู กแพะ
21
ตัวหนึ่ ง ฝากไปกับดาวิดบุตรชายของท่านให้ถวายซาอูล ดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและเข้ารับ
ราชการ ซาอูลก็ทรงรักดาวิดมาก ดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครือ
่ งอาวุธของซาอูล 22 และซาอูล
ทรงส่ง ข่าวไปยัง เจสซี ว่า “เราขอร้องให้ท่าน โปรดอนุญาตให้ดาว ิ ดมายืน อยู่ เบื้องหน้า เรา
เถิด เพราะเขาเป็นทีโ่ ปรดปรานในสายตาของเรา� 23 อยูมาเมื
่
่ อวิญญาณชัว่ จากพระเจ้ามา
สิง ซาอูล เมื่อไร ดาว ิ ดก ็ หยิบพิณเขาคู่ ใช้มือดี ดถวาย ซาอู ลก ็ ทรงชุม
่ ชื่น ขึ้น และหายดี และ
วิญญาณชัวก
่ ็พรากจากพระองค์ไป
17 ซาอู ลก็รบ
ั สัง่ ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า

17
โกลิอท
ั มนุษย์ยักษ์ ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอิสราเอล
1 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ รวบรวมกองทัพ เพื่อ จะทํา สงคราม เขามาชุ มนุ มกัน อยู่ ที่ ตําบลโส
โคห์ ซึ่ง เป็น เขตยู ดาห์ และตัง้ ค่ายอยู่ ระหว่างตําบลโสโคห์ กับ ตําบลอาเซคาห์ ที่ เอเฟสดัม
มิม 2 และซาอูลกับคนอิสราเอลก็ ชุมนุมกัน และตัง้ ค่ายอยู่ที่ หุบเขาเอลาห์ และวางแนวไว้
ต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย 3 คนฟีลิสเตียยืนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่ ง และคนอิสราเอลยืนอยู่ที่ภูเขาอีก
ข้างหนึ่ ง มี หุบเขาคัน
่ กลาง 4 มี ผู้ หน่งึ ชื่อ โกลิ อท
ั เป็น ยอดทหารได้ ออกมาจากค่ายคนฟี ลิ ส
5
เตีย เป็น ชาวเมือ งกัท สูง หกศอกคืบ เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิ์ไว้ที่ ศีรษะ และสวมเสื้อ
เกราะ เสื้อ เกราะนั ้น หนั กห ้า พัน เชเขลเป็น ทองสัมฤทธิ์ 6 และสวมสนั บ แข้ง ทองสัมฤทธิที
์ ่
7
ขา และมีหอกทองสัมฤทธิแ
่ ่บ่า ด้ามหอกนั ้นเหมือนไม้กระพัน
่ ทอผ้า ตัวหอกหนั ก
์ ขวนอยูที
หกร้อยเชเขลเป็นเหล็ก ทหารถือโล่ของเขาเดินออกหน้า 8 เขาออกมายืนตะโกนไปทางแนว
อิสราเอลว่า “เจ้ าทัง้ หลายออกมาทํา ศึก ทําไมเล่า ข้า เป็น คนฟี ลิ ส เตีย ไม่ ใช่ หรือ เจ้ าก็ เป็น
ข้าของซาอูลไม่ ใช่หรือ จงเลือกคนแทนพวกเจ้า ให้เขาลงมาหาข้านี่ 9 ถ้าเขาสามารถสู้ รบ
และฆ่าตัวข้าได้ พวกเราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้า แต่ ถ้าข้าชนะเขาและฆ่าเขาตาย แล้ว
พวกเจ้า ต้องเป็น ข้า ของพวกเรา และรับ ใช้เรา � 10 และคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น กล่าวว่า “วัน นี้
ข้าขอท้ากองทัพอิสราเอล จงส่งคนมาสู้กันเถิด� 11 เมื่อซาอูลและคนอิสราเอลทัง้ สิน
ิ
้ ได้ยน
ถ้อยคําของคนฟีลิสเตียคนนั ้น เขาทัง้ หลายก็ท้อใจและกลัวมาก 12 ฝ่ายดาวิดเป็นบุตรชาย
ของชาวเอฟราธาห์คนหนึ่ งแห่งเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ ชื่อเจสซี ผู้มีบุ ตรชายแปดคน ใน
รัชกาลของซาอูล ชายคนนี้ เป็นคนแก่แล้วเป็นคนอายุมาก 13 บุตรชายใหญ่สามคนของเจส
ซี ก็ ตามซาอูล ไปทํา ศึก แล้ว ชื่อ ของบุตรชายสามคนที่ ไปทํา ศึก นั ้น คือ บุ ตรหัวปี เอลี อับ คน
ถัดมาอาบีนาดับ และคนที่สามชัมมาห์ 14 ดาวิดเป็นบุตรสุดท้อง พี่ชายทัง้ สามคนก็ตามซา
อูลไปแล้ว
ดาวิดไปยังค่ายทหารของซาอูล
แต่ ดาว ิ ดกลับ จากซาอูล ไปเลี้ยงแกะของบิ ดาที่ เบธเลเฮม 16 คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ได้
ออกมายืน อยู่ทัง้ เช้า และเย็น ตัง้ สี่ สิ บวัน 17 เจสซี สัง่ ดาวิด บุตรชายของตนว่า “ข้าวคั ่วน ี้ เอ
ฟาห์หนึ่ ง และขนมปังสิ บก้อนนี้ อันจัดไว้ให้พวกพี่ชายของเจ้า จงเอาไปให้พี่ชายของเจ้าที่
ค่ายเร็วๆ 18 และจงนําเนยแข็งสิบชิน
้ นี้ ไปให้แก่ผู้บังคับกองพันของเขาด้วย ดูว่าพี่ชายของ
เจ้าทุกข์ สุข อย่างไร แล้วรับของฝากมาจากเขาบ้าง� 19 ฝ่ายซาอู ลกับเขาทัง้ หลายและคน
15
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อิสราเอลทัง้ ปวง อยูที
่ ่หุบเขาเอลาห์สู้รบกับคนฟีลิสเตียอยู่ 20 ดาวิดจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด และ
ทิง้ แกะไว้กับผู้ดูแลนําเสบียงอาหารเดินทางไปตามที่เจสซีได้บัญชาแก่เขา และเขาก็มาถึง
เขตค่ายขณะเมื่อกองทัพกําลังยกออกไปสู่แนวรบพลางร้องกราวศึก 21 คนอิสราเอลกับคน
ฟีลิสเตียก็ยกมาจะปะทะกันกองทัพปะทะกองทัพ 22 ดาวิดก็มอบสัมภาระไว้กับผู้ดูแลกอง
สัมภาระ และวิง่ ไปที่ แนวรบไปทักทายพี่ ชายของตน 23 เมื่อ เขากําลัง พู ดก ัน อยู่ ดู เถิด คน
ฟี ลิ ส เตีย ชาวเมือ งกัท ยอดทหารที่ ช่อ
ั ออกมาจากแนวรบฟี ลิ ส เตีย กล ่าวท้า อย่าง
ื โกลิ อท
แต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยน
ิ 24 เมื่อบรรดาคนอิสราเอลเห็นชายคนนั ้ นก็วิง่ หนี เขาไป กลัวเขา
มาก 25 คนอิสราเอลพูด ว่า “เจ้ าเคยเห็น คนที่ ออกมานั ้น หรือ เขาออกมาท้าทายอิสราเอล
แท้ ๆ ถ้าใครฆ่าเขาได้ กษั ตริย์จะพระราชทานทรัพย์ให้เขามากมาย และจะมอบราชธิดาให้
ด้วย และกระทํา ให้วงศ์ วานบิดาของเขาเป็น คนยกเว้น การเกณฑ์ ในอิสราเอล� 26 และดา
วิด กล่าวแก่ ชายคนที่ ยน
ื อยู่ ข้างเขาว่า “เขาจะทํา อย่างไรแก่ คนที ่ ฆ่า คนฟี ลิ ส เตีย คนนี้ ได้
และนําเอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสีย คนฟีลิสเตียผู้มิได้เข้าสุ หนัตคนนี้ คือใครเล่า
เขาจึง มาท้าทายกองทัพ ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ � 27 ประชาชนก็ ตอบเขาอย่างเดีย
วกั นว่า “ผู้ที่ ฆ่าเขาได้ ก็ จะได้ รบด
ั ังที่ กล่าวมาแล้ วนน
ั ้ � 28 ฝ่ายเอลี อบ
ั พี่ชายหัวปี ได้ ยินคําที่
ดาวิดพู ดกับชายคนนั ้น เอลีอับก็โกรธดาวิดกล่าวว่า “เจ้ าลงมาทําไม เจ้ าทิง้ แกะไม่กี่ ตั วที่
ถิน
้ ึงความทะเยอทะยานของเจ้า และความคิดชัว่ ของเจ้า เพราะ
่ ทุรกันดารไว้กับใคร ข้ารู ถ
เจ้าลงมาเพื่อจะมาดูเขารบกัน� 29 ดาวิดจึงตอบว่า “ผมได้ทําอะไรไปแล้วเล่า ไม่มีเหตุผล
หรือ�
ดาวิดฆ่าโกลิอทด
ั ้วยหินก้อนหนึ่ งและสายสลิง
เขาจึง หัน ไปหาคนอื่น เสีย และพู ดอย ่างเดียวกัน และประชาชนก็ ตอบแก่ เขาอย่าง
คราวก่อน 31 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ คํา ที่ ดาว ิด พูด เขาทัง้ หลายก็ เล่า ความให้ ซาอูล ทราบ
32
ซาอูล จึง ใช้ คนให้ มาตามดาวิด ดาว ิ ดก ็ ทูล ซาอู ล ว่า “อย่า ให้ จิ ตใจของผู้ ใดฝ่อ ไปเพราะ
ชายคนนั ้นเลย ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะไปสู้ รบกับคนฟีลิสเตียคนนี้ � 33 และซาอูลกล่าวแก่
ดาวิดว่า “เจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟีลิสเตียคนนั ้นดอก เพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่ม
และเขาเป็น ทหารชํานาญศึก มาตัง้ แต่ หน ุ่มๆแล้ว� 34 แต่ ดาว ิด ทูล ซาอู ล ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ เคยดูแลแพะแกะของบิดา และเมื่ อม ี สิ งโตหรือ หมี มาเอาลูก แกะตัว หนึ่ ง ไปจาก
ฝูง 35 ข้า พระองค์ ก็ ไล่ ตามฆ่า มัน และช่วยลูก แกะนั ้น ให้ พ้น มาจากปากของมัน ถ้า มัน ลุก
ขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จับหนวดเคราของมัน และทุบตีมันจนตาย 36 ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ได้ ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้ว คนฟีลิสเตียผู้มิได้เข้าสุ หนัตคนนี้ ก็เป็นเหมือนสัตว์
เหล่านั ้นตัวหนึ่ ง ด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่ 37 และดาวิดทูล
ต่อ ไปว่า “พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากเท้า ของสิงโตและจากเท้า ของหมี
จะทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย คนนี้ � และซาอูล จึง ตรัส แก่ ดาว ิด ว่า
“จงไปเถอะ และพระเยโฮวาห์ จะทรงสถิต อยู่ กับ เจ้า� 38 แล ้ว ซาอู ลก ็ ทรงเอาเครือ
่ งอาวุธ
ของพระองค์สวมให้ดาวิด ทรงสวมหมวกทองสัมฤทธิบ
์ นศีรษะของเขา และสวมเสื้อเกราะ
ให้เขา 39 และดาวิดก็คาดดาบทับเครือ
่ งอาวุธ เขาลองเดินดู ก็ เห็นว่าใช้ไม่ ได้ เพราะเขาไม่
ชิน แล้วดาวิดจึงทูลซาอูลว่า “ข้าพระองค์จะสวมเครือ
่ งเหล่านี้ ไปไม่ได้ เพราะว่าข้าพระองค์
40
ไม่ ชิน � ดาว ิด จึง ปลดออกเสีย แล ้ว จึง ถือ ไม้ เท ้า ไว้ และเลือกก้อนหิน เกลี้ยงจากลําธาร
ได้ หา้ ก้อน จึงใส่ ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ เขาก็ เข้าไปใกล้
คนฟี ลิสเตียคนนั ้น 41 คนฟี ลิสเตียนั ้ นก็ออกมาใกล้ ดาวิด พร้อมกับคนถือโล่ เดินออกหน้า
42 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตี ยมองไปรอบๆ และเห็น ดาวิ ดก ็ ดู ถู กเขา เพราะเขาเป็ น แต่ คนหนุ่ม ผิว
แดงๆ และมีใบหน้างดงาม 43 คนฟีลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่า “ข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้
30
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เท้ามาหาข้า� และคนฟีลิสเตียคนนั ้นกแช่
็ งด่าดาวิดออกนามพระของตน 44 คนฟีลิสเตียพู
ดกับดาวิดว่า “มาหาข้านี่ ข้าจะเอาเนื้ อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งกิน� 45 แล้วดา
วิดก ็ พู ดก ับ คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้ นว ่า “ท่านมาหาข้าพเจ้า ด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด
แต่ ข้าพเจ้า มาหาท่านในพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งกองทั พอ ิส รา
เอล ผู้ ซึ่ง ท่านได้ ท้าทายนั ้น 46 ในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ จะทรงมอบท่านไว้ในมือ ข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้า จะประหารท่าน และตัด ศีรษะของท่านเสีย และในวัน นี้ ข้าพเจ้า จะให้ ศพของกอง
ทัพ ฟี ลิ ส เตีย แก่ นกในอากาศและแก่ สัตว์ป่า เพื่อ ทัง้ พิภพนี้ จะทราบว่า มี พระเจ้า พระองค์
หน ่งึ ในอิสราเอล 47 และชุ มนุ มชนนี้ ทัง้ สิน
้ จะทราบว่า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงช่วยด้วยดาบ
หรือด้วยหอก เพราะว่าการรบเป็นของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงมอบท่านไว้ในมือของ
เราทัง้ หลาย� 48 อยู่มาเมื่อคนฟี ลิสเตียคนนั ้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้ เพื่อปะทะดาวิด ดาวิดก็วงิ่
เข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟี ลิสเตียคนนั ้นอย่างรวดเร็ว 49 และดาวิดเอามือล้วงเข้าไป
ในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่ งออกมา แล้วเหวีย
่ งหินก้อนนั ้นด้วยสายสลิง ถู กคนฟี ลิสเตียคนนั ้
นที ่ หน้า ผาก ก้อนหิน จมเข้าไปในหน้า ผาก เขาก็ ล้ม หน้า ควํา่ ลงที่ ดิน 50 ดัง นั ้น ดาวิดก ็ ชนะ
คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ด้วยสลิง และก้อนหินก ้อนหนึ่ ง และควํา่ คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ลง และฆ่า
เขาเสีย ดาว ิด ไม่ มี ดาบอยู่ ในมือ 51 ดัง นั ้น แล้ว ดาวิด จึง วิง่ ไปยืน อยู่ เหนื อ คนฟี ลิ ส เตีย คน
นั ้น หยิบ ดาบของเขาชัก ออกจากฝัก ฆ่า เขาเสีย และตัด ศีรษะของเขาออกเสีย ด้วยดาบเล่
มนน
ั ้ เมื่อคนฟีลิสเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้ วก็พากันหนี ไป 52 คนอิสราเอล
กับคนยูดาห์ก็ ลุ กขึ้นโห่รอ
้ งไล่ ติ ดตามคนฟี ลิสเตียไกลไปจนถึงหุบเขาและถึงประตู เมืองเอ
โครน ทหารฟีลิสเตียที่บาดเจ็บจึงล้มลงตามทางจากชาอาราอิม ไกลไปจนถึงเมืองกัทและ
เมืองเอโครน 53 และคนอิสราเอลก็กลับมาจากการไล่ติดตามคนฟีลิสเตีย และมาปล้นค่าย
ของเขา 54 ดาว ิ ดก ็ นํา ศีรษะของคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น มาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ เขาเอาเครือ
่ ง
อาวุธของเขาไว้ที่ เต็นท์ ของตนแล้ว 55 เมื่อซาอูลทรงเห็นดาวิดออกไปต่อสู้ กับคนฟีลิสเตีย
จึงตรัสถามอับเนอร์แม่ทัพของพระองค์ ว่า “อับเนอร์ ชายหนุ่มคนนี้ เป็นลูกของใคร� และ
อับเนอร์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ข้าพระองค์ไม่ทราบ�
56 กษั ตริยจึ
์ งรับสัง่ ว่า “ไปสืบถามดูว่า เจ้าหนุ่มคนนั ้นเป็นลูกของใคร� 57 เมื่อดาวิดกลับมา
จากการฆ่าคนฟีลิสเตีย อับเนอร์ก็มาพาตัวเขาเข้าไปเฝ้าซาอูลถือศีรษะของคนฟีลิสเตียคน
นั ้นไปด้วย 58 ซาอูลจึงตรัสถามเขาว่า “เจ้ าหนุ่มเอ๋ย เจ้ าเป็นลูกของใคร� และดาวิดทูลว่า
“ข้าพระองค์เป็นบุตรของเจสซีชาวเบธเลเฮมผู้รับใช้ของพระองค์�

18
ความรักของโยนาธานกับดาวิด
อยู่มาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้ว จิ ตใจของโยนาธานก็ ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของ
ดาวิด และโยนาธานก็รก
ั เธออย่างรักชีวต
ิ ของท่านเอง 2 และวันนั ้นซาอูลก็ทรงกักตัวเธอไว้
ไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้านบิดาของเธอ 3 แล้วโยนาธานก็กระทําพันธสัญญากับดาวิด เพราะ
ท่านรัก เธออย่างกับ รัก ชีวต
ิ ของท่านเอง 4 โยนาธานก็ ถอดเสื้อ คลุม ออกมอบให้ แก่ ดาว ิด
พร้อมทัง้ เครือ
่ งแต่งตัว ดาบ คันธนู และเข็มขัดด้วย 5 และดาวิดกอ
็ อกไปประพฤติตัวอย่าง
เฉลียวฉลาดไม่วา่ ซาอูลจะใช้เธอไป ณ ที่ใด ดังนั ้นซาอูลจึงทรงตัง้ เธอให้อยู่เหนื อนั กรบทัง้
หลาย เธอก็ เป็ นที ่ยอมรับในสายตาประชาชน และในสายตาข้าราชการทัง้ ปวงของซาอูลด
้วย 6 อยูมาเมื
่
่ อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตียนั ้นกําลังเดินทางอยู่ พวกผู้หญิงก็ออก
มาจากบรรดาหัว เมืองอิสราเอล ร้องเพลงและเต้นรํา ต้อ นรับกษั ตริย์ ซาอูล ด้วยรํามะนา
ด้วยความเบิกบานสําราญใจ และด้วยเครือ
่ งดนตรี 7 และเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรํารืน
่ เริงกัน
อยูน
่ ั ้นก็ขับร้องรับกันว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ�
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ซาอูลอิจฉาดาวิดจึงพยายามฆ่าดาวิดเสีย

คําที่รอ
้ งกันนั ้นไม่เป็นทีพ
่ อพระทัยพระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า “เขา
สรรเสริญ ดาวิด ว่า ฆ่า คนเป็น หมื่นๆ ส่วนเราเขาว่า ฆ่า แต่ เพียงเป็น พันๆ ดาว ิด จะได้ อะไร
อีก เล่า นอกจากราชอาณาจั กร � 9 ซาอู ลก ็ ทรงใช้ สายตาจับ ดาวิด ตัง้ แต่ วน
ั นั ้น เป็นต้น ไป
10 อยู่ มาในวันร ุ่งขึ้ นว ิญ ญาณชัว
่ จากพระเจ้า ก็ เข ้า สิง ซาอูล ซาอู ลก ็ ทรงพยากรณ์ อยู่ ในวัง
ของพระองค์ ดาว ิ ดก ็ กําลัง ดี ดพิณ อย่างที่ เธอเคยดีด ถวายทุก วัน มา ซาอูล ทรงถือ หอกอยู่
11 และซาอูลก็ทรงพุ่งหอก ด้วยนึ กว่า “ข้าจะปั กดาวิดให้ติ ดกับผนั งเสีย� แต่ดาวิดก็หนี ไป
จากพระพักตร์พระองค์ได้ถึงสองครัง้ 12 ซาอูลก็ทรงกลัวดาวิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตกับเธอ แต่ทรงพรากจากซาอูลแล้ว 13 ดังนั ้นซาอูลจึงรับสัง่ ให้ยา้ ยดาวิดไปให้พ้นพระ
พักตร์ ตัง้ เป็นผู้บังคับการกองพัน และเธอได้เข้าออกอยู่ต่อหน้าประชาชน 14 ดาวิดกระทํา
อย่างเฉลียวฉลาดในทุกประการ และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับเธอ 15 เมื่อซาอูลทรงเห็นว
่า ดาวิด ได้ กระทํา อย่างเฉลียวฉลาดยิง่ ก็ ทรงเกรงกลัว ดาวิด 16 แต่ คนอิสราเอลและคนยู
ดาห์ทัง้ สิ้นรักดาวิด เพราะเธอเข้าออกต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 17 ฝ่ายซาอูลจึงรับสั งก
่ ับดาวิด
ว่า “ดู เถิด นี่ คื อบ ุต รสาวคนโตของเราชื่อ เมราบ เราจะมอบแม่ นางให้ เป็น ภรรยาของเธอ
ขอแต่ เธอจงเป็นคนกล้าหาญและสู้ ศึก ของพระเยโฮวาห์เท่านั ้น � เพราะซาอูลทรงดําริว่า
“อย่าให้มือของเราแตะต้องเขาเลย ให้มือคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดีกว่า� 18 ดาวิดทูลซาอู
ลว่า “ในอิสราเอลข้าพระองค์คือผู้ใด ชีวิตของข้าพระองค์คืออะไร หรือเรือนบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ คือผู้ใด ที่ ข้าพระองค์ ควรจะเป็นราชบุตรเขยของกษั ตริย์� 19 แต่ อยู่มา เมื่อถึง
เวลาที่ จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูล ให้ เป็น ภรรยาของดาวิด แม่ นางก็ ถู กยกให้ เป็น
ภรรยาของอาดรีเอลชาวเมโหลาห์
8 ซาอูลทรงกริวน
้ ัก

ดาวิดแต่งงานกับมีคาลราชธิดาของซาอูล

ฝ่ายมี คาลราชธิดาของซาอู ลน ั นร
้ ัก ดาวิด มี คนเอาเรือ
่ งไปทูล ซาอูล เรือ
่ งนี้ เป็ นที ่ พอ
21
พระทัย พระองค์ ซาอูล ทรงดําริว่า “ให้ เรายกแม่ นางให้ แก่ เธอ แม่ นางจะได้ เป็ นก ั บด ัก
เธอ และมือของคนฟีลิสเตียจะได้ต่อสู้เธอ� ดังนั ้นซาอูลจึงรับสัง่ แก่ดาวิดว่า “วันนี้ เธอจะ
เป็นบุตรเขยของเราเช่นเดียวกัน� 22 ซาอูลทรงบัญชามหาดเล็ กว่า “จงพูดเป็นส่วนตัวกับ
ดาวิดว่า ‘ดูเถิด กษั ตริยพอพระทั
์
ยในเธอ และบรรดามหาดเล็กของพระองค์ก็รักเธอ เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ จงเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์เถิด� ” 23 และมหาดเล็กของซาอูลพูดเรือ
่ งนี้ ให้ดาว
ิด ฟัง ดาว ิ ดก ็ ถามว่า “ท่านทัง้ หลายเห็ นว ่า ที่ จะเป็น บุตรเขยของกษั ตริย์ นั้น เป็น เรือ
่ งเล็ก
24
น้ อยอยู่หรือ ด้วยข้าพเจ้า เป็น แต่ คนจน และไม่ มี ชื่อ เสียงอะไรเลย� และมหาดเล็ก ของ
ซาอูล จึง ทูล ว่า “ดาว ิดพู ดอย ่างนั ้น อย่างนี้ � 25 ซาอูล จึง รับสัง่ ว่า “เจ้ าจงพูด เช่น นี้ แก่ ดาว
ิดว่า ‘กษั ตริย์ไม่มีพระประสงค์ จะเอาอะไรในการแต่งงานเลย นอกจากหนั งปลายองคชาต
ของคนฟี ลิ ส เตีย สัก หนึ่ ง ร้อย เพื่อ พระองค์ จะทรงแก้ แค้น ศั ตรู ของกษั ตริย์� ” ฝ่ายซาอูล
ทรงดําริวา่ จะให้ดาวิดตายเสียด้วยมือของคนฟีลิสเตีย 26 และเมื่อมหาดเล็กกล่าวคําเหล่า
นั ้นให้ดาวิดฟัง ก็เป็นที่พอใจดาวิดที่จะเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์ เวลาที่กําหนดไว้ยงั ไม่หมด
ไป 27 ดาวิดก็ลุ กขึ้นไปพร้อมกับคนของเธอ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียสองร้อยคน และดาวิดก็
นําหนั งปลายองคชาตของคนเหล่านั ้นมาถวายแก่ กษั ตริย์ครบจํานวน เพื่อเธอจะเป็นบุตร
เขยของกษั ตริย์ ซาอูลจึงยกมีคาลพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นภรรยาของดาวิด 28 ซา
อูลทรงเห็นและทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับดาวิด และมีคาลพระราชธิดาของซาอูล
รัก เธอ 29 ซาอูล ทรงเกรงกลัว ดาวิด มากยิง่ ขึ้น ดัง นั ้น ซาอูล จึง เป็น ศั ตรู ของดาวิด เรือ
่ ยมา
30 บรรดาเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ออกมาทํา สงคราม ต่อ มาเมื่อ เขาทัง
้ หลายจะออกมา
20
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แล้ว ดาวิดก็ได้กระทําอย่างเฉลียวฉลาดมากกว่าบรรดาข้าราชการของซาอูล ชื่อเสียงของ
เธอจึงโด่งดังมาก

19
ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครัง้ หนึ่ ง

ซาอูล ตรัส กับ โยนาธานราชบุตรและกับ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ วา่ ให้ เขาทัง้ หลาย
ฆ่าดาวิดเสีย 2 แต่ โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวิดมาก และโยนาธานก็ บอกดา
วิดว่า “ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นหาช่องจะฆ่าเธอเสีย เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอจงระวังตัวให้ดีจน
พรุ ง่ นี้ เช้า จงอยู่ เสีย ในที่ ลับ ซ่อนตัว ไว้ 3 และฉั น จะออกไปยืน อยู่ ข้างๆเสด็จ พ่อ ในทุ่ง นาที่
เธออยู่ และฉั น จะกราบทูล เสด็จ พ่ อด ้วยเรือ
่ งของเธอ ถ้า ฉั นร ู้ เรือ
่ งอะไรจะบอกให้ ทราบ �
4 โยนาธานกล่าวชมดาวิดให้ซาอูลราชบิดาฟังทูลว่า “ขอกษั ตริย์อย่าทรงกระทําบาปต่อดา
วิดผู้รับใช้ของพระองค์ เลย เพราะดาวิดหาได้ กระทําบาปสิง่ ใดต่อพระองค์ ไม่ และการงาน
ของเธอก็เป็นงานปฏิบัติพระองค์อย่างดี 5 เพราะเธอเสี่ยงชีวต
ิ ของตน และประหารคนฟีลิ
สเตียนั ้ น และพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้มีการช่วยให้พ้นอย่างใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอลทัง้
ปวง พระองค์ทรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดี แต่ไฉนพระองค์จึงจะกระทําบาปต่อโลหิตที่
ไร้ความผิด ด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุ ผล� 6 ซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนา
ธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด ดาวิดจะไม่ ต้องถูก
ประหารชีวต
ิ เลยฉั นนั ้น� 7 และโยนาธานก็เรียกดาวิด และโยนาธานแจ้งให้เธอทราบถึงสิง่
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และโยนาธานนําดาวิดเข้าเฝ้าซาอูล และดาวิดได้เข้าเฝ้าซาอูลอย่างแต่ก่อน
8 สงครามได้ เก ิดขึ้ นอ ีก ดาว ิ ดก ็ ออกไปต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย และได้ ฆ่า ฟัน เสีย เป็ นอ ัน มาก
เขาทัง้ หลายจึงหนี ไปเสียจากเธอ 9 แลวว
้ ิญญาณชัว่ จากพระเยโฮวาห์ก็เข้ามาสิงซาอูล เมื่อ
พระองค์ ประทับ ในวัง ของพระองค์ ทรงหอกอยู่ และดาวิดก ็ กําลัง ดี ดพิณ ถวาย 10 และซา
อูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติ ดฝาผนั ง แต่ เธอก็ หลบหนี พระพักตร์ซาอูลไป ซาอูลจึง
ทรงพุ่ง หอกติด ผนั ง และดาวิดก ็ หลบหนี รอดไปได้ ในคืน นั ้น 11 ซาอูล ทรงใช้ ผู้ สื่อสารไปที่
บ้านของดาวิดเพื่อ เฝ้า ดู เธอ และเพื่อ จะฆ่า เธอเสีย ในเวลาเช้า แต่ มี คาลภรรยาของดาวิด
บอกดาวิดว่า “ถ้าคืนนี้ เธอไม่ชว
ิ ของเธอให้พ้น พรุ ง่ นี้ เธอจะถูกฆ่าตาย� 12 มีคาลจึง
่ ยชีวต
หย่อนดาวิดลงทางหน้าต่าง และเธอก็หนี รอดไป 13 มีคาลได้นํารู ปเคารพมาวางไว้บนเตียง
นอน และวางหมอนขนแพะไว้ที่ ศีรษะ เอาผ้าห่ม คลุม ไว้ 14 เมื่อ ซาอู ล ส่ง ผู้ ส่ือสารไปจับ ดา
วิด มีคาลตอบว่า “เขาไม่สบาย� 15 แล้วซาอูลส่งผู้ส่ือสารนั ้นให้ไปดูดาวิดอีก สัง่ ว่า “จงนํา
เขามาหาเราทัง้ เตียง เพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสีย� 16 เมื่อผู้ส่ือสารเข้ามา ดูเถิด รู ปเคารพก็อยู่
ในเตียง พร้อมกับหมอนขนแพะอยู่ที่ ศีรษะ 17 ซาอูลรับสัง่ ถามมีคาลว่า “ไฉนเจ้าจึงหลอก
ลวงเรา และปล่อยศั ตรู ของเราไปเสีย เขาจึงรอดพ้นไป� และมีคาลทูลตอบซาอูลว่า “เธอ
พูดกับหม่อมฉั นว่า ‘ปล่อยให้ฉันไปเถิด จะให้ฉันฆ่าเธอทําไมเล่า� ”
1

ดาวิดหนี พ้นจากซาอูลอย่างอัศจรรย์

ฝ่ายดาวิดก ็ หนี รอดไป เธอมาหาซามู เอลที่ เมืองรามาห์ และเล่า ทุก เรือ
่ งที่ ซาอูล ได้
19
ทรงกระทําแก่ เธอให้ซามู เอลฟัง เธอและซามู เอลก็ ไปอยู่เสียที ่นาโยท มีคนไปทูลซาอูล
ว่า “ดู เถิด ดาวิดอยู่ที่ นาโยทในเมืองรามาห์� 20 ซาอู ลก็รบ
ั สัง่ ให้ผู้สื่อสารไปจับดาวิด และ
เมื่อ เขาไปเห็น หมู่ ผู้ พยากรณ์ กําลัง พยากรณ์ อยู่ และซามู เอลยืน เป็น หัวหน้า เขาทัง้ หลาย
พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสถิตกับผู้ส่ือสารของซาอูล และเขาทัง้ หลายก็พยากรณ์ ด้วย
21 เมื่ อม ี คนไปทูล ซาอูล พระองค์ ก็ ทรงใช้ ผู้ สื่อสารอื่น ไป และคนเหล่านั ้ นก ็ พยากรณ์ ด้วย
18
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ซาอูล ทรงใช้ ให้ผู้ สื่อสารไปครัง้ ที่ สาม เขาทัง้ หลายก็ พยากรณ์ ด้วย 22 ซาอู ลก ็ เสด็จ ไปที่ รา
มาห์เอง มาถึ งบ่อนํ้า ใหญ่ที่ ในเมืองเสคู และรับสัง่ ถามว่า “ซามู เอลกับดาวิดอยู่ที่ไหน� มี
คนทูล ว่า “ดู เถิด เขาทัง้ สองอยู่ ที่ นาโยทในเมืองรามาห์� 23 พระองค์ จึง เสด็จ ไปที่ นั่น ยัง
นาโยทในเมืองรามาห์ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ด้วย ทรงดําเนิ น
พลางพยากรณ์ พลางจนเสด็จถึงนาโยทที่ เมืองรามาห์ 24 พระองค์ ทรงถอดฉลองพระองค์
ออกด้วย และก็ ทรงพยากรณ์ ต่อหน้าซามู เอล และบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดวันนั ้นและ
ตลอดคืนนั ้น ดังนั ้นเขาจึงพูดกันว่า “ซาอูลอยู่ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ�

20
โยนาธานป้องกันดาวิด
1 ดาว ิ ดก ็ หนี จากนาโยทในเมืองรามาห์ และมาหาโยนาธานกล่า วว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา
สิง่ ใด อะไรเป็นความชัว่ ช้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ กระทําความผิดบาปอันใดต่อเสด็จ
พ่อ ของท่าน พระองค์ จึง ได้ แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพเจ้า� 2 และโยนาธานจึง ตอบเธอว่า “ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เธอไม่ต้องตายดอก ดู เถิด เสด็จพ่อจะมิได้ ทรงกระทํา
การใหญ่ น้อยสิง่ ใดโดยมิ ให้ ฉั นร ู้ ทําไมเสด็จ พ่อ จะปิดบัง เรือ
่ งนี้ จากฉั น เล่า คงไม่ เป็น เช่น
3
นั ้นแน่ � ดาวิดจึงปฏิญาณยิง่ กว่านั ้ นอีกและกล่าวว่า “เสด็จพ่อของท่านทรงทราบอย่าง
แน่ นอนว่า ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน และพระองค์ตรัสว่า ‘อย่าให้โยนา
ธานรู เ้ รือ
่ งนี้ เลย เกรงว่า เขาจะเศร้า ใจ� พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด และท่าน
มี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ความจริงม ี อยู่ว่า ระหว่างข้าพเจ้า กับ ความตายก็ ยงั เหลื ออ ีก เพียงก้าว
เดียวฉั น นั ้น� 4 โยนาธานจึง พู ดก ับ ดาวิด ว่า “จิ ตใจเธอปรารถนาอะไร ฉั น จะทํา ตามเพื่อ
เธอ� 5 ดาวิดจึง กล่าวกับโยนาธานว่า “ดู เถิด พรุ ง่ นี้ เป็ นวันขึ้น คํ่า ข้าพเจ้า ไม่ ควรขาดที่ จะ
นั ่ง ร่วมโต๊ะ เสวยกับ กษั ตริย์ แต่ ขอโปรดให้ข้าพเจ้า ไปซ่อนตัว อยู่ ที่ ในทุ่ง นาจนถึง เย็ นว ั นที ่
สาม 6 ถ้าเสด็จพ่อของท่านเห็นข้าพเจ้าขาดไป ก็ขอโปรดทูลพระองค์ว่า ‘ดาวิดได้วงิ วอนขอ
ลาข้าพระองค์รีบกลับไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตน เพราะที่นั่นทัง้ ครอบครัวทําการถวาย
สัตวบูชาประจํา ปี� 7 ถ้า พระองค์ รบ
ั สัง่ ว่า ‘ดี แล้ว � ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านก็ ดี ไป แต่ ถ้า พระองค์
ทรงกริว้ ก็ขอทราบเถิดว่า พระองค์ดําริการร้าย 8 เพราะฉะนั ้นขอท่านกรุ ณากระทําแก่ผู้รบ
ั
ใช้ของท่านด้วยใจจงรัก เพราะท่านได้ กระทําพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์กับผู้รับใช้ของ
ท่านแล้ว แต่ถ้าความชัว่ ช้ามีอยูในข้
่
าพเจ้า ขอท่านฆ่าข้าพเจ้าเสียเองเถิด เพราะท่านจะนํา
ข้าพเจ้า ไปให้ เสด็จ พ่อ ของท่านทําไม� 9 โยนาธานจึง กล่าวว่า “อย่า ให้ มี วี่ แววอย่างนี้ เลย
น่ ะ เพราะถ้าฉั นทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อเธอ ฉั นจะไม่ไปบอกเธอหรือ� 10 แล้วดาวิดก็
กล่าวแก่โยนาธานว่า “ถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุดัน ใครจะบอกแก่ข้าพเจ้าได้�
11 และโยนาธานบอกดาวิดว่า “มาเถิด ให้เราเข้าไปในทุ่งนา� เขาทัง
้ สองจึงเข้าไปในทุ่งนา
12 และโยนาธานกล่า วแก่ ดาว ิด ว่า “โอ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เมื่อ ฉั น ได้ หยั ่
งด ู เสด็จ พ่อ ของฉั น ในวัน พรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ หรือ ในวันที ่ สาม ดู เถิด ถ้า มี อะไรดี ต่อ ดา
วิด และฉั น จะไม่ ใช้ คนไปบอกเธอที เดียว 13 ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษแก่ โยนาธานและ
ให้ หน ัก ยิง่ กว่า แต่ ถ้า เสด็จ พ่อ พอพระทัย ที่ จะทําร้ายเธอ ฉั น จะบอกเธอให้ ทราบ และส่ง
ให้เธอหนี ไปให้พ้น ภัย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ เธอ อย่างที่ พระองค์ ทรงสถิ ตก ับ เสด็จ
พ่อของฉั น 14 ถ้าฉั นยังมีชีวิตอยู่ต่อไป ขอเธอสําแดงความเมตตาแห่งพระเยโฮวาห์ต่อฉั น
เพื่อฉั นจะไม่ต้องตาย 15 ขออย่าตัดความกรุ ณาของเธอที่มีต่อวงศ์วานของฉั นเป็นนิ ตย์ ใน
เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกําจัดศัตรู ทุกคนของดาวิดเสียจากพื้นพิภพแล้ว� 16 โยนาธานจึงทํา
พันธสัญญากับวงศ์วานของดาวิดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นต่อศัตรู ของดาวิดเถิด�
17 และโยนาธานก็ให้ดาวิดปฏิญาณอีกครัง
้ หนึ่ งโดยความรักของท่านที่มีต่อเธอ เพราะท่าน
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รักเธออย่างกับรักชีวต
ิ ของตนเอง 18 แล้วโยนาธานจึงพูดกับดาวิดว่า “พรุ ง่ นี้ เป็ นวันขึ้นคํ่า
และเขาจะเห็นว่าเธอขาดไป เพราะที่นั่งของเธอจะว่างอยู่ 19 เมื่อเธออยูส
่ ามวันแล้ว เธอจง
ลงไปโดยเร็ว ไปยัง ที่ ที่ เธอได้ ซ่อนตัว อยู่ ในวัน แห่ง การกระทํา นั ้น และคอยอยู่ ข้างศิลาเอ
เซล 20 ฉั นจะยิงลูกธนูสามลูกไปข้างๆที่นั ่น อย่างกับว่าฉั นยิงเป้า 21 และดูเถิด ฉั นจะใช้เด็ก
ไปสัง่ ว่า ‘จงไปหาลูกธนู� ถ้าฉั นพูดกับเด็กนั ้ นว่า ‘ดูเถิด ลูกธนูอยู่ทางข้างนี้ ของเจ้า ไปเอา
มา� แล้วขอเธอเข้ามา เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์แน่ ฉั นใด เธอก็ปลอดภัยแล้ว ไม่มี
อันตรายอันใดฉั นนั ้น 22 แต่ถ้าฉั นพูดกับเด็กหนุ่มนันว
้ ่า ‘ดูเถิด ลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้ น�
เธอจงไปเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงส่งเธอไปแล้ว 23 ส่วนเรือ
่ งที่เธอและฉั นได้พูดก
ันนั ้น ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเธอและฉั นเป็นนิ ตย์�
โยนาธานทราบถึงเจตนาของซาอูลต่อดาวิด

24 ดาวิดจึงซ่อนตัวอยูใ่ นทุ่งนา และเมื่อถึงวันขึ้นคํ่า กษั ตริยก็
์ ประทับเสวยพระกระยาหาร

กษั ตริย์ ประทับ บนพระที่นั่ง ของพระองค์ อย่างที่ เคยทรงกระทํา คือ ประทั บท ี่ พระที่นั่ง
ข้างๆ ฝา ผนั ง โย นา ธาน ยืน อยู่ และ อับ เนอ ร์ นั่ง อยู่ ข้าง ซา อูล แต่ ที่ ของ ดา วิ ดก ็ ว่าง อยู่
26 อย่างไรก็ ดี ในวัน นั ้น ซาอู ลม ิ ได้ ตรัส ประการใด เพราะทรงดําริว่า “ดาว ิด คงเกิด เหตุ บาง
อย่าง เขาคงมลทิน เขาคงมลทิน แน่ � 27 อยู่ มาวันร ุ่ง ขึ้น คือ วันที ่ สองของเดือน ที่ ของดา
วิ ดก ็ วา่ งอยู่ และซาอู ลก ็ ตรัส กับ โยนาธานราชบุตรของพระองค์ ว่า “ทําไมบุตรเจสซี มิได้
มาร ับ ประทานอาหาร ทัง้ วานนี้ และวัน นี้ � 28 โยนาธานทูล ตอบซาอู ล ว่า “ดาว ิด ได้ วงิ วอน
ขอลาข้า พระองค์ ไปยังบ ้านเบธเลเฮม 29 เขาว่า ‘ข้าพเจ้า ขอร้องให้ท่า นอนุญาตให้ข้าพเจ้า
ไป เพราะครอบครัว ของข้าพเจ้า มี การถวายสัตวบูชาในเมือง และพี่ ชายของข้าพเจ้า สัง่ ให้
ข้าพเจ้าไปที่นั ่น บัดนี้ ถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ท่า
นอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปเยีย
่ มพี่ชายของข้าพเจ้า� ด้วยเหตุ นี้เขาจึ งมิได้ มาที่ โต๊ะของกษั ตริ
ย์� 30 แล้วความกริว้ ของซาอูลก็พลุ่งขึ้นต่อโยนาธาน พระองค์ตรัสกับท่านว่า “เจ้า ลูกของ
หญิงกบฏและวิปลาส ข้าไม่รู หรื
้ อว่าเจ้าเลือกบุตรเจสซีมาให้ความอับอายแก่เจ้าเองและให้
ความอับอายแก่ ความเปลือยเปล่า แห่ง แม่ ของเจ้า 31 ตราบใดที่ ลูก ของเจสซี มี ชี วิตอยู่ บน
ดิน ตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตัง้ อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั ้นจงใช้คนไปตามเขามาให้
เรา เพราะเขาจะต้องตายแน่ � 32 แล ้ว โยนาธานจึง ทูล ตอบซาอู ล พระราชบิดาของท่านว่า
“ทําไมเขาจะต้องถูกประหาร เขาได้กระทําผิดสิง่ ใดพระเจ้าข้า� 33 แต่ซาอูลได้ทรงพุ่งหอก
ใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่าน ดังนั ้นโยนาธานจึงทราบว่า พระราชบิดาของท่านหมายฆ่าดาวิดเสีย
34 โยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธยิง
่ นั ก มิได้รับประทานอาหารในวันที่สองของ
เดือนนั ้น เพราะท่านเศร้าใจด้วยเรือ
่ งดาวิด เพราะว่าพระราชบิดาของท่านได้หยามนํ้าหน้า
ดาวิด
25

โยนาธานกับดาวิดลาจากกัน

35 ต่อมารุ ง
่ เช้าขึ้นโยนาธานก็ออกไปที่ทุ่งนาตามที่นัดหมายไว้กับดาวิด

มีเด็กไปด้วยคน
หนึ่ ง 36 และท่านสัง่ เด็กนั ้ นว่า “จงวิง่ ไปหาลูกธนูที่ ฉั นยิงไป� เมื่อเด็กนั ้ นวงิ่ ไป โยนาธานก็
ยิง ธนูลูก หนึ่ ง ขึ้น หน้า ไป 37 และเมื่อ เด็ก นั ้น มาถึงที่ ที่ ลูก ธนูซึ่ง โยนาธานยิง ไปนั ้น โยนาธา
นก็ รอ
้ งสัง่ เด็กนั ้ นว่า “ลูกธนูอยู่ข้างหน้าโน้ นไม่ใช่หรือ� 38 และโยนาธานร้องสัง่ เด็กนั ้ นว่า
“จงรีบไปโดยเร็วอย่าหยุดอยู่� เด็กของโยนาธานก็ไปเก็บลูกธนู และกลับมาหานายของตน
39 แต่เด็กนั ้นไม่ทราบเรือ
40 และโยนาธานก็มอบอาวุธ
่ ง โยนาธานและดาวิดเท่านั ้นทีทราบ
่
ของท่านให้เด็กนั ้น และบอกเขาว่า “ไป จงแบกสิง่ เหล่านี้ ไปในเมือง� 41 เมื่อเด็กนั ้นไปแล้ว
ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้น มาจากที่ ที่ อยู่ ทิศ ใต้ ซบหน้า ลงถึ งด ิน แล ้ วกราบลงสามครัง้ และทัง้ สองก็ จุ
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บกัน และร้องไห้กัน จนดาวิดร้องมากเหลือเกิน 42 โยนาธานจึงกล่าวกับดาวิดว่า “ขอจงไป
เป็นสุขเถิด เพราะเราทัง้ สองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ว่า ‘พระเยโฮ
วาห์จะทรงเป็น พยานระหว่างฉั นและเธอ และระหว่างเชื้อสายของฉั นกับเชื้อสายของเธอ
สืบไปเป็นนิ ตย์� ” ดาวิดก็ลุกขึ้นจากไป และโยนาธานก็เข้าไปในเมือง

21
ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาหิเมเลค
1 แล้วดาวิดก็มายังเมืองโนบมาหาอาหิเมเลคปุโรหิต และอาหิเมเลคตัวสัน
่ อยูเ่ มื่อพบดา
วิดจึงพู ดกับท่านว่า “ทําไมท่านจึงมาคนเดียว และไม่มี ผู้ใดมากั บท่าน� 2 ดาวิดจึงพู ดกับ
อาหิเมเลคปุโรหิต ว่า “กษั ตริย์ ทรงบัญชาข้าพเจ้า ให้ทํา เรือ
่ งหนึ่ ง รับสัง่ แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘อย่า
บอกเรือ
่ งซึ่ง เราใช้ เจ้ าไปกระทํา นั ้น แก่ ผู้ ใดให้ รู เลย
้
และด้วยเรือ
่ งซึ่ง เรามอบหมายแก่ เจ้ า
นั ้น� ข้าพเจ้าได้นัดหมายไว้กับพวกผูรั
้ บใช้ ณ ที่แห่งหน่งึ 3 ฉะนั ้นบัดนี้ ท่านมีอะไรติดมอ
ื อยู่
บ้างเล่า ขอมอบขนมปังไว้ในมือข้าพเจ้าสักห้าก้อน หรืออะไรๆที่มีที่นี่ก็ได้� 4 ปุโรหิตนน
ั ้ ตอบ
ดาวิดว่า “ข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาติดมือเลย แต่มีขนมปังบริสุทธิ์ ขอแต่คนหนุ่มได้อยู่
ห่างจากผู้หญิงมาแล้ วก็แล้ว กัน � 5 และดาวิดก็ตอบท่านปุโรหิตว่า “ที่ จริง ตัง้ แต่ เราออก
ไปปฏิ บั ติ งาน ผู้ หญิ งก ็ ถู กก ัน ไว้ให้ ห่างจากเราทัง้ หลายประมาณสามวัน และภาชนะของ
คนหนุ่มก็บริสุทธิ์ และขนมปังนั ้นเป็นอย่างธรรมดาอยูแล้
่ ว ถึงแม้ว่าขนมปังนั ้นถูกชําระให้
6
บริสุทธิในภาชนะแล้
ว� ดังนั ้นปุโรหิตจึงมอบขนมปังบริสุทธิ์ให้แก่ดาวิด เพราะที่นั่นไม่มี
์
ขนมปังอ่น
ื นอกจากขนมปังหน้าพระพักตร์ ซึ่งเก็บมาจากหน้าพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อ
วางขนมปังใหม่ในวันที ่เก็บเอาขนมปังเก่านั ้นออกไป 7 ในวันนั ้ นมีชายคนหนึ่ งอยู่ที่ นั ่นเป็น
ผู้ รับ ใช้ ของซาอูล มี ธุระต้องเฝ้า พระเยโฮวาห์ อยู่ เขาชื่อ โดเอก คนเอโดม เป็น หัวหน้า คน
เลี้ยงสัตว์ของซาอูล 8 และดาวิด กล่าวแก่ อาหิเมเลคว่า “ท่านไม่ มี หอกหรือ ดาบติ ดม ื ออยู่
สักเล่มหนึ่ งหรือ ด้วยข้าพเจ้ามิได้นําดาบหรือเครือ
่ งอาวุธติดมาเลย เพราะราชการของกษั
ตริย์เป็นการด่ วน� 9 ปุ โรหิตนน
ั ้ จึงกล่าวว่า “ดาบของโกลิ อท
ั คนฟีลิสเตีย ซึ่งท่านฆ่าเสียที่
หุบเขาเอลาห์นั ้น ดูเถิด ยังห่อผ้าอยู่ที่ข้างหลังเอโฟด ถ้าท่านต้องการดาบนั ้นจงเอาไปเถิด
นอกจากเล่ มนัน
้ แล้ วก็ไม่มีดาบอื่นอีก� และดาวิดกล่าวว่า “ไม่มีดาบอื่นเหมือนดาบเล่ มน
ัน
้ แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเถิด�
ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาคีชกษั ตริย์เมืองกัท
10 และดาวิดกลุ
็ กขึ้นในวันนั ้นหนี จากพระพักตร์ซาอูลไปหาอาคีชกษัตริย์เมืองกัท 11 และ
มหาดเล็ก ของอาคี ช ทูล ว่า “ดาว ิด คนนี้ ไม่ใช่ หรือ ที่ เป็นกษั ตริย์ ของแผ่น ดิน นั ้น เขามิ ได้
เต้นรํา และขับ เพลงรับก ัน หรือ ว่า ‘ซาอู ล ฆ่า คนเป็น พันๆ และดาวิด ฆ่า คนเป็น หมื่นๆ� ”
12 และดาวิดก ็ จํา ถ้อยคํา เหล่า นี้ ไว้ในใจและกลัว อาคี ชกษั ตริย์ เมือ งกั ทอย ่า งมาก 13 ท่าน
จึงเปลี่ยนอากั ปกิรย
ิ าต่อหน้าเขาทัง้ หลาย และกระทําตนเป็นคนบ้าในมือเขา เที่ยวกาไว้ที่
ประตูรวั ้ และปล่อยให้น้ําลายไหลลงเปรอะเครา 14 อาคีชจึงสัง่ ผูรั
้ บใช้ของท่านว่า “ดูเถิด เจ้
าเห็นว่าคนนั ้นบ้า แล้วเจ้าพาเขามาหาเราทําไม 15 ข้าขาดคนบ้าหรือ เจ้ าจึงพาคนนี้ มาทํา
บ้าให้ข้าดู คนอย่างนี้ ควรเข้ามาในนิ เวศของข้าหรือ�

22
ดาวิดอยู่ที่ถํ้าอดุลลัม
ดาว ิ ดก ็ จากที่ นั่น หนี ไปอยู่ ที่ ถํ้า อดุล ลัม เมื่อ พี่ ชายของท่านและวงศ์ วานบิดาของท่าน
ทัง้ สิน
ิ เรือ
่ งเขาก็ลงไปหาท่านที่ นั ่น 2 แล้วทุกคนที่ มีความทุกข์ยาก และทุกคนที่ มีหนี้
้ ได้ยน
1
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สิน และทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย
มี คนมามัว่ สุ มอยู่ กั บท ่านประมาณสี่ รอ
้ ยคน 3 ดาว ิ ดก ็ ออกจากที่ นั่น ไปยัง เมืองมิส ปาห์ ใน
แผ่นดินโมอับ และท่านทูลกษั ตริย์เมืองโมอับว่า “ขอโปรดให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่
กับ พระองค์ เถิด จนกว่า ข้าพเจ้า จะทราบว่า พระเจ้า จะทรงกระทํา ประการใดเพื่อ ข้าพเจ้า�
4 และท่านก็ นํา บิดามารดามาเฝ้า กษั ตริย์ แห่ งโมอับ และท่านทัง
้ สองก็ อาศัย อยู่ กับ กษั ตริ
5
ย์ ตลอดเวลาที่ ดาว ิ ดอย ู่ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง แล ้ว ผู้ พยากรณ์ กาดกล่าวแก่ ดาว ิด ว่า “ท่าน
อย่าอยู่ในที่ กําบังเข้มแข็งนี้ เลย จงไปเข้าในแผ่นดินยูดาห์เถิด� ดาวิดก็ไปและมาอยู่ในป่า
เฮเรท 6 ฝ่ายซาอูลทรงได้ ยินว่ามี ผู้พบดาวิดและคนที่ อยู่กั บท่าน (เวลานั ้นซาอู ลประทั บท
ี่เมืองกิเบอาห์ใต้ ต้นไม้ แห่งหน่งึ ที่ รามาห์ ทรงหอกอยู่ และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ก็ ยืน
อยู่รอบพระองค์� 7 และซาอูลตรัสกับผู้รับใช้ที่ยืนอยู่รอบพระองค์ว่า “เจ้าทัง้ หลายพวกคน
เบนยามิน จงฟังเถิด บุตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุน
่ แก่เจ้าทัง้ หลายหรือ จะตัง้ เจ้าทัง้
หลายให้ เป็น ผู้ บังคับการกองพัน กองร้อยหรือ 8 เจ้ าทัง้ หลายจึง ได้ คิด กบฏต่อ เรา ไม่มี ใคร
แจ้ง แก่ เราเลย เมื่อ ลูก ของเราทํา พันธไมตรีกับ บุตรของเจสซี นั ้น ไม่มี ผู้ ใดร่วมทุกข์ กับ เรา
หรือแจ้งแก่ เราว่า ลูกของเราปลุกปั่ นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้ เรา คอยซุ่มดักเราอยู่อย่างทุก
วันนี้ �
ซาอูลฆ่าพวกปุโรหิตของพระเจ้า

“ข้าพระองค์เห็นบุตรเจสซี
มาที่เมืองโนบมาหาอาหิเมเลคบุตรอาหิทูบ 10 แล้วเขาก็ทูลถามพระเยโฮวาห์ให้ท่าน และให้
เสบียงอาหาร และให้ดาบของโกลิอท
ั คนฟีลิสเตียแก่ท่านไป� 11 แลว
้ กษั ตริย์ก็ใช้ให้ไปเรียก
อาหิเมเลคปุโรหิต บุตรชายอาหิทูบ และวงศ์วานบิดาของท่านทัง้ สิน
้ นปุโรหิตเมืองโนบ
้ ผูเป็
12
ทุกคนก็มาหากษั ตริย์ และซาอูลตรัสว่า “บุตรอาหิทูบเอ๋ย จงฟังเถิด� เขาทูลตอบว่า “เจ้
านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ที่ นี่� 13 และซาอูลตรัสแก่เขาว่า “ทําไมเจ้าจึงร่วมกัน
กบฏต่อ เรา ทัง้ เจ้า และบุตรของเจสซี ในการที่ เจ้ าได้ ให้ขนมปัง และดาบแก่ เขา และได้ ทูล
ถามพระเจ้า ให้ เขา เขาจึง ลุก ขึ้น ต่อสู้ เรา และคอยซุ่ มด ัก เราอยู่ อย่างทุก วัน นี้ � 14 และอา
หิ เมเลคทูล ตอบกษั ตริย์ ว่า “ในบรรดาข้าราชการผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ มี ผู้ ใดเล่า ที่ จะสัตย์
ซื่อ อย่างดาวิด พระราชบุตรเขยของกษั ตริย์ ผู้ บังคับ บัญชาทหารราชองครักษ ์ และเป็น ผู้
มีเกียรติในพระราชสํานั กของพระองค์ 15 แล้วข้าพระองค์ได้ทูลขอพระเจ้าเพื่อเขาจริงหรือ
เปล่าเลย ขอกษั ตริย์อย่าทรงกล่าวโทษสิง่ ใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์ หรือวงศ์ วานของบิดา
ของข้า พระองค์ ทัง้ สิน
่ งนี้ เลย ไม่ ว่า มากหรือ น้ อย�
้ เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ไม่ ทราบเรือ
16 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “อาหิ เมเลค เจ้ าจะต้องตายแน่ ทัง
้ เจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า ทัง้ สิน
้
ด้วย� 17 และกษั ตริย์ก็ รับสัง่ แก่ ทหารราบผู้ยน
ื เฝ้าอยู่ว่า “จงหันมาประหารปุโรหิตเหล่านี้
ของพระเยโฮวาห์เสีย เพราะว่ามือของเขาอยูก
่ ับดาวิดด้วย เขารูแล
้ วว
้ ่ามันหนี ไป แต่ไม่แจ้ง
ให้เรารู �
้ แต่ข้าราชการผู้รับใช้ของกษั ตริย์ไม่ยอมลงมือฟันปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ 18 แล
ว
้ กษั ตริย์จึงตรัสกับโดเอกว่า “เจ้าจงหันไปฟันปุโรหิตเหล่านั ้น� โดเอกคนเอโดมก็หน
ั ไปฟัน
19
บรรดาปุโรหิต ในวันนั ้นเขาฆ่าบุคคลที่สวมเอโฟดผ้าป่านเสียแปดสิบห้าคน และเขาประ
หารโนบ เมืองของปุโรหิต เสียด ้วยคมดาบ ฆ่า เสีย ด้วยคมดาบทัง้ ผู้ ชาย ผู้ หญิง เด็ก และ
เด็กที่ยังดูดนม วัว ลา และแกะ 20 แต่บุตรชายคนหนึ่ งของอาหิเมเลค บุตรชายอาหิทูบ ชื่อ
อาบี ยาธาร์ได้ รอดพ้น และหนี ตามดาวิด ไป 21 อาบ ี ยาธาร์ก็ บอกดาวิด ว่า ซาอูล ได้ ประหาร
ปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ เสีย 22 ดาว ิด จึง พู ดก ับ อาบี ยาธาร์ว่า “ในวัน นั ้น เมื่อ โดเอกคนเอ
โดมอยู่ที่ นั่น เรารู แล
้ ้วว่า เขาจะต้องทูลซาอูลแน่ เราเป็นต้นเหตุแห่งความตายของบุคคล
9 โดเอกคนเอโดมซึ่งอยู่เหนื อผู้รับใช้ของซาอูลจึงทูลตอบว่า
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ทัง้ สิน
้ ่แสวงหาชีวต
ิ
้ ในวงศ์วานบิดาของท่าน 23 จงอยูเ่ สียกับเราเถิด อย่ากลัวเลย เพราะผูที
ของท่านก็แสวงหาชีวต
ิ ของเราด้วย ท่านอยูก
่ ับเราก็จะพ้นภัย�

23
การพเนจรและการหลีกเลี่ยงหลบหนี ของดาวิด
แล ้ว พวกเขาบอกดาวิด ว่า “ดู เถิด คนฟี ลิ ส เตี ยกํา ลัง รบเมืองเคอีลาห์อยู่และปล้น เอา
ข้าวที่ลาน� 2 ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย
เหล่า นี้ หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ดาวิด ว่า “จงไปต่อ สู้ คนฟี ลิ ส เตีย และช่วยเมือง
เคอี ลาห์ ให้ พ้น � 3 แต่ คนของดาวิด เรียนท่านว่า “ดู เถิด เราอยู่ ในยู ดาห์ นี่ ก็ ยัง กลัว อยู่ ถ้า
เราขึ้น ไปยัง เคอีลาห์สู้ รบกับ กองทัพ ของฟี ลิ ส เตีย เราจะยิง่ กลัว มากขึ้น เท่าใด� 4 แล ้ว ดาวิ
ดก็ทูลถามพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงลุกขึ้นลงไปยังเคอีลาห์
เถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิสเตียไว้ในมือ ของเจ้า� 5 และดาวิดกับคนของท่านก็ ไปยังเค
อี ลาห์ต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย นํา เอาสัตว์เลี้ยงของเขาไป และฆ่า ฟัน เขาทัง้ หลายเสีย เป็ นอ ัน
มาก ดังนั ้นแหละดาวิดก็ได้ช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้พ้น 6 อยู่มาเมื่ออาบียาธาร์บุตรชายขอ
งอาหิเมเลคหนี ไปหาดาวิดที่เมืองเคอีลาห์นั ้น เขาถือเอโฟดลงมาด้วย 7 มีคนไปทูลซาอูลว่า
ดาวิดมาที่เคอีลาห์แล้ว ซาอูลจึงตรัสว่า “พระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว เพราะที่เขา
เข้าไปในเมืองที่ มีประตู และดาล เขาก็ ขังตัวเองไว้� 8 และซาอูลทรงให้เรียกพลทัง้ ปวงเข้า
สงคราม ให้ลงไปยังเคอีลาห์เพื่อล้อมดาวิดกับคนของท่านไว้ 9 ดาวิดทราบว่าซาอูลทรงคิด
ร้ายต่อท่าน ท่านจึงพูดกับอาบียาธาร์ปุโรหิตว่า “จงนําเอาเอโฟดมาที่นี่ เถิด� 10 ดาวด
ิ กราบ
ทูลว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ได้ ยินแน่ ว่า ซาอู
ลหาช่องที่ จะมายัง เคอีลาห์เพื่อ ทําลายเมืองนี้ เพราะข้า พระองค์ เป็น เหตุ 11 ประชาชนชาว
เคอีลาห์จะมอบข้า พระองค์ ไว้ในมือ ท่านหรือ ซาอูล จะเสด็จ ลงมาดัง ที่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
ได้ยินนั ้นหรือ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอพระองค์ทรงบอกผู้รับใช้ของ
พระองค์เถิด� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาจะลงมา� 12 แล้วดาวิดจึงกราบทูลว่า “ประชา
ชนชาวเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์และคนของข้าพระองค์ไว้ในมือของซาอูลหรือ� และพระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะมอบเจ้าไว้� 13 แล้วดาวิดกับคนของท่านซึ่งมป
ี ระมาณหก
ร้อยคนก็ ลุ กขึ้นไปเสียจากเคอีลาห์ และเขาทัง้ หลายก็ ไปตามแต่ ที่ เขาจะไปได้ เมื่อมีคนไป
ทูลซาอูลว่า ดาวิดหนี ไปจากเคอีลาห์แล้ว ซาอูลก็ทรงเลิกการติดตาม 14 และดาวิดก็อยู่ใน
ถิน
่ ทุ รกันดารตามที่ กําบังเข้มแข็งและอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งถิน
่ ทุ รกันดารศิฟ และซาอู
ลก็ทรงแสวงหาท่านทุกวัน แต่พระเจ้ามิได้มอบท่านไว้ในมือของซาอูล 15 และดาวิดเห็นว่า
ซาอูลได้ทรงออกมาแสวงหาชีวต
ิ ของเธอ ดาวิดอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารศิฟที่ป่าไม้ 16 และโยนา
ธานราชบุตรของซาอูลได้ลุกขึ้นไปหาดาวิดที่ป่าไม้ และสนั บสนุนมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้น
ในพระเจ้า 17 โยนาธานพูดกับเธอว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่ามือของซาอูลเสด็จพ่อของฉั น
จะหาเธอไม่พบ เธอจะได้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล และฉั นจะเป็ นอุปราช ซาอูลเสด็จพ่อ
ของฉั นก็ทราบเรือ
่ งนี้ ด้วย� 18 และทัง้ สองก็กระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ดาวิดยังค้างอยูที
่ ่ป่าไม้ และโยนาธานก็กลับไปวัง 19 ฝ่ายชาวศิฟได้ข้น
ึ ไปหาซาอูลที่กิเบอาห์
ทูล ว่า “ดาว ิด ได้ ซ่อนตัว อยู่ ท่ามกลางพวกข้า พระองค์ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง ที่ ป่า ไม้ บนเนิ น
เขาฮาคี ลาห์ ซึ่ง อยู่ ใต้ เยชิ โมนมิ ใช่ หรือ 20 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอเสด็จ ลง
ไปตามสุดพระทัยปรารถนาที่ จะลงไป ฝ่ายพวกข้าพระองค์ จะมอบเขาไว้ในหัตถ์ ของกษั ตริ
ย์� 21 และซาอูลตรัสว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ พวกท่าน เพราะพวกท่าน
ปรานี เรา 22 จงไปหาดูให้แน่ นอนยิง่ ขึ้น ดูให้รู ว่
้ าเขาอยู่ที่ไหน ใครเห็นเขาที่นั่นบ้าง เพราะมี
1
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คนบอกข้าว่า เขาฉลาดนั ก 23 เพราะฉะนั ้นจงไปสังเกตดู ที่ ซุ่มว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน และ
กลับมาเอาเนื้ อความแน่ นอนมาบอกเรา แล้วเราจะไปกั บท่าน ต่อมาถ้าเขาอยู่ในเขตแผ่น
ดิน เราจะค้นหาเขาในบรรดาคนยูดาห์ที่นั บเป็นพันๆ� 24 เขาทัง้ หลายก็ลุกขึ้นไปยังศิฟก่อน
ซาอูล ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารมาโอนในที่ราบใต้เยชิโมน 25 ซาอูลกับ
คนของพระองค์ก็แสวงหาท่าน มีคนบอกดาวิด ท่านจึงลงไปยังศิลาและอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
มาโอน เมื่อ ซาอูล ทรงได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ทรงติดตามดาวิด ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารมาโอน 26 ซาอูล
เสด็จไปฟากภูเขาข้างนี้ ดาวิดกับคนของท่านอยู่ฟากภูเขาข้างโน้ น ดาวิดก็รีบหนี จากพระ
พักตร์ซาอูล เพราะซาอู ลก ับ คนของพระองค์ มาล้อมรอบดาวิดก ับ คนของท่านเพื่อ จะจับ
27 แต่ มีผู้สื่อสารคนหนึ่ งมาทูลซาอูลว่า “ขอรีบเสด็จกลับ เพราะคนฟี ลิสเตียยกกองทัพมา
บุกรุ กแผ่นดิน� 28 ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการไล่ตามดาวิดไปรบกับฟีลิสเตีย เขาจึงเรียกที่
นั ้นว่าเส-ลาฮามาเลคอท 29 ดาวดก
ิ ข
็ ้น
ึ ไปจากที่นั่นไปอาศัยอยูใ่ นที่กําบังเข้มแข็งแห่งเอนเก
ดี

24
ดาวิดไว้ชีวิตของกษั ตริย์ซาอูลที่เมืองเอนเกดี
อยู่มาเมื่อซาอูลเสด็จกลับจากการไล่ ตามคนฟี ลิสเตียแล้ว มี คนมาทูลว่า “ดู เถิด ดาว
ิ ดอย ู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเมืองเอนเกดี� 2 แล ้ว ซาอู ลก ็ ทรงนํา พลที่ คัด เลือกจากบรรดาคน
อิสราเอลแล้ว สามพัน คนไปแสวงหาดาวิ ดก ับ คนของท่านที่ หิน เลียงผา 3 และพระองค์
เสด็จ มาที่ คอกแกะริม ทาง มี ถํ้า อยู่ ถ้ํา หนึ่ ง ที่ นั ่น และซาอู ลก ็ เสด็จ เข้าไปส่ง ทุกข์ ฝ่ายดาวิ
ดกับคนของท่านนั ่งอยู่ที่ ส่วนลึกที่สุดของถํ้า 4 คนของดาวิดก็เรียนท่านว่า “ดู เถิด วันนี้ เป็
นวันที ่พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า ‘ดูเถิด เราจะมอบศั ตรู ของเจ้าไว้ในมือของเจ้า เพื่อเจ้า
จะได้ทํากับเขาตามที่เจ้าเห็นควร� ” แล้วดาวิดก็ลุกขึ้นเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซา
อูลอย่างลับๆ 5 ต่อมาภายหลังใจของดาวิดก็ตําหนิ ตั วท่านเอง เพราะท่านได้ ตัดชายฉลอง
พระองค์ ของซาอูล 6 ท่านว่า แก่ คนของท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามข้าพเจ้า กระทํา
สิง่ นี้ ต่อ เจ้า นายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิม ตัง้ ไว้ คือ ที่ จะเหยียดมือ ออก
ต่อ สู้ กั บท ่าน ด้วยว่า ท่านเป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้� 7 ดาว ิ ดก ็ หา้ มผู้ รับ ใช้ ของท่าน
ด้วยถ้อยคําเหล่านี้ และไม่ยอมให้เขาทัง้ หลายทําร้ายซาอูล และซาอูลก็ทรงลุกขึ้นออกจาก
ถํ้า เสด็จ ไปตามทางของพระองค์ 8 ภายหลัง ดาวิดก ็ ลุ กขึ้น ด้วย และออกไปจากถํ้า ร้องทูล
ซาอู ล ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์� และเมื่อ ซาอูล ทรงเหลี ยวด ู ดาว ิ ดก ็ ก้ม
ลงถึ งดินกราบไหว้ 9 และดาวิดทูลซาอูลว่า “ไฉนพระองค์ ทรงฟังถ้อยคําของคนที่ กล่าวว่า
‘ดู เถิด ดาว ิด แสวงหาที่ จะทําร้ายพระองค์� 10 ดู เถิด วัน นี้ พระเนตรของพระองค์ ประจักษ์
แล ้ วว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงมอบพระองค์ ในวัน นี้ ไว้ ในมือ ของข้า พระองค์ ที่ ในถํ้า และบาง
คนได้ ขอให้ ข้า พระองค์ ประหารพระองค์ เสีย แต่ ข้า พระองค์ ก็ได้ ไว้ พระชนม์ ของพระองค์
ข้า พระองค์ พูด ว่า ‘ข้าพเจ้า จะไม่ ย่ื นม ื อออกทําร้ายเจ้า นายของข้าพเจ้า เพราะพระองค์
เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้� 11 ยิง่ กว่า นั ้น เสด็จ พ่อ ของข้า พระองค์ ได้ ขอด ู ชายฉลอง
พระองค์ ในมือ ของข้า พระองค์ โดยเหตุ ที่ ว่า ข้า พระองค์ ได้ ตัด ชายฉลองพระองค์ ออก และ
มิ ได้ ประหารพระองค์ เสีย ขอพระองค์ ทรงทราบและทรงเห็น เถิด ว่า ในมือ ของข้า พระองค์
ไม่มีความชัว่ ร้ายหรือการละเมิด ข้าพระองค์ มิได้ กระทําบาปต่อพระองค์ แม้ว่าพระองค์ จะ
ล่าชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่าง
ข้า พระองค์ และพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้ แค้น แทนข้า พระองค์ ต่อ พระองค์ แต่ มือ
ของข้าพระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 13 ดังสุภาษิ ตโบราณว่า ‘ความชัว่ ร้ายก็ออกมา
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จากคนชัว่ � แต่มือของข้าพระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 14 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลออ
15
กมาตามผูใด
้ พระองค์ไล่ตามผูใด
้ ไล่ตามสุนัขที่ตายแล้ว ไล่ตามตัวหมัด เพราะฉะนั ้นขอ
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษา และขอทรงประทานคําพิพากษาระหว่างข้าพระองค์และ
พระองค์ และทอดพระเนตร และขอว่าความฝ่ายข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้นหัตถ์ ของพระองค์� 16 อยู่มาเมื่อดาวิดทูลคําเหล่านี้ ต่อซาอูลแล้ว ซาอูลตรัสว่า “ดาวิด
บุตรของข้าเอ๋ย นั ่นเป็นเสียงของเจ้าหรือ� ซาอูลก็ทรงส่งเสียงกันแสง 17 พระองค์ตรัสกับ
ดาวิดว่า “เจ้าชอบธรรมยิง่ กว่าข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ในเมื่อข้าได้ตอบแทน
เจ้า ด้วยความร้าย 18 เจ้ าได้ ประกาศในวัน นี้ แล ้ วว ่า เจ้ าได้ กระทํา ความดี ต่อ ข้า อย่างไร ใน
การที่เจ้ามิได้ประหารข้าเสียในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงมอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้ว 19 เพราะ
ถ้าผู้ ใดพบศั ตรู ของตน เขาจะยอมให้ปลอดภัยไปหรือ ดังนั ้นขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําดี
แก่เจ้าสนองการที่เจ้าได้กระทําแก่ข้าในวันนี้ 20 บัดนี้ ดูเถิด ข้าประจักษแล
์ วว
้ ่า เจ้าจะเป็นก
21
ษั ตริย์แน่ และราชอาณาจักรอิสราเอลจะสถาปนาอยูใ่ นมือของเจ้า เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จง
ปฏิญาณให้ แก่ ข้า ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า เจ้ าจะไม่ ตัด เชื้อ สายรุ น
่ หลัง ของข้า เสีย
และเจ้า จะไม่ ทําลายชื่อ ของข้า เสีย จากวงศ์ วานบิดาของข้า� 22 ดาว ิ ดก ็ ปฏิญาณให้ แก่ ซา
อูล แล้วซาอูลก็เสด็จกลับพระราชวัง และดาวิดกับคนของท่านก็ข้น
ึ ไปยังที่กําบังเข้มแข็ง

25
ความตายของซามูเอล
1 ฝ่ายซามู เอลก็ สิ ้น ชีวต
ิ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ประชุม กัน ไว้ทุกข์ ให้ ท่าน และเขาทัง้
หลายก็ ฝังศพท่านไว้ในบ้านของท่านที่ รามาห์ และดาวิดก็ลุ กขึ้นลงไปยังถิน
่ ทุ รกันดารปา
ราน
ดาวิด นาบาลและนางอาบีกายิล
มี ชายคนหนึ่ ง ในมาโอน มี การงานอยู่ ในคารเมล ชายผู้ นั้ นม ั ่งม ี มาก มี แกะสามพัน
และแพะหนึ่ งพัน ท่านตัดขนแกะของท่านอยูที
่ ่คารเมล 3 ชื่อของชายคนนั ้นคือนาบาล และ
ชื่อ ภรรยาของท่านคือ อาบี กาย ิล นางมี ความเข้าใจเรือ
่ งต่างๆ เป็น อย่างดี และมี หน ้า ตา
สวยงาม แต่ชายคนนั ้นเป็นคนสามานย์และประพฤติตัวเลวทราม เป็นวงศ์วานของคาเลบ
4 ดาวิดอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารได้ยินว่านาบาลกําลังตัดขนแกะของเขาอยู่ 5 ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่
มสิบคน และดาวิดสัง่ ชายหนุ่มเหล่านั ้ นว่า “จงขึ้นไปที่คารเมลไปหานาบาล และคํานั บเขา
ในนามของเรา 6 ท่านทัง้ หลายจงกล่าวคํา คํานั บ เขาเช่น นี้ ว่า ‘สันติ ภาพจงมี แก่ ท่าน สันติ
ภาพจงมี แก่ วงศ์ วานของท่าน และสันติภาพจงมี แก่ บรรดาสิง่ ที่ ท่านมี 7 ข้าพเจ้า ได้ ยิ นว
่า ท่านมี คนตัด ขนแกะ ฝ่ายผู้ เลี้ยงแกะของท่านนั ้น อยู่ กับ เรา เรามิ ได้ กระทํา อันตรายเขา
เลย และเขาก็มิได้ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่ เขาอยู่ในคารเมล 8 ขอให้ถามพวกคนหนุ่มของ
ท่าน ดูเถิด เขาทัง้ หลายจะสําแดงให้ท่านทราบเอง เพราะฉะนั ้นขอให้คนหนุ่มทงั ้ หลายของ
ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน เพราะเรามาในวันดี ข้าพเจ้าขอร้องท่านโปรด
ให้ สิ ่ง ที่ ตกมาถึ งม ือ ของท่านแก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่านและแก่ ดาว ิด บุตรของท่าน� ” 9 เมื่อ
พวกคนหนุ่มของดาวิดมาถึงก็กล่าวบรรดาคําเหล่านั ้นแก่นาบาลในนามของดาวิด และเขา
ทัง้ หลายก็ คอยอยู่ 10 และนาบาลตอบคนรับ ใช้ ของดาวิด ว่า “ดาว ิด คือ ผู้ ใด บุ ตรของเจส
ซี คือ ผู้ ใด สมัย นี้ มี คนใช้ เป็ นอ ัน มากที่ หนี ไปจากนายของตน 11 ควรหรือ ที่ ข้า จะนํา ขนมปัง
ของข้า และนํ้าของข้า และเนื้ อของข้า ซึ่งข้าได้ฆ่าเสียสําหรับคนตัดขนแกะของข้า มอบให้
แก่ คนซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ ไม่รู�
้ 12 พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับ และมาบอกเรือ
่ งราว
13
ทัง้ สิน
้ นี้ แก่ ดาวิด และดาวิด สัง่ คนของท่านว่า “ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว้� และทุก
คนก็ เอาดาบคาดเอวของตน และดาวิดก ็ เอาดาบคาดเอวด้วย และมี คนติดตามดาวิด ไป
2
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ประมาณสี่รอ
้ ยคน ส่วนอีกสองร้อยคนอยู่เฝ้ากองสัมภาระ 14 แต่มีคนหนุ่มคนหนึ่ งไปบอก
นางอาบี กาย ิล ภรรยาของนาบาลว่า “ดู เถิด ดาว ิด ส่ง ผู้ ส่ือสารมาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารเพื่อ จะ
15
คํานั บ นายของเรา และนายกลั บด ุ วา่ คนเหล่า นั ้น แต่ คนเหล่า นั ้น เคยดี ต่อ เรามาก และ
เราไม่ต้องถูกทําร้ายอย่างใดเลย และไม่ขาดสิง่ ไรตราบใดที่เราไปกับเขาเมื่อเราอยูใ่ นทุ่งนา
16 เขาเป็ นเหมือนกําแพงของเราทัง
้ กลางคืนและกลางวัน ตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยูก
่ ับ
เขา 17 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านทราบเรือ
่ งนี้ และพิจารณาว่าท่านควรจะกระทําประการใด เพราะ
เขาคงมุ่งร้ายต่อนายของเรา และต่อครัวเรือนทัง้ สิน
้ ของนายนายนั ้นเป็นคนอันธพาล ใคร
จะพูดด้วยก็ ไม่ได้ � 18 แล้วนางอาบีกายิลก็รีบจัดขนมปังสองร้อยก้อน และนํ้าองุน
่ สองถุง
หนั ง และแกะที่ทําเสร็จแล้วห้าตัว และข้าวคัว่ ห้าถัง และองุน
่ แห้งร้อยช่อ และขนมมะเดื่อ
19
สองร้อยแผ่นบรรทุกหลังลา นางก็สัง่ คนรับใช้ของนางว่า “จงรีบไปก่อนเรา ดูเถิด เราจะ
ตามเจ้าไป� แต่นางมิได้บอกนาบาลสามีของนาง 20 เมื่อนางขีล
่ าลงมา มีสันเขาบังฝ่ายนาง
อยู่ ดู เถิด ดาว ิ ดก ับ คนของท่านก็ ลงมาทางนาง และนางก็ พบเขาทัง้ หลายเข้า 21 ดาว ิ ดก
ล่าวไว้แล้วว่า “ข้าได้เฝ้าทุกสิง่ ที่ คนนี้ มีอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารเสียเปล่า ไม่มีสิ่งใดของเขาขาด
ไปเลย และเขายัง กระทํา ความชัว่ ต่อ ข้า ตอบแทนความดี 22 ถ้า ถึง แสงอรุ ณ ของรุ ง่ เช้า ข้า
ยัง ปล่อยให้คนใดที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ในบรรดาคนของเขานั ้น ให้เหลือ อยู่ ก็ ขอพระเจ้า
ทรงลงโทษศัตรูทัง้ หลายของดาวิดอย่างนั ้น และให้หนักยิง่ กว่านั ้นอีก� 23 เมื่อนางอาบีกาย
ิล เห็น ดาวิด นางก็ รีบลงจากหลัง ลา ซบหน้า ลงต่อ ดาวิด กราบลงถึ งด ิน 24 นางกราบลงที่
เท้าของดาวิดกล่าวว่า “เจ้ านายของดิฉันเจ้าข้า ความชัว่ ช้านั ้นอยู่ที่ ดิ ฉั นแต่ ผู้เดียว ขอให้
หญิง ผู้ รับ ใช้ของท่านได้ พู ดให้ท่านฟัง ขอท่านได้ โปรดฟัง เสียงหญิง ผู้ รับ ใช้ของท่าน 25 ขอ
เจ้านายของดิฉันอย่าได้ เอาความกับชายอันธพาลคนนี้ เลยคือนาบาล เพราะเขาเป็นอย่าง
ที่ช่อ
ื ของเขาบอก นาบาลเป็นชื่อของเขา และความโง่เขลาก็อยู่กับเขา แต่ดิฉั นหญิงผู้รับใช้
ของท่านหาได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านได้ใช้ไปนั ้นไม่ 26 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ เจ้านาย
ของดิ ฉั น พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด และท่านมี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ด้วยว่าพระ
เยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ท่านระงับ เสีย จากการทําให้ โลหิต ตก และจากการแก้ แค้น ด้วยมือ
ของท่านเอง เพราะฉะนั ้นขอให้ศัตรู ของท่านและบรรดาผู้ที่กระทําร้ายต่อเจ้านายของดิฉัน
จงเป็นอย่างนาบาล 27 สิ ่งเหล่านี้ ซ่ึงหญิงผู้รับใช้ของท่านได้ นํามาให้เจ้ านายของดิฉันขอม
อบแก่บรรดาคนหนุ่ม ซึ่งติดตามเจ้านายของดิฉั น 28 ได้โปรดอภัยการละเมิดของหญิงผู้รับ
ใช้ของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้เจ้านายของดิฉันเป็นวงศ์ วานที่มัน
่ คง
อย่างแน่ นอน ด้วยว่าเจ้านายของดิฉันทําสงครามอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่ ท่านมีชี
วิตอยู่จะหาความชัวท
ิ ของ
่ ี่ตัวท่านไม่ได้เลย 29 แม้มีคนลุกขึ้นไล่ ตามท่านและแสวงหาชีวต
ท่าน ชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกมัดอยู่กับกลุ่มชีวต
ิ ซึ่งอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน แต่ ชีวิตศั ตรู ของท่านจะถูกเหวีย
่ งออกไปดัง่ ออกไปจากรังสลิง 30 และต่อมาเมื่อพระ
เยโฮวาห์จะทรงกระทํา แก่ เจ้ านายของดิฉัน แล้ว ตามบรรดาความดี ซ่ึง พระองค์ ทรงลัน
่ วา
จาเกี่ยวกั บท ่าน และทรงตัง้ ท่านไว้เป็น เจ้า นายเหนื ออ ิส ราเอล 31 เจ้ านายของดิฉัน จะไม่
มีเหตุที่ต้องเศร้าใจหรือระกําใจ เพราะได้กระทําให้โลหิตเขาตกด้วยไม่มีสาเหตุ หรือเพราะ
เจ้า นายของดิฉัน ทําการแก้ แค้น เสีย เอง และเมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ความดี แก่ เจ้ า
นายของดิฉันแล้ว ก็ ขอระลึกถึงหญิงผู้รับใช้ของท่านบ้าง� 32 ดาวิดจึงกล่าวแก่ อาบีกายิล
ว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ 33 ขอ
ให้ ความสุข ุม ของเจ้า รับ พระพร และขอให้ ตัว เจ้า ได้ รบ
ั พระพร เพราะเจ้า ได้ ป้องกัน เราใน
วัน นี้ ให้ พ้น จากการทําให้ โลหิต ตก และจากการแก้ แค้น ด้วยมือ ของเราเอง 34 เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงระงับเราเสียจากการกระทําร้ายเจ้า ทรงพระชนม์อยู่
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แน่ ฉั นใด ถ้า เจ้า มิ ได้ รีบมาพบเราเสีย เมื่อ ถึง แสงอรุ ณ ของรุ ง่ เช้า จะไมมี่ คนที ่ ปัสสาวะรด
กําแพงได้เหลือแก่นาบาลเลยเป็นแน่ � 35 แล้วดาวิดก็รบ
ั บรรดาสิง่ ที่นางนํามาจากมือของ
นาง และดาวิดกล่าวแก่นางว่า “จงกลับไปยังบ้านเรือนของเจ้าด้วยสันติภาพเถิด ดูเถิด เรา
ได้ ฟัง เสียงของเจ้า แล้ว และเราก็ ยอมรับ เจ้า� 36 และอาบี กาย ิ ลก ็ กล ับ ไปหานาบาล และ
ดูเถิด ท่านกําลั งมีการเลี้ยงใหญ่ในบ้านของท่านอย่างการเลี้ยงของกษั ตริย์ และจิตใจของ
นาบาลก็รา่ เริงอยู่ เพราะท่านมึนเมามาก นางจึงมิได้บอกอะไรให้ท่านทราบ ไม่ว่ามากหรือ
น้ อย จนเวลารุ ง่ เช้า 37 และต่อมาในเวลาเช้า เมื่อเหล้าองุน
่ สร่างจากนาบาลไปแล้ว ภรรยา
ของท่านก็ เล่า เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ให้ฟัง และจิตใจของท่านก็ ตายเสีย ภายใน และท่านกลาย
เป็นดังก้อนหิน 38 อยู่มาอีกประมาณสิบวันพระเยโฮวาห์ทรงประหารนาบาลและท่านก็สิน
้
ชีวต
ิ
ดาวิดแต่งงานกับนางอาบีกายิลและนางอาหิโนอัม
ท่านจึงว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงแก้
แค้น การเหยียดหยามที่ ข้า พระองค์ ได้ รับ จากมือ ของนาบาล และทรงป้องกัน ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ไม่ ให้ ทําความชัว่ พระเยโฮวาห์ ทรงตอบแทนการกระทํา ชัว่ ของนาบาลให้ ตกบน
ศีรษะของเขาเอง� แล ้ว ดาวิดก ็ ส่ง คนไปสู่ ขออาบี กาย ิล ให้ มาเป็น ภรรยาของท่าน 40 และ
เมื่อ ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด มาถึง อาบี กาย ิล ที่ คารเมล เขาทัง้ หลายก็ พู ดก ับ นางว่า “ดาว ิด ได้ ให้
เราทัง้ หลายมานํา เธอไปให้เป็น ภรรยาของท่าน� 41 และนางก็ ลุ กขึ้น ซบหน้า ลงถึ งด ิ นกล่า
วว่า “ดู เถิด หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ จะล้างเท้า ให้ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ แห่ งเจ้า นายของดิ
42
ฉั น� อาบีกายิลก็รีบลุกขึ้นขี่ลาตัวหนึ่ งพร้อมกับสาวใช้ปรนนิ บัติเธออีกห้าคน นางตามผู้
สื่อสารของดาวิดไป และได้ เป็นภรรยาของดาวิด 43 ดาวิดยังได้ รบ
ั นางอาหิโนอัมชาวยิสเร
44
เอลมาด้วย และทัง้ สองก็เป็นภรรยาของท่าน ซาอูลได้ทรงยกมีคาลราชธิดาของพระองค์
ผู้เป็นภรรยาของดาวิด ให้แก่ปัลทีบุตรชายลาอิชชาวกัลลิมแล้ว
39 เมื่อดาวิดได้ ยินว่านาบาลสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

26
อีกครัง้ หนึ่ งที่ดาวิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล
ชาวศิฟมาหาซาอูลที่ เมืองกิเบอาห์ทูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเขาฮาคี ลาห์ ซึ่งอยู่ตรง
หน้าเยชิโมนมิใช่หรือ� 2 ซาอูลจึงทรงลุกขึ้นลงไปที่ถิน
้ มกับชายอิสราเอล
่ ทุรกันดารศิฟ พรอ
3
ที่ คัดเลือกแล้วสามพันคน เพื่อแสวงหาดาวิดในถิน
่ ทุรกันดารศิฟ และซาอูลทรงตัง้ ค่าย
อยู่ที่เขาฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ข้างถนนซึ่งอยู่ตรงหน้าเยชิโมน แต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร
และท่านเห็นว่าซาอูลเสด็จมาหาท่านที่ในถิน
่ ทุรกันดาร 4 เพราะฉะนั ้นดาวิดส่งผู้สอดแนม
ออกไป จึงทราบว่าซาอูลทรงยกมาแน่ แล้ว 5 แล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมายังที่ซ่ึงซาอูลทรงตัง้ ค่าย
อยู่ และดาวิดก็เห็นที ่ที่ ซาอู ลบรรทมพร้อมกับอับเนอร์บุ ตรชายเนอร์แม่ทัพ ซาอู ลบรรทม
อยู่ กลางเขตค่าย ฝ่า ยกองทั พก ็ ตัง้ ค่ายอยู่ รอบพระองค์ 6 แล ้ว ดาวิ ดก ็ พู ดก ับ อาหิ เมเลค
คนฮิต ไทต์ และกับ อาบี ชย
ั บุตรชายของนางเศรุ ยาห์ น้ องชายของโยอาบว่า “ผู้ ใดจะลงไป
ในค่ายของซาอู ลก ับ เราบ้าง� อาบ ี ชย
ั ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะลงไปกั บท ่าน� 7 ดาว ิด และอาบี
ชัย จึง ลงไปที่ กองทัพ ในเวลากลางคืน และดู เถิด ซาอู ลบรรทมอยู่ กลางเขตค่าย หอกของ
พระองค์ ปัก อยู่ ที่ ที่ ดิ นตรงพระเศียร อับ เนอร์กับ พวกพลก็ นอนล้อมพระองค์ อยู่ 8 อาบ ี ชย
ั
พู ดก ับ ดาวิด ว่า “ในวัน นี้ พระเจ้า ทรงมอบศั ตรู ของท่านไว้ในมือ ของท่านแล้ว ฉะนั ้น บัดนี้
ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติ ดดิน ครัง้ เดียวก็ พอ และข้าพเจ้า ไม่ ต้องแทงเขาครัง้ ที่
สอง � 9 แต่ ดาว ิด บอกอาบี ชย
ั ว่า “ขออย่า ทําลายพระองค์ เลย เพราะผู้ ใดเล่า จะเหยียดมือ
ออกต่อสู้ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้ และจะไม่ มี ความผิด � 10 และดาวิด กล่าวว่า “พระ
1
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เยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์จะทรงฆ่า พระองค์ ท่านเอง หรือ จะถึง วัน
กําหนดที่ พระองค์ต้องสิน
้ พระชนม์ หรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสีย 11 ขอ
พระเยโฮวาห์ ทรงห้ามปรามข้าพเจ้า ไม่ ให้ เหย ีย ดมื อออกต่อสู้ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้
บัดนี้ จงเอาหอกที่อยู่ตรงพระเศียรกับเหยือกนํ้า และให้เราไปกันเถิด� 12 ดาวิดจึงเอาหอก
และเหยือกนํ้าจากที่พระเศียรของซาอูล และเขาทัง้ สองก็ออกไป ไม่มใครเห็
ี
น ไม่มใครทราบ
ี
และไม่ มี คนใดตื่น เพราะเขาหลับ สนิ ท ทุก คน เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ เขาหลับ
สนิ ท 13 และดาวิดก ็ ข้ามไปอีก ฟากหนึ่ ง ไปยืน อยู่ บนยอดเขาไกลออกไป มี ที่ ว่างกว้างใหญ่
ระหว่างทัง้ สองฝ่าย 14 ดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับเนอร์บุตรชายเนอร์ว่า “อับ
เนอร์เอ๋ย ท่านไม่ตอบหรือ� แลวอ
้ ับเนอร์ตอบว่า “ใครนั ่นทีมาร
่
อ
้ งเรียกกษั ตริย์� 15 และดา
วิดตอบอับเนอร์ว่า “ท่านไม่ใช่ผู้ชายแกล้วกล้าดอกหรือ ในอิสราเอลมีใครเหมือนท่านบ้าง
ทําไมท่านไม่เฝ้ากษั ตริย์เจ้านายของท่านไว้ให้ดี เพราะมีคนหนึ่ งเข้าไปจะทําลายกษั ตริย์เจ้
านายของท่าน 16 ที่ ท่านกระทําเช่นนี้ ไม่ ดีแน่ พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด ท่าน
สมควรตายเพราะท่านมิ ได้ เฝ้า เจ้า นายของท่านไว้ให้ ดี ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้ บัดนี้
ตรวจดูทีว่า หอกของกษั ตริย์อยูที
่ ่ไหน และเหยือกนํ้าที่ตรงพระเศียรนั ้นอยูที
่ ่ไหน� 17 ซาอูล
ทรงจําสําเนี ยงดาวิดได้จึงตรัสว่า “ดาวิดบุตรของข้าเอ๋ย นี่ เป็นเสียงของเจ้าหรือ� และดา
วิดทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ เป็นเสียงข้าพระองค์พ่ะย่ะค่ะ� 18 และ
ท่านทูลต่อไปว่า “ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงไล่ ตามผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้
กระทํา อะไรไป มือ ข้า พระองค์ ผิ ดอย ่างไรเล่า 19 เพราะฉะนั ้น บัด นี้ ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของ
ข้า พระองค์ ทรงฟัง เสียงผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ถ้า พระเยโฮวาห์ทรงปลุก ปั่ นพระองค์ ให้ต่อสู้
ข้าพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ให้ได้ รับเครือ
่ งถวาย แต่ ถ้าเป็นบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ยุก็ขอ
ให้ คนนั ้น เป็ นที ่ สาปแช่ง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้ ขับ ไล่ ข้า พระองค์ ออกไป
ในวันนี้ มิให้ได้ส่วนมรดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่าวว่า ‘จงไปปรนนิ บัติพระอื่น� 20 เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ ขออย่าให้โลหิตของข้าพระองค์ตกถึ งดินต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะกษั
ตริย์แห่งอิสราเอลได้ ออกมาหาชีวต
ิ หมัดตัวเดียว ดังผู้หน่งึ ไล่ ตามนกกระทาอยู่บนภู เขา�
21 แล ้ว ซาอูลตรัสว ่า “ข้า ได้ กระทํา บาปแล้ว ดาว ิด บุตรของเราเอ๋ย จงกลับ ไปเถิด ด้วยว่า
เราจะไม่ ทําร้ายเจ้าอีกต่อไป เพราะในวันนี้ ชีวิตของเราก็ ประเสริฐในสายตาของเจ้า ดู เถิด
เราประพฤติตัวเป็นคนเขลาและได้กระทําผิดอย่างเหลือหลาย� 22 และดาวิดทูลว่า “ข้าแต่
กษั ตริย์ ดูเถิด หอกของกษัตริย์อยูที
่ ่นี่ ขอรับสัง่ ให้คนหนุ่มคนหนึ่ งมารับไปจากที่นี่ 23 พระเย
โฮวาห์ทรงประทานรางวัลแก่ ทุกคนตามความชอบธรรมและความสัตย์ซ่ือของเขา เพราะ
ในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพระองค์แล้ว แต่ข้าพระองค์มิได้เหยีย
ดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ 24 ดูเถิด ชีวิตของพระองค์นั้นประเสริฐในสายตา
ของข้าพระองค์ในวันนี้ ฉั นใด ก็ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ประเสริฐในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ฉั นนั ้น และขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ลําบากทัง้
สิน
้ ด้วย� 25 แล ้ว ซาอูล จึง ตรัส กับ ดาวิด ว่า “ดาว ิด บุตรของเราเอ๋ย ขอพระเจ้า ทรงอวยพร
เจ้า เจ้าจะกระทําสิง่ ที่ยิง่ ใหญ่และจะสําเร็จแน่ � ดาวิดจึงไปตามทางของท่าน และซาอูลก็
เสด็จกลับสู่ราชสํานั กของพระองค์

27
ดาวิดสิน
่ ่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย
้ หวังจึงหนี ไปอยูที

ดาว ิด นึ ก ในใจว่า “ข้า คงจะพินาศสัก วันหนึ่ งด ้ว ยมือ ของซาอูล ไม่มี สิ ่ง ใดดี กว่าที่ ข้า จะ
หนี ไปอยู่ ที่ แผ่ นดิน คนฟี ลิ ส เตีย แล ้ว ซาอู ลก ็ จะทรงเลิก ไม่ ติ ดตามข้า อีก ภายในพรมแดน
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อิสราเอล และข้าจะรอดพ้นจากมือของท่านได้� 2 ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทัง้ ตัวท่านและ
คนที่ อยู่ กั บท ่านหกร้อยคนด้วยกัน ไปหาอาคี ช บุตรชายมาโอค กษั ตริย์ เมือ งกัท 3 และดา
วิ ดก ็ อาศัย อยู่ กับ อาคี ช ที่ เมือ งกัท คือ ตั วท ่านและคนของท่าน ทุ กคนมี ครัว เรือนไปด้วย
ทัง้ ดาวิด พร้อมกับ ภรรยาสองคน คือ อาหิ โนอัม ชาวยิสเรเอล และอาบี กาย ิล ชาวคารเมล
ภรรยาของนาบาล 4 และเมื่อมค
ี นไปทูลซาอูลว่า ดาวิดได้หนี ไปเมืองกัทแล้ว พระองค์ก็มิได้
5
แสวงหาท่านอีก ต่อ ไป แล ้ว ดาวิด จึง ทูล อาคี ชว่า “ถ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาใน
สายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้เขามอบที่ ในหัวเมืองแก่ข้าพระองค์สักแห่งหนึ่ ง เพื่อ
ข้า พระองค์ จะได้ อาศัย อยู่ที่ นั่น ไฉนผู้ รับ ใช้ของพระองค์ จะอยู่ในราชธานี กับ พระองค์ เล่า �
6 ในวันนั ้นอาคีชทรงมอบเมืองศิ กลากให้ ศิ กลากจึงเป็ นหัวเมืองขึ้นแก่กษั ตริย์ยูดาห์จนถึง
ทุก วัน นี้ 7 ระยะเวลาที่ ดาว ิด อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตียนั ้ น เป็น หนึ่ ง ปี กับ สี่ เดือน 8 ฝ่าย
ดาวิดกับคนของท่านก็ข้น
ึ ไปปล้นชาวเกชูร ์ คนเกซไรต์และคนอามาเลข เพราะประชาชาติ
เหล่านี้ เป็นชาวแผ่นดินนั ้นตัง้ แต่สมัยโบราณ ไกลไปจนถึงเมืองชูรถ
์ ึงแผ่นดินอียป
ิ ต์ 9 ดาวิ
ดกโจมตี
็
แผ่นดินนั ้น ไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผูหญิ
้
ง แต่ริบแกะ วัว ลา อูฐ และเสื้อผ้า แลว
้ กลับ
มาหาอาคีช 10 อาคีช ถามว่า “วัน นี้ ท่านไปปล้น ผู้ ใดมา� ดาว ิ ดก ็ ทูล ว่า “ปล้น ถิน
่ ใต้ ที่ แผ่ น
ดินยูดาห์ ปล้นถิน
่ ใต้ที่คนเยราเมเอล และปล้นถิน
่ ใต้คนเคไนต์� 11 ดาวิดมิได้ไว้ชีวิตผู้ชาย
หรือผู้ หญิง ที่ จะนํา ข่าวมาที่ เมือ งกัท โดยคิด ว่า “เกรงว่าเขาจะบอกเรือ
่ งของเราและกล่าว
ว่า ‘ดาวิดได้ ทําอย่างนั ้นๆ และนี่ จะเป็ นวิธีการขณะที่ ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟี ลิสเตีย� ”
12 อาคี ชทรงวางพระทัยในดาวิดด้วยทรงดําริว่า “เขาได้ กระทําให้อส
ิ ราเอลชนชาติของเขา
เกลียดอย่างที่สุด เพราะฉะนั ้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราได้ตลอดไป�

28

คนของดาวิดจะเป็นทหารยามรักษาพระราชวังของกษั ตริย์อาคีช

1 อยู่มาในครัง
้ นั ้นคนฟีลิสเตียได้รวบรวมกําลังเพื่อทําสงครามสู้ รบกับอิสราเอล

และอา

คีชตรัสกับดาวิดว่า “จงเข้าใจเถิดว่า ท่านกับคนของท่านจะออกทัพไปกับเรา�
อาคีชว่า “ดีทีเดียวพ่ะย่ะค่ะ พระองค์จะได้ทราบว่าผูรั
้ บใช้ของพระองค์จะกระทําอะไรได้บ้าง
� และอาคีชรับสังก
่ ับดาวิดว่า “ดีแล้ว เราจะให้ท่านเป็นองครักษ์ของเราตลอดชีพ� 3 ฝ่าย
ซามูเอลได้สิ้นชีพแล้ว และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ไว้ทุกข์ให้ท่าน และฝังศพท่านไว้ในเมืองรา
มาห์ ซึ่งเป็นเมืองของท่านเอง และซาอูลทรงกําจัดคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่น
ดิน 4 คนฟีลิสเตียก็ชุมนุมกันและมาตัง้ ค่ายอยู่ที่ชูเนม และซาอูลทรงรวบรวมอิสราเอลทัง้
สิน
้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ค่ายอยู่ที่กิลโบอา 5 เมื่อซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟีลิสเตี
ยก็กลัว และพระทัยของพระองค์ก็หวัน
่ ไหวมาก 6 และเมื่อซาอูลทูลถามพระเยโฮวาห์ พระ
เยโฮวาห์มิได้ทรงตอบพระองค์ ไม่ว่าด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยผู้พยากรณ์
2 ดาวิดทูล

ซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอนโดร์
7 ซาอูล จึง รับ สั ่งก ับ มหาดเล็ก ของพระองค์ ว่า “จงออกไปหาหญิง ที่ เป็ น คนทรง เพื่อ เรา
จะได้ ไปหาและถามเขาดู� และมหาดเล็ กก็กราบทูลว่า “ดู เถิด มีหญิงคนทรงคนหนึ่ งอยู่ที่
บ้านเอนโดร์� 8 ซาอูลจึงปลอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอื่นเสด็จออกไปพร้อม
กับ ชายสองคนไปหาหญิง คนทรงในเวลากลางคืน พระองค์ ตรัสว ่า “ขอทํานายให้ ฉัน โดย
วิญญาณของคนตาย ฉั น จะออกชื่อ ผู้ ใดก็ ให้ เรียกผู้ นั้น ขึ้น มา� 9 หญิง คนนั ้น จึง ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “ดู เถิด ท่านทราบแล้ วว ่า ซาอูล ทรงกระทํา อะไร ที่ ได้ ขจัด คนทรงและพ่อ มด
แม่มดเสีย จากแผ่น ดิน ทําไมท่านจึง มาวางกั บด ัก ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เล่า เพื่อ ทําให้ ข้าพเจ้า
ถูก ประหาร� 10 แต่ ซาอูล ทรงปฏิญาณกับ หญิง นั ้น ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า “พระ
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เยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด เจ้ าจะไม่ ถู กโทษเพราะเรือ
่ งนี้ แน่ ฉั น นั ้น � 11 หญิง นั ้น
จึง ทูล ถามว่า “ท่านจะให้ ข้าพเจ้า เรียกใครขึ้น มา� ซาอูลตรัสว ่า “เรียกซามู เอลขึ้น มาให้
ฉั น � 12 และเมื่อ หญิง คนนั ้น เห็น ซามู เอล จึง ร้องเสียงดัง และหญิง นั ้น กราบทูล ซาอู ล ว่า
“ไฉนพระองค์ จึง ทรงล่อลวงหม่อมฉั น พระองค์ คือ ซาอูล� 13 กษั ตริย์ตรัสแก่ นางว่า “อย่า
กลัวเลย เจ้ าได้ เห็นอะไร� และหญิงนั ้นกราบทูลซาอูลว่า “หม่อมฉั นเห็นเทพยเจ้าองค์ หน
่ึง เสด็จ ขึ้น มาจากแผ่น ดิน� 14 พระองค์ ถามนางว่า “รู ปร่า งของเขาเป็น อย่างไร� และนาง
ตอบว่า “เป็นผู้ชายแก่ข้น
ึ มา มีเสื้อคลุมกายอยู�
่ ซาอูลกท
็ รงทราบว่าเป็นซามูเอล พระองค์
15
ทรงโน้ ม พระกายลงถึ งด ิ นกราบไหว้ แล ้ว ซามู เอลพู ดก ับ ซาอู ล ว่า “ท่านรบกวนเราด้วย
เรียกเราขึ้นมาทําไม� ซาอูลทรงตอบว่า “ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนั ก เพราะคนฟีลิสเตียกําลัง
มาทํา สงครามกับ ข้าพเจ้า และพระเจ้า ทรงหัน จากข้าพเจ้า เสีย แล้ว มิได้ ทรงตอบข้าพเจ้า
อีกเลย ไม่ว่าโดยผู้พยากรณ์ หรือโดยความฝัน เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกท่านขึ้นมา
เพื่อท่านจะได้ แจ้งว่า ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดดี� 16 และซามู เอลตอบว่า “ในเมื่อพระ
เยโฮวาห์ทรงหันจากท่านเสีย แล้ว และเป็นศั ตรู ของท่าน ท่านจะมาถามข้าพเจ้า ทําไมเล่า
17 พระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําแก่ ท่านอย่างที่ พระองค์ ตรัสบอกทางข้าพเจ้าแล้ วนน
ั ้ เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงฉี กราชอาณาจักรนัน
้ ออกเสียจากมือของท่าน และทรงมอบให้แก่คนใกล้
เคียง คือ ดาวิด 18 เพราะท่านมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ มิได้ กระทํา ตามพ
ระพิโรธของพระองค์ ที่ ทรงมี ต่อ อามาเลข ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงกระทํา สิง่ นี้ แก่ ท่าน
ในวัน นี้ 19 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์ จะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับ ตั วท ่านไว้ในมือ ของ
คนฟี ลิ ส เตีย พรุ ง่ นี้ ตั วท ่า นพร้อมกับ บุตรชายทัง้ หลายของท่านจะอยู่ กับ เรา และพระเย
โฮวาห์จะทรงมอบกองทั พอิสราเอลไว้ในมือ ของคนฟี ลิสเตียด้วย� 20 แล้วซาอู ลก็ทรงล้ม
ลงเหยียดยาวบนพื้นดินในทั นที กลัวยิง่ นั กเพราะถ้อยคําของซามู เอล และไม่มีกําลังเหลือ
อยู่ ในพระองค์ เพราะไม่ ได้ เสวยพระกระยาหารมาตลอดวัน หนึ่ งก ับ คืน หนึ่ ง แล้ว 21 หญิง
นั ้ นก ็ เข ้า มาหาซาอูล และเมื่อ นางเห็ นว ่า พระองค์ ตกพระทัย มาก จึง ทูล ว่า “ดู เถิด หญิง ผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ ก็ ย่อมเชื่อ ฟัง รับสัง่ ของพระองค์ ยอมเสี่ยงชีวต
ิ และยอมฟัง พระดํารัส
ที่ พระองค์ ตรัสส ัง่ ทุก ประการ 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ จงฟัง เสียงหญิง ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ บ้าง ขอหม่อมฉั นได้ ถวายพระกระยาหารต่อพระพักตร์พระองค์ สักหน่ อยหนึ่ ง ขอ
พระองค์เสวย เพื่อพระองค์จะทรงมีพระกําลังเมื่อกลับตามทางของพระองค์� 23 พระองค์
ก็ทรงปฏิเสธ รับสัง่ ว่า “ไม่กิน� แต่มหาดเล็ กกับหญิงนั ้ นอ้อนวอนพระองค์ พระองค์ก็ทรง
ฟังเสียงของเขา พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพื้นดินประทับบนเตียง 24 หญิงนั ้ นมีลูกวัวอ้วนอยู่
ในบ้านตัวหนึ่ ง ก็ รีบฆ่าเสีย เอาแป้งมานวดปิ้ งทําขนมปังไร้เชื้อ 25 นางก็ นํามาถวายแก่ ซา
อูลและทรงเสวยกับให้มหาดเล็ก เขารับประทาน แล้วก็ทรงลุกขึ้นเสด็จกลับไปในคืนนั ้น

29
เจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรือ
่ งดาวิด
ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตีย ชุ มนุ มกํา ลัง ทัง้ สิน
้ อยู่ ที่ อาเฟก และคนอิสราเอลก็ ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ นํ้าพุ
ซึ่ง อยู่ ในเมืองยิสเรเอล 2 เจ้ านายฟี ลิ ส เตีย เดิน ผ่านไปตามกองร้อยและกองพัน แต่ ดาว ิ
ดก ับ คนของท่านก็ ผ่านไปเป็นกองหลั งก ับ อาคีช 3 แล ้ว เจ้า นายของคนฟี ลิ ส เตี ยกล่า วว่า
“พวกฮีบรู เหล่านี้ มาทําอะไรที่ นี่ � และอาคีชก็รบ
ั สัง่ แก่เจ้านายคนฟีลิสเตียว่า “นี่ คือดาวิด
มหาดเล็ก ซาอู ลกษั ตริย์ อส
ิ ราเอลไม่ ใช่ หรือ เขาอยู่ กับ เรามาเป็ นว ัน เป็น ปี แล้ว ตัง้ แต่ วัน ที่
เขาหนี มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขาเลย� 4 แต่เจ้านายฟีลิสเตียโกรธ
ท่าน และเจ้านายฟีลิสเตียทูลท่านว่า “ขอส่งชายคนนั ้นกลับไป เพื่อให้เขากลับไปยังที่ที่ท่าน
กําหนดให้เขาอยู่ และอย่าให้เขาลงไปรบพร้อมกับเรา เกรงว่าเมื่อเรารบกัน เขาจะเป็นศัตรู
1
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ของเรา เพราะว่าชายคนนี้ จะคืนดี กับเจ้านายของเขาได้ อย่างไร มิใช่ด้วยศีรษะของคนที่ นี่
ดอกหรือ 5 ดาวิดคนนี้ มิใช่หรือ ซึ่งเขาร้องเพลงขับรํารับกนว
ั ่า ‘ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดา
วิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ� ”
อาคีชสัง่ ให้ดาวิดกลับไป
อาคีช จึง เรียกดาวิด เข้า มารับสัง่ แก่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด
ท่านได้ ปฏิบัติ ตนเป็น คนซื่อตรง และในการที่ ท่านออกทัพ และยกทัพ กลับ ร่วมกับ เราก็ เป็
นที ่ ประเสริฐ ในสายตาของเรา เพราะเราไม่ เห ็น ความชัว่ ร้ายในตั วท ่านตัง้ แต่ วัน ที่ ท่านมา
อยู่กับเราจนถึงวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้านายทัง้ หลายไม่เห็นชอบในเรือ
่ งท่าน 7 ฉะนั ้นขอ
ท่านกลับไปเสีย จงไปอย่างสันติเถิด เพื่อไม่ให้เป็นทีข
่ ัดใจเจ้านายฟีลิสเตียทัง้ หลาย� 8 และ
ดาวิดก็ทูลอาคี ชว่า “แต่ ข้าพระองค์ ได้ กระทําสิง่ ใด หรือพระองค์ ได้ พบสิง่ ใดในผู้รับใช้ของ
พระองค์ ตัง้ แต่วันที่ ข้าพระองค์เข้ามารับราชการจนบัดนี้ ว่า ข้าพระองค์ไม่ควรจะไปรบกับ
ศัตรู ของกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์� 9 อาคีชก็รบ
ั สัง่ ตอบดาวิดว่า “เราทราบแล้วว่าใน
สายตาของเราท่านดี อย่างทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเจ้า แต่ บรรดาเจ้า นายแห่ง ฟี ลิ ส เตี
ยกล่าวว่า ‘อย่าให้เขาขึ้นไปกับเราในการรบนี้ เลย� 10 เมื่อเป็นอย่างนี้ ขอท่านลุกขึ้นแต่เช้า
พร้อมกับพวกพลแห่งนายของท่าน คือคนที่ มากับท่าน เมื่อพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด
พอมีแสงก็จงออกเดิน� 11 ดาวดก
ิ ับคนของท่านจึงลุกขึ้นตัง้ แต่มืดเพื่อออกเดินในตอนเช้า
กลับไปยังแผ่นดินฟีลิสเตีย แต่คนฟีลิสเตียขึ้นไปยังยิสเรเอล
6
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ดาวิดแก้แค้นการทําลายเมืองศิกลาก
อยู่ มาในวันที ่ สามเมื่อ ดาวิดก ับ คนของท่านมาถึง เมืองศิ กลากปรากฏว่า คนอามาเลข
ได้ มาปล้น ทางภาคใต้ กับ ปล้น ศิ กลากแล้ว เขาชนะศิ กลากและเผาเสีย ด้วยไฟ 2 และจับ ผู้
หญิงกับทุกคนที่ อยู่ในนั ้นไปเป็นเชลยทัง้ ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่ได้ ฆ่าผู้ใดเลย แต่ กวาดต้อนไป
ตามทางของเขา 3 เมื่อดาวิดกับคนของท่านมาที่ตัวเมือง ดูเถิด เมืองนั ้นถูกเผาด้วยไฟ และ
ภรรยากับบุตรชายบุตรสาวของเขาก็ถูกกวาดไปเป็นเชลย 4 แล้วดาวิดกับประชาชนที่อยู่กั
บท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกําลังจะร้องไห้อีก 5 อาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และอาบีกาย
ิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล ภรรยาทัง้ สองของดาวิดก็ถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วย 6 และ
ดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพูดกันว่าจะขว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วยจิตใจของ
ประชาชนต่างก็ ขมขื่น มาก เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา แต่ ดาว ิ ดก ็ มี กําลัง ขึ้น ใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 7 ดาวิดจึงพูดกับอาบียาธาร์ปุโรหิตบุตรชายของอาหิเมเลค
ว่า “ขอนํา เอโฟดมาให้ ข้าพเจ้า � อาบ ี ยาธาร์ก็ นํา เอโฟดมาให้ ดาวิด 8 และดาวิด ทูล ถาม
พระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ ข้า พระองค์ จะติดตามกองปล้น นี้ หรือ ข้า พระองค์ จะขั บท ัน เขา
หรือ� พระองค์ตอบท่านว่า “จงติดตามเถิด เจ้าจะไปทันเขาแน่ และจะเอาสิง่ สารพัดกลับ
คืนแน่ � 9 ดาวิดก็ยกออกติดตามพร้อมกับคนที่อยู่กับท่านหกร้อยนั ้น และเขามาถึงลําธาร
เบโสร์ คนที ่ ล้า หลั งก ็ พัก อยู่ ที่ นั่น 10 แต่ ดาว ิด ติดตามต่อ ไป ทัง้ ตั วท ่านและคนสี่ ร้อย สอง
ร้อยที่ ออ
่ นเพลีย เกิ นที ่ จะข้ามลํา ธารเบโสร์ก็ หยุด พัก อยู่ 11 เขาทัง้ หลายพบชาวอียป
ิ ต์ คน
หนึ่ งอยู่ที่ กลางแจ้ง จึงนําเขามาหาดาวิด ให้ขนมปังและเขาก็ รบ
ั ประทานและให้น้ําเขาดื่ม
12 และให้ ขนมมะเดื่อ แผ่น หนึ่ งก ับช่ ออง ุ่น แห้ง สองช่อ เมื่อ เขารับ ประทานแล้ว จิ ตใจของ
เขาก็ฟื้นขึ้น เพราะเขาไม่ได้รับประทานขนมปังหรือด่ืมน้าํ มาสามวันสามคืนแล้ว 13 และดา
วิดถามเขาว่า “เจ้าเป็นคนพวกไหน และเจ้ามาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่ม
ชาวอียป
ิ ต์ เป็นคนใช้ของคนอามาเลขคนหนึ่ ง เมื่อสามวันมาแล้วข้าพเจ้าป่วย นายข้าพเจ้า
จึง ทิง้ ข้าพเจ้า ไว้ 14 เรามาปล้ นที ่ ถิน
่ ใต้ ของคนเคเรธี และปล้ นที ่ ส่วนของยู ดาห์ และที่ ถิน
่
1
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ใต้ ของคาเลบ และเราเผาเมืองศิ กลากเสีย ด้วยไฟ� 15 ดาว ิด ถามเขาว่า “เจ้ าจะพาเราลง
ไปถึงกองปล้นนี้ หรือไม่� เขาตอบว่า “ขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้าว่า จะ
ไม่ฆ่าข้าพเจ้า และท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไว้ในมือนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไป
ที่ กองปล้น นั ้น� 16 เมื่อ เขาพาท่านลงไปแล้ว ดู เถิด ก็ พบเขาทัง้ หลายแผ่ กัน อยู่ เต็ มด ิน ไป
หมด ต่างกิน และดื่ม และเต้นรํา เพราะเขาริบ ได้ ข้าวของมากมายมาจากแผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตีย
และจากแผ่นดินยูดาห์ 17 และดาวิดกฆ
็ ่าฟันเขาตัง้ แต่โพล้เพล้จนถึงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้น
ไม่มชายคนใดหนี
ี
รอดไปได้สักคนเดียว เว้นแต่ชายสี่รอ
้ ยคนซึ่งขีอ
่ ูฐหนี ไป 18 ดาวิดได้สิ่งของ
ต่างๆที่ คนอามาเลขริบคืนมาทัง้ หมด และดาวิดช่วยภรรยาทัง้ สองของท่านรอดได้ 19 ไม่มี
อะไรขาดจากท่านไปเลย ไม่ ว่า เล็ก หรือ ใหญ่ บุ ตรชายหรือบ ุต รสาว ในสิง่ ที่ รบ
ิ ไปหรือ สิง่ ที่
20
เขาเหล่านั ้นเอาไป ดาวิดได้ คืนมาหมด ดาวิดยังจับได้ บรรดาฝูงแพะแกะฝูงวัว และเขา
ไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปข้างหน้าท่านกล่าวว่า “นี่ เป็นส่วนหนึ่ งของดาวิดริบมา� 21 แล้วดาวิดกลับ
มายังคนสองร้อยผู้ที่อ่อนเพลียเกินที่จะตามดาวิดไป ซึ่งให้พักอยู่ที่ลําธารเบโสร์ และเขาก็
ออกไปต้อนรับดาวิดและต้อนรับประชาชนที่อยูกั
่ บท่าน เมื่อดาวิดเข้ามาใกล้ประชาชน ท่าน
22
ก็คํานั บเขาทัง้ หลาย คนชัว่ และคนอันธพาลทัง้ สิน
้ ในพวกพลที่ ติดตามดาวิดไปจึงกล่าว
ว่า “เพราะเขาไม่ ไปกับ เรา เราจะไม่ ให้ สิ ่ง ที่ เราริบ มาได้ แก่ เขาเลย นอกจากให้ ต่างคนมา
พาภรรยาและบุตรของเขาไปก็แล้วกัน� 23 แต่ดาวิดกล่าวว่า “พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า
เอ๋ย ท่านอย่าทําอย่างนั ้นกับสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงมอบแก่เรา ผู้ได้ทรงพิทักษ์รก
ั ษาเราไว้
และทรงมอบกองปล้นซึ่งมาต่อสู้กับเราไว้ในมือของเรา 24 ในเรือ
่ งนี้ ใครจะฟังเสียงของท่าน
เพราะคนที่ ลงไปรบได้ ส่วนแบ่งของเขาอย่างไร คนที ่เฝ้ากองสัมภาระอยู่ก็ ควรได้ ส่วนแบ่ง
อย่างนั ้น ให้เขาทัง้ หลายรับส่วนแบ่งเหมือนกัน� 25 ตัง้ แต่นั ้นเป็นต้นไป ดาวิดก็ตัง้ ข้อนี้ ให้
เป็นกฎเกณฑ์และกฎแก่อส
ิ ราเอลจนทุกวันนี้ 26 เมื่อดาวิดมาถึงเมืองศิกลากแล้ว ก็ส่งของ
ที่ รบ
ิ ได้ นั้นส่วนหนึ่ งไปให้เพื่อน ซึ่งเป็นพวกผู้ใหญ่ในยูดาห์กล่าวว่า “ดู เถิด นี่ เป็นของขวัญ
ฝากมาให้ท่านซึ่งเป็นส่วนของของริบจากศั ตรู ของพระเยโฮวาห์� 27 คือแก่ คนที ่อยู่ในเบธ
เอล ในราโมททางภาคใต้ ในยัททีร 28 ในอาโรเออร์ ในสิฟโมท ในเอชเทโมอา 29 ในราคาล
ในหัว เมืองของคนเยราเมเอล ในหัว เมืองของคนเคไนต์ 30 ในโฮรมาห์ ในโคราชาน ในอา
ธาค 31 ในเฮโบรน คือให้แก่ทุกตําบลที่ดาวิดกับคนของท่านได้เคยไปๆมาๆ

31
ซาอูลสิน
้ พระชนม์
1 ฝ่ายคนฟีลิสเตียกต่
็ อสู้กับคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย
ล้ม ตายอยู่ ที่ บนภู เขากิล โบอา 2 และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ไล่ ทัน ซาอู ลก ับ พวกราชโอรส และคน
ฟี ลิ ส เตี ยก ็ ฆ่า โยนาธาน อาบ ี นาดับ และมัล คี ชู วาราชโอรสของซาอูล เสีย 3 การรบหนั กก ็
ประชิดซาอูลเข้าไป นั กธนูมาพบพระองค์เข้า พระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนั กธนู
4 แล้วซาอูลรับสัง
่ คนถืออาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบออก แทงเราเสียให้ทะลุเถิด เกรง
ว่า คนที่ มิได้ เข ้าสุ หน ัต เหล่า นี้ จะเข้ ามาแทงเราทะลุ เป็นการลบหลู่ เรา � แต่ ผู้ ถือ อาวุธ ไม่
ยอมกระทําตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชักดาบของพระองค์ ออกทรงล้ มทับดาบ
นั ้น 5 และเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิน
้ พระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของเขาเองตายด้วย
6 ดังนั ้น ซาอูลก็สิน
ิ ตลอด
้ พระชนม์ ราชโอรสทัง้ สาม และผู้ถืออาวุธของพระองค์ก็สิน
้ ชีวต
จนคนของพระองค์ทัง้ สิ้นก็ตายเสียในวันเดียวกัน 7 เมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่ฟากหุบเขาข้าง
โน้ น และผู้ ที่ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น เห็น คนอิสราเอลหนี ไป และเห็ นว ่า ซาอู ลก ับ
ราชโอรสของพระองค์ สิ ้น ชีพ แล้ว เขาก็ ทิ้งบ ้านเมืองของเขาเสีย หลบหนี ไป คนฟี ลิ ส เตี ยก
็ เข ้า มาอาศัย อยู่ ในนั ้น 8 อยู่ มาในวันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ คนฟี ลิ ส เตี ยมาปลดเสื้อผ้า จากคนที่ ถู กฆ่า

1 ซามูเอล 31:9

342

1 ซามูเอล 31:13

ก็ พบพระศพซาอูล และราชโอรสทัง้ สามอยู่ บนภู เขากิล โบอา 9 พวกเขาตัด พระเศียรของ
ซาอูล และถอดเครือ
่ งอาวุธของพระองค์ ออก ส่งผู้ส่ือสารออกไปทัว่ แผ่นดินฟีลิสเตีย เพื่อ
ประกาศนําเอาข่าวนี้ ในเรือนรู ปเคารพ และในท่ามกลางประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ
่ ง
อาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวิหารของพระอัชทาโรท และมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกํา
แพงเมืองเบธชาน 11 แต่ เมื่อ ชาวยาเบชกิ เลอาดได้ ยิ นว ่า คนฟี ลิ ส เตี ยกระทํา อย่างนั ้ นก
ับ ซาอูล 12 ชายที่ กล ้า หาญทุก คนก็ ลุ กขึ้น เดิน คืน ยัง รุ ง่ ไปปลดพระศพของซาอูล และศพ
ราชโอรสทัง้ สามลงเสียจากกําแพงเมืองเบธชาน และมาที่เมืองยาเบช ถวายพระเพลิงเสีย
ที่นั ่น 13 เขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งหน่งึ ในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ซามูเอล

หน ังสือเล่ มน ี้ ต่อ จากหนั งสือ 1 ซามู เอล ทัง้ สองเล่ มน ี้ สามารถร่วมเป็น เล่ม เดียวกัน ได้
และได้ รบ
ั ชื่อ จากศาสดาพยากรณ์ ซามู เอล หนั งสือ 1 ซามู เอล 25:1 ได้ บันทึก ความตาย
ของซามูเอล เพราะฉะนั ้นเราคาดว่าซามูเอลไม่ได้เป็นคนเดียวที่เขียนทัง้ สองเล่มนี้ หนั งสือ
1 พงศาวดาร 29:29 สอนว่าศาสดาพยากรณ์ กาดและนาธันได้เขียนประวัติศาสตร์ของกษั
ตริย์ ดาวิด ซึ่ง สองเล่ มน น
ั ้ ดู เหมือนว่า ได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ดัง นั ้น เราเชื่อ ว่า กาดกับ
นาธันได้เขียนต่อจากซามูเอลจนเรือ
่ งนี้ สําเร็จ หนั งสือ 1 ซามูเอล 22:5 ได้กล่าวถึงกาด ซึ่ง
เป็นผูท
้ ํานายหรือศาสดาพยากรณ์ และกล่าวถึงเขาอีกครัง้ หนึ่ งในบทสุดท้ายของหนั งสือ 2
ซามูเอล และหนั งสือ 2 ซามูเอลได้พูดถึงนาธันหลายครัง้
เล่ มน ี้ อาจจะมี ช่ื ออ ี กว่า “หน ังสือ ของกษั ตริย์ ดาวิด � เพราะว่า ส่วนมากได้ กล ่าวถึง การ
ครอบครอง ความบาป และการลงโทษของดาวิด แต่สําคัญที่สุดคือว่า เล่มนเี้ ป็นพระวจนะ
ของพระเจ้า ทุกๆคําได้บันทึกไว้ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจผู้เขียน (2 ปต 1:21)

เล่ มนี้กล่าวถึงการตัง้ อาณาจักรของกษั ตริย์ดาวิด ครัง้ แรกที่ เมืองเฮโบรนเพื่อปกครอง
เหนื อ ยู ดาห์ และครัง้ ที่ สองที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อ ปกครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ หมด ในเล่ มน
ี้ เราเห็น ความเข้ม แข็ง และความอ่อนกําลัง ฝ่ายจิต วิญญาณของดาวิด และเราได้ พบพระ
สัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดว่า พระเยซูคริสต์จะตัง้ อาณาจักรตลอดไปเป็นนิ ตย์บนบัลลังก์
ของดาวิด เล่มนี้กล่าวถึงสมัยปกครองของดาวิดเกือบทัง้ หมด
ดาวิดประหารชีวต
ิ คนที่ฆ่าซาอูล

อยู่ มาหลัง จากที่ ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว เมื่อ ดาวิด กลับ จากการฆ่า ฟัน คนอามาเลข
ดาว ิด พัก อยู่ ที่ ศิ กลากได้ สองวัน 2 พอถึง วันที ่ สาม ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง มาจากค่ายของซา
อูล สวมเสื้อผ้า ขาดและมี ผงคลี ดิ นอยู่ บนศีรษะ เมื่อ เขามาถึง ดาวิด ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิ นก
ระทําความเคารพ 3 ดาว ิด ถามเขาว่า “เจ้ ามาจากไหน� เขาตอบท่านว่า “ข้าพเจ้า รอดมา
จากค่ายอิสราเอล� 4 ดาวิดถามเขาว่า “ขอบอกฉั นหน่ อยว่า เหตุการณ์ เป็นไปอย่างไรบ้าง�
และเขาตอบว่า “ประชาชนหนี จากการรบไปแล้ว มีคนล้มและถึงความตายมากมาย ซาอูล
และโยนาธานราชโอรสก็สิน
ี่ อกนั ้นว่า “เจ้าทราบ
้ พระชนม์ด้วย� 5 ดาวิดจึงถามชายหนุ่มทบ
ได้ อย่างไรว่า ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิน
้ พระชนม์� 6 ชายหนุ่มผู้ที่ บอกท่าน
นั ้นจึงตอบว่า “บังเอิญข้าพเจ้ามาที่ภูเขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืนพิงหอกของพระองค์
อยู่ และดูเถิด รถรบและทหารม้าก็ใกล้พระองค์เข้ามา 7 เมื่อพระองค์ทรงเหลียวมาแลเห็น
ข้าพเจ้า พระองค์ ตรัส เรียกข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ทูล ตอบว่า ‘ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ�
8 พระองค์ ตรัส ถามข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าคือ ใคร� ข้าพเจ้า ทูล ตอบพระองค์ ว่า ‘ข้า พระองค์ เป็ น
คนอามาเลข� 9 พระองค์ ตรัสส ัง่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงมายืน ข้างเราและฆ่า เราเสีย เราทนทุกข์
ทรมานมากเพราะชีวต
ิ ของเรายัง อยู�
่ 10 ข้าพเจ้า จึง เข้าไปยืน ข้างพระองค์ และประหาร
พระองค์ เสีย เพราะข้าพเจ้า แน่ ใจว่า เมื่อ พระองค์ ทรงล้ม แล้ วก ็ จะไม่ ดํารงพระชนม์ ได้ อีก
และข้าพเจ้า ก็ ถอดมงกุฎซึ่ง อยู่บนพระเศียร และกําไลซึ่ง อยู่ที่ พระกร และข้าพเจ้า ก็ นํามา
ที่ นี่ เพื่อมอบแด่เจ้ านายของข้าพเจ้า� 11 แล้วดาวิดฉี กเสื้อของท่าน และทุกคนที่ อยู่กับท่า
นก็กระทําเช่นเดียวกัน 12 และเขาทัง้ หลายไว้ทุกข์และร้องไห้และอดอาหารอยู่จนเวลาเย็น
ให้ ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และประชาชนของพระเยโฮวาห์ และวงศ์ วานอิสราเอล
1
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เพราะเขาทัง้ หลายต้องล้ม ตายด้วยดาบ 13 และดาวิด ถามคนหนุ่ มท ี่ บอกท่านว่า “เจ้ ามา
จากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้า เป็น บุตรของคนต่างด้าว ผู้ เป็น คนอามาเลข� 14 ดาว ิด
ถามเขาว่า “ทําไมเจ้า มิ ได้ เกรงกลัว ในการที่ ย่ื นม ื อออกทําลายผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม
ไว้� 15 แล้วดาวิดก็เรียกคนหนึ่ งในหมู่ชายหนุ่มเข้ามาบอกว่า “ไปซิ ฆ่าเขาเสีย� และเขาก็
ฆ่า ชายคนนั ้น ตาย 16 ดาว ิ ดกล่า วแก่ ชายนั ้ นว ่า “ให้ โลหิต ของเจ้า ตกบนศีรษะของเจ้า เอง
เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรําตัวเจ้าเองว่า ‘ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิม
ไว้� ”
ดาวิดไว้ทุกข์เพื่อซาอูลและโยนาธาน
17 ดาวดก
ิ ค
็ รวญครํา่ ตามคําครํา่ ครวญต่อไปนี้ เพื่อซาอูลและโยนาธานราชโอรส 18 (และ
ท่านกล่าวว่า ควรจะสอนคนยู ดาห์ ให้ รู ้ จัก ใช้ คัน ธนู ดู เถิด คํา ครํา่ ครวญนั ้น บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือยาชาร์� ว่า 19 “ศักดิศ
์ รีของอิสราเอลถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่าน วีรบรุ ุ ษก็
ล้มตายเสียแล้วหนอ 20 อย่าบอกเรือ
่ งนี้ ในเมืองกัท อย่าประกาศเรือ
่ งนี้ ในถนนเมืองเอชเค
โลน เกรงว่าบุตรสาวคนฟีลิสเตียจะร่าเริง เกรงว่าบุตรสาวของผู้ที่มิได้เข้าสุ หนัตจะลิงโลด
21 เทือกเขากิลโบอาเอ๋ย ขออย่ามีน้ําค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของถวาย เพราะว่าที่
นั ่น โล่ ของวีรบ ุ รุษ ถูก ทอดทิง้ แล้ว โล่ ของซาอูล เหมือนกับ ว่า พระองค์ มิได้ เจ ิม ไว้ด้วยนํ้ามัน
22 คัน ธนู ของโยนาธานมิ ได้ หัน กลับ มาจากโลหิต ของผู้ ที่ ถู กฆ่า จากไขมัน ของผู้ ที่ มี กําลัง
และดาบของซาอู ลก ็ มิได้ กล ับ มาเปล่า 23 ซาอูล และโยนาธานเป็ นที ่ รก
ั และน่า รัก เมื่อ ทรง
พระชนม์ อยู่ และเมื่อ มรณาแล้ วท งั ้ สองไม่ แยกจากกัน ทัง้ สองก็ เร็ว กว่า นกอินทรี ทัง้ สอง
แข็งแรงกว่าสิงโต 24 บุตรสาวของอิสราเอลเอ๋ย จงร้องไห้เพื่อซาอูล ผู้ทรงประดับเจ้าอย่าง
โอ่อา่ ด้วยผ้าสี แดงเข้ม และผู้ทรงประดับอาภรณ์ ทองคําเหนื อเครือ
่ งแต่งกายของเจ้า 25 วี
รบ ุ รุษ ก็ ล้ม ลงเสีย แล้ว หนอท่ามกลางศึก สงคราม โอ โยนาธาน ท่านถูก สังหารอยู่ บนที่ สูง
ของท่าน 26 พี่ โยนาธานเอ๋ย ข้าพเจ้า เป็น ทุกข์ เพื่อ ท่าน ท่านเป็ นที ่ ช่น
ื ใจของข้าพเจ้า มาก
ความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั ้นประหลาดเหลือยิง่ กว่าความรักของสตรี 27 วีรบุรุษก็ล้ม
ลงเสียแล้วหนอ และเครือ
่ งยุทโธปกรณ์ ก็พินาศไป�

2
คนยูดาห์เจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์ที่เฮโบรน
1 ครัน
้ เรือ
่ งนี้ สิ ้นไปแล้ว ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ ข้าพระองค์ จะขึ้นไป
ยัง หัว เมืองหนึ่ ง หัว เมืองใดในยู ดาห์หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์ตรัส ตอบท่านว่า “จงขึ้น ไป
เถิด� ดาวิดทูลว่า “ควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปที่ใด� พระองค์ตรัสว่า “เมืองเฮโบรน� 2 ดาวิด
จึงขึ้นไปที่นั้นพร้อมกับภรรยาทัง้ สองของท่านด้วยคือ อาหิโนอัมชาวยิสเรเอลและอาบีกาย
ิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล 3 และดาวิดกน
็ ําคนที่อยูกั
่ บท่านขึ้นไป ทุกคนพาครอบครัว
ไปด้วย และเขาทัง้ หลายก็ อยู่ในหัว เมืองของเฮโบรน 4 และคนยู ดาห์ก็ พากัน มาเจิม ตัง้ ดา
วิดไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อวงศ์ วานยูดาห์ เมื่อมีคนมาทูลดาวิดว่า “ชาวยาเบชกิเลอาดเป็นผู้ที่
ฝังพระศพซาอูลไว้�
ดาวิดยกย่องคนที่ฝังพระศพซาอูลไว้
5 ดาวิดก็มีรับสัง
่ ให้ผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบชกิเลอาดนั ้น พูดกับเขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์
ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย ในการที่ ท่านทัง้ หลายได้ สําแดงความเมตตาอย่างนี้
ต่อซาอูลเจ้านายของท่าน และได้ฝังพระศพพระองค์ไว้ 6 บัดนี้ ขอพระเยโฮวาห์ทรงสําแดง
ความกรุ ณาและความจริง แก่ ท่าน และข้าพเจ้า จะกระทํา ความดี ต่อ ท่านทัง้ หลายเพราะ
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ท่านได้ กระทํา การนี้ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้ มือ ของท่านทัง้ หลายเข้ม แข็ง และขอให้ท่า
นกล้าหาญเถิด เพราะว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิน
้ พระชนม์เสียแล้ว และวงศ์วานยูดาห์ได้
เจิมตัง้ ข้าพเจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้ หลาย�
ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนื ออิสราเอล
8 ฝ่ายอับเนอร์บุตรชายเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิชโบเชทราชโอรสของซาอูล
ข้ามไปที่เมืองมาหะนาอิม 9 และได้สถาปนาท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื อเมืองกิเลอาด และคน
อาเชอร์ และคนยิสเรเอล และคนเอฟราอิม และคนเบนยามิน และคนอิสราเอลทัง้ หมด
10 เมื่ ออ ิช โบเชทราชโอรสของซาอูล เริม
่ ปกครองเหนื ออ ิส ราเอลนั ้ นม ี พระชนมายุ สี ่ สิ บ
พรรษา ทรงครอบครองอยู่ สองปี แต่ วงศ์ วานยู ดาห์ ก็ ติ ดตามดาวิด 11 เวลาที่ ดาว ิด ทรง
เป็นกษั ตริย์เหนื อวงศ์วานยูดาห์ในเฮโบรนนั ้นเป็นจํานวนเจ็ดปีกับหกเดือน
การสู้รบระหว่างคนของดาวิดกับคนของอิชโบเชท
12 อับ เนอร์ บุ ตรชายเนอร์ และพวกข้าราชการทหารของอิช โบเชทราชโอรสของซาอูล
ได้ ออกจากมาหะนาอิม ไปยัง เมือ งกิเบโอน 13 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ กับ พวก
ข้าราชการทหารของดาวิ ดก ็ ออกไปพบกับ เขาที่ สระเมือ งกิเบโอน และเขาทัง้ หลายก็ นั่ง
อยู่ ที่ ขอบสระ พวกหนึ่ ง อยู่ ที่ ขอบสระข้างนี้ อี กพวกหนึ่ ง ข้างโน้ น 14 อับ เนอร์จึง พู ดก ับ โย
อาบว่า “ขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิด� และโยอาบตอบว่า “ให้เขาลุกขึ้น
เล่นซี� 15 เขาก็ลุกขึ้นไปตามที่นับไว้ฝ่ายเบนยามินและฝ่ายอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลม
ีสิ บสองคน และข้าราชการทหารของดาวิดก็มีสิ บสองคน 16 ต่างก็ จับศีรษะคู่ ต่อสู้ และปัก
ดาบเข้าที่สีข้างของคู่ต่อสู้ ล้มตายด้วยกันหมด เขาจึงเรียกที่นั่นว่า เฮลขัทฮัสซูริม ซึ่งอยูใ่ น
กิเบโอน 17 การสู้รบในวันนั ้นดุเดือดยิง่ นั ก อับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้า
ข้าราชการทหารของดาวิด 18 บุตรชายทัง้ สามของนางเศรุยาห์ก็อยูที
่ ่นั่น คือ โยอาบ อาบชั
ี ย
19
และอาสาเฮล ฝ่ายอาสาเฮลนั ้นฝีเท้าเร็วอย่างกับละมัง่
และอาสาเฮลก็ ไล่ ตามอับเนอร์
ไป เมื่อตามไปนั ้นก็มิได้เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายมือจากการไล่ตามอับเนอร์
อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮล

“นั ่นอาสาเฮลหรือ� เขาตอบว่า “ข้าเอง� 21 อับเนอร์จึง
บอกเขาว่า “จงเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย และจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหนึ่ ง แล้วก็ริบเอา
อาวุธของเขาไป� แต่อาสาเฮลไม่เลี้ยวจากไล่ ตามอับเนอร์ 22 อับเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอีก
ครัง้ หนึ่ งว่า “จงหันกลับจากตามข้าเสียเถิด จะให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มลงดินทําไมเล่า แล้วข้า
จะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้อย่างไร� 23 แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมหันกลับ เพราะฉะนั ้
นอับเนอร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอกก็ทะลุออกข้างหลังของเขา เขาก็ล้มลงตาย
อยู่ ที่ นั่น และอยู่ มาทุก คนซึ่ง มาเห็ นที ่ ที่ อาสาเฮลล้ม ตายอยู่ ก็ ยืน นิ่ ง 24 แต่ โยอาบกับ อาบี
ชัย ไล่ ตามอับ เนอร์ไป ดวงอาทิตย์ ก็ ตกเมื่อ เขามาถึง เนิ น เขาอัม มาห์ ซึ่ง อยู่ ตรงกี ยาห์ ตาม
ทางที่ จะไปถิน
่ ทุรกันดารเมืองกิเบโอน 25 และคนเบนยามินก็รวมกันตามอับเนอร์ไปเป็นก
ลุ่มเดียวกันตัง้ อยูที
่ ่ยอดเขาแห่งหนึ่ ง 26 แล้วอับเนอร์รอ
้ งถามโยอาบว่า “จะให้ดาบกินเรือ
่ ย
ไปหรือ ท่านไม่ ทราบหรือ ว่า ตอนปลายมื อก ็ ขม อี กนานสัก เท่าใดท่านจึง จะสัง่ คนของท่าน
ให้หยุดไล่ตามพี่น้องของเขา� 27 และโยอาบจึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
28
ถ้าท่านไม่ พู ดขึ้นพวกทหารก็ จะเลิกไล่ ตามพวกพี่น้องของเขาพรุ ง่ นี้ เช้า� โยอาบจึงเป่า
แตรขึ้น คนทัง้ ปวงก็ หยุด ไม่ ไล่ ตามอิสราเอลอีก และไม่ สู้ รบกั นอ ีก 29 อับ เนอร์กับ คนของ
ท่านก็ เดินทางตลอดคืนนั ้นในที่ ราบ เขาข้ามแม่น้ําจอร์แดนและเดินไปตามหุบเขาบิทโรน
เขาก็ มาถึง มาหะนาอิม 30 โยอาบก็ กล ับ จากไล่ ตามอับ เนอร์ และเมื่อ ท่านรวบรวมพลเข้า
ด้วยกันแล้ว ข้าราชการทหารของดาวิดก็ขาดไปสิบเก้าคนไม่นับอาสาเฮล 31 แต่ข้าราชการ
20 อับเนอร์เหลียวมาดู จึงพูดว่า
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ทหารของดาวิด ได้ ฆ่า คนเบนยามิน และคนของอับ เนอร์ตายไปสามร้อยหกสิบ คน 32 และ
เขาก็ ยกศพอาสาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์ บิดาของเขาซึ่งอยู่ที่ เมืองเบธเลเฮม โยอาบและคน
ของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสว่างที่เมืองเฮโบรน

3

1 มีสงครามระหว่างวงศ์วานของซาอูลกับวงศ์วานของดาวิดอยนาน
ู่

ยิง่ ขึ้น ฝ่ายวงศ์วานของซาอูลก็เสื่อมกําลังลงทุกที

และดาวิดกเข
็ ้มแข็ง

ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหกองค์ที่เมืองเฮโบรน
ดาว ิด ทรงมี ราชโอรสเกิด หลายองค์ ที่ เมืองเฮโบรน ราชโอรสหัวปี ชื่อ อัม โนน บุ ตรนา
งอาหิโนอัมชาวยิสเรเอล 3 คนที่สองชื่อ คิเลอาบ บุตรนางอาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาว
คารเมล และคนที่ สามชื่อ อับ ซาโลม บุ ตรชายนางมาอาคาห์ ราชธิดาของทั ลม ัยกษั ตริย์
เมืองเกชูร ์ 4 คนที่สี่ชื่อ อาโดนี ยาห์ บุตรชายนางฮักกีท คนที่หา้ ชื่อ เชฟาทิยาห์ บุตรชายนา
งอาบีตัล 5 และคนที่ หกชื่อ อิทเรอัม บุ ตรนางเอกลาห์ภรรยาของดาวิด ราชโอรสเหล่านี้ เก
ิดแก่ดาวิดที่เมืองเฮโบรน 6 อยูมาเมื
่
่ อมีการต่อสู้ระหว่างวงศ์วานของซาอูลกับวงศ์วานของ
ดาวิดนั ้น อับเนอร์ได้กระทําตัวให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้นในวงศ์วานของซาอูล
2

อับเนอร์ละทิงอ
้ ิชโบเชทไปติดตามดาวิด
ฝ่ายซาอู ลน ั นม
้ ี นางสนมคนหนึ่ ง ชื่อริสปาห์บุ ตรสาวของอัยยาห์ และอิชโบเชทจึง ตรัส
กับอับเนอร์ว่า “เหตุใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรา� 8 ฝ่ายอับเนอร์ก็ โกรธ
อิชโบเชทเพราะถ้อยคํานี้ มาก จึงทูลว่า “ข้าพระองค์เป็นหัวสุนัขหรือ ซึ่งทุกวันนี้ ข้าพระองค์
ได้ ต่อ ต้านยู ดาห์โดยสําแดงความเมตตาต่อ วงศ์ วานของซาอูล เสด็จ พ่อ ของพระองค์ และ
ต่อ พี่ น้องและต่ อม ิต รสหายของเสด็จ พ่อ ท่าน มิได้ มอบพระองค์ ไว้ ในมือ ของดาวิด วัน นี้
พระองค์ยังหาความต่อข้าพระองค์ด้วยเรือ
่ งผู้หญิงคนนี้ 9 ถ้าข้าพระองค์จะมิได้กระทําเพื่อ
ดาวิด ให้ สํา เร็จด ัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณไว้ต่อ ท่านแล้ว ก็ ขอพระเจ้า ทรงลงโทษอับ
เนอร์และให้ หน ัก ยิง่ กว่า 10 คือ ข้า พระองค์ จะย้ายราชอาณาจักรจากวงศ์ วานของซาอูล
และสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดเหนื ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา�
11 และอิช โบเชทก็ หาทรงสามารถตอบอับ เนอร์สัก คํา เดียวอีก ไม่ เพราะพระองค์ ทรงกลัว
เกรงอับ เนอร์ 12 อับ เนอร์ก็ ส่ง ผู้ ส่ือสารแทนตนไปยัง ดาวิด ทูล ว่า “แผ่ นดิน นี้ เป็น ของผู้ ใด
� และทูลอีกว่า “ขอทรงทําพันธสัญญากับข้าพระองค์ และดูเถิด มือของข้าพระองค์จะอยู่
ฝ่ายพระองค์ และนํา อิสราเอลทัง้ สิน
้ มามอบแด่ พระองค์ � 13 ดาว ิดตรัสว ่า “ดี แล้ว เราจะ
กระทํา พันธสัญญากั บท ่าน แต่ เราขอจากท่านสัก อย่างหนึ่ ง คือ ว่า เมื่อ ท่านจะมาเห็น หน้า
เราอีก ขอท่านนํามีคาลบุตรสาวของซาอูลมาให้เราก่อน มิฉะนั ้นท่านจะมิได้ เห็นหน้าเรา�
14 แล้วดาวิดก็ส่งผู้ส่ ือสารไปยังอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลว่า “ขอมอบมีคาลภรรยาของ
ข้าพเจ้า แก่ ข้าพเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ ไว้ ด้วยหนั ง ปลายองคชาตของคนฟี ลิ ส เตีย หนึ่ ง
15
ร้อยชิน
้ � อิช โบเชทจึง ทรงให้ คนไปพามี คาลมาจากสามี ของเธอ คือ ปัล ที เอลบุตรชาย
ของลาอิช 16 แต่สามีของเธอก็เดินพลางร้องไห้พลางไปกับเธอจนถึงตําบลบาฮูริม แล้วอับ
เนอร์จึงบอกเขาว่า “กลับไปเสียเถิด� และเขาก็กลับไป 17 อับเนอร์จึงปรึกษากับพวกผูใหญ่
้
18
ของอิสราเอลว่า “เมื่อก่อนนี้ ท่านทัง้ หลายใคร่ให้ดาวิดเป็นกษั ตริย์เหนื อท่าน บัดนี้ จงให้
เป็นจริงเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตรัสเรือ
่ งดาวิดว่า ‘เราจะช่วยอิสราเอลประชาชนของ
เราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเรา ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย และให้พ้นจากมือศั ตรู
ทัง้ สิน
้ ของเขา� ” 19 อับเนอร์ก็ พู ดกับคนเบนยามินด้วย และอับเนอร์ก็ ไปทูลดาวิดที่ เมือง
เฮโบรนถึง บรรดาสิง่ ต่างๆที่ อิสราเอล และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของเบนยามิ น เห็น สมควรที่ จะ
กระทํา 20 อับเนอร์จึงมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนพร้อมกับคนอีกยี่สิบคน ดาวิดทรงจัดการ
7
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เลี้ยงอับเนอร์กับคนที่ อยู่กับท่าน 21 และอับเนอร์ทูลดาวิดว่า “ข้าพระองค์จะลุกขึ้นกลับไป
และจะรวบรวมคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ มายัง กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ เพื่อ เขาทัง้ หลาย
จะกระทําพันธสัญญากับพระองค์ และเพื่อพระองค์ จะทรงปกครองให้กว้างขวางตามชอบ
พระทัย ของพระองค์� ดาว ิ ดก ็ ทรงส่ งอ ับ เนอร์กล ับไป และเขาก็ ไปโดยสันติ ภาพ 22 ดู เถิด
ขณะนั ้นข้าราชการทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนําสิง่ ของที่ รบ
ิ ได้
มากมายนั ้นมาด้วย แต่อับเนอร์มิได้อยู่กับดาวิดที่ เฮโบรนแล้ว เพราะพระองค์ทรงส่งท่าน
กลับไป และท่านก็ไปโดยสันติภาพ 23 เมื่อโยอาบกับกองทัพทัง้ สินที
่ กั
่ บท่านมาถึง ก็มีคน
้ อยู
บอกโยอาบว่า “อับเนอร์บุตรเนอร์มาเฝ้ากษั ตริย์ และพระองค์ทรงให้เขากลับไป เขาก็กลับ
ไปโดยสันติภาพ� 24 แล้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “พระองค์ทรงกระทําอะไรเช่นนั ้น
ดูเถิด อับเนอร์มาเฝ้าพระองค์ ไฉนพระองค์จึงปล่อยเขาไป เขาก็หลุดมือไปแล้ว 25 พระองค์
ทรงทราบแล้ วว่าอับเนอร์บุ ตรเนอร์มาเพื่อล่อลวงพระองค์ และเพื่อทราบถึงการเสด็จเข้า
ออกของพระองค์ และเพื่อ ทราบทุก สิง่ ทุก อย่างที่ พระองค์ ทรงกระทํา� 26 เมื่อ โยอาบออก
มาจากการเข้าเฝ้าดาวิด จึงส่งผู้ส่ือสารไปตามอับเนอร์ เขาทัง้ หลายก็ นําท่านกลับมาจาก
บ่อนํ้าชื่อสีราห์ แต่ดาวิดหาทรงทราบเรือ
่ งไม่
โยอาบฆ่าอับเนอร์

27 และเมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเฮโบรนแล้ว

โยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมือง
เพื่อจะพูดกับท่านเป็นการลับ และโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั ่น ท่านก็สิน
ิ โยอาบ
้ ชีวต
แก้แค้นโลหิตของอาสาเฮลน้ องชายของตน 28 ภายหลังเมื่อดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ พระองค์
ตรัสว่า “ตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิ ตย์ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ด้วยเรือ
่ งโลหิต ของอับ เนอร์บุ ตรเนอร์ 29 ขอให้โทษนั ้น ตกเหนื อ ศีรษะของโย
อาบ และเหนื อวงศ์ วานบิดาของเขาทัง้ สิน
้ น
้ ขออย่าให้คนที ่มีสิ ่งไหลออก คนที ่เป็นโรคเรือ
คนทีถ
่ ือไม้เท้า คนทีถู
่ กประหารด้วยดาบ หรือคนขาดขนมปัง ขาดจากวงศ์วานของโยอาบ�
30 นี่ แหละโยอาบกับอาบีชย
ั น้ องชายของเขาได้ฆ่าอับเนอร์ เพราะอับเนอร์ได้ฆ่าอาสาเฮลน้
องชายของเขาเมื่อ รบกั นที ่กิเบโอน 31 แล ้ว ดาวิดก ็ ตรัส กับ โยอาบ และประชาชนทุก คนที่
อยู่ กับ พระองค์ ว่า “จงฉี ก เสื้อผ้า ของท่านทัง้ หลาย และเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ และจง
ไว้ ทุกข์ ให้ อับ เนอร์� และกษั ตริย์ ดาว ิด เสด็จ ตามแคร่หามศพอับ เนอร์ไป 32 เขาก็ ฝัง ศพ
อับ เนอร์ไว้ที่ เฮโบรน และกษั ตริย์ ก็ ส่ง พระสุรเสียงกันแสง ณ ที่ ฝัง ศพของอับ เนอร์ และ
ประชาชนทัง้ ปวงก็ ร้องไห้ 33 และกษั ตริย์ ทรงครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งอับ เนอร์ว่า “ควรหรือ ที่
อับ เนอร์จะตายอย่างคนโง่ ตาย 34 มือ ของท่านก็ มิได้ ถู กมัด เท ้า ของท่านก็ มิได้ ติ ดตรวน
ท่านได้ ล้ม ลงเหมือนอย่างคนล้ม ลงต่อหน้าคนชัว่ ร้าย� และประชาชนทัง้ ปวงก็ ร้องไห้ถึ งอ
ับเนอร์อีก 35 แล้วประชาชนทัง้ ปวงก็ มาทูลชวนเชิญให้ดาวิดเสวยพระกระยาหารเมื่อเวลา
ยังวันอยู่ แต่ดาวิดทรงปฏิญาณว่า “ถ้าเราลิม
้ รสขนมปังหรือสิง่ ใดๆก่อนดวงอาทิตย์ตก ขอ
พระเจ้าทรงทําโทษเราและให้หนักยิง่ กว่า� 36 ประชาชนทัง้ ปวงสังเกตเห็นเช่นนั ้ นก็พอใจ
ดังที่ประชาชนทัง้ ปวงพอใจทุกสิง่ ที่กษั ตริยทรงกระทํ
์
า 37 ประชาชนทัง้ สิน
้ และชนอิสราเอล
ทัง้ ปวงจึงเข้าใจในวันนั ้ นว่าไม่เป็นพระประสงค์ของกษั ตริย์ที่จะให้ฆ่าอับเนอร์บุตรชายเนอ
ร์เสีย 38 กษั ตริย์ตรัสกับข้าราชการของพระองค์ ว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่า วันนี้ เจ้ านายและ
คนสําคัญยิง่ คนหนึ่ งสิน
ิ ในอิสราเอล 39 แม้เราได้รบ
ั การเจิมเป็นกษั ตริย์แล้ว เราก็ออ
่ น
้ ชีวต
กําลัง ในวัน นี้ ชายเหล่า นี้ ซึ่ง เป็น บุตรของนางเศรุ ยาห์ หน ัก แก่ เราเกิน ไป ขอพระเยโฮวาห์
ทรงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิด�
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เมื่ ออ ิช โบ เช ทราช โอรส ของ ซา อูล ทรง ได้ ยิ นว ่า อับ เนอ ร์ สิ ้น ชีวต
ิ เสีย ที่ เฮ โบ รน แล้ว
พระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลง และอิสราเอลทัง้ ปวงก็เป็นทุกข์ 2 ฝ่ายราชโอรสของซาอูลยั
งมีชายอีกสองคนเป็นหัวหน้าของกองปล้น คนหนึ่ งชื่อบาอานาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อเรคาบ ทัง้
สองเป็น บุตรชายของริม โมน คนเบนยามิน ชาวเมืองเบเอโรท (เพราะว่า เบเอโรทก็ นับ เข้า
เป็นของเบนยามินด้วย 3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยังเมืองกิทธาอิม และอาศัยอยู่ที่ นั ่นจนทุกวัน
นี้ � 4 โยนาธานราชโอรสของซาอูล มี บุ ตรชายคนหนึ่ งเป็นง่อย เมื่ อมีข่าวเรือ
่ งซาอู ลกับโย
นาธานมาจากยิสเรเอลนั ้น เด็ก คนนี้ มีอายุ ห้า ขวบ พี่ เลี้ยงก็ อุ ้ มล ุก ขึ้น หนี ไป อยู่มาเมื่อ เธอ
รีบ หนี ไปนั ้น เด็ก นั ้ นก ็ หล่น ลงและเป็น ง่อย ท่านชื่อ เมฟี โบเชท 5 ฝ่ายบุตรชายทัง้ สองของ
ริมโมน ชาวเบเอโรท ที่ชื่อเรคาบและบาอานาห์นั้นได้ออกเดินทาง พอแดดออกจัดก็มาถึง
ตําหนั กของอิชโบเชท ขณะเมื่อพระองค์กําลังบรรทมพักเที่ยง 6 และเขาเข้าไปกลางตําหนั ก
ทํา เหมือนจะขนข้าวสาลี และเขาก็ แทงพระอุทรพระองค์ เรคาบและบาอานาห์พี่ ชายก็ หนี
ไป 7 และเมื่อเขาทัง้ สองเข้าไปในตําหนั กนั ้น พระองค์บรรทมหลับอยบ
ู่ นพระแท่นบรรทมใน
ห้องบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์ และตัดพระเศียรของพระองค์เสีย นํา
พระเศียรนั ้นเดินทางไปทางที่ราบทัง้ กลางคืน 8 และเขานําพระเศียรของอิชโบเชทไปถวาย
ดาวิดที่เมืองเฮโบรน เขาทัง้ สองกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ศีรษะของอิชโบเชทบุตรของซา
อูลศัตรู ของพระองค์ ผู้แสวงหาชีวต
ิ ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นแทนกษั ตริย์เจ้
านายของข้าพระองค์ในวันนี้ เหนื อซาอูลและเชื้อสายของซาอูล� 9 แต่ดาวิดตรัสตอบเรคาบ
และบาอานาห์ พี่ ชาย บุ ตรชายของริม โมนชาวเบเอโรทว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
แน่ ฉั นใด คือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก 10 เมื่อผู้หน่งึ ผู้ใดบอก
เราว่า ‘ดู เถิด ซาอูลสิน
้ พระชนม์แล้ว� และคิดว่าตนนําข่าวดี มา เราก็ จับคนนั ้นฆ่าเสียที่ ศิ
กลาก ซึ่งคนนั ้นคิดว่าเราจะให้รางวัลแก่เขาสําหรับข่าวนั ้น 11 ยิง่ กว่านั ้นเท่าใดเมื่อคนชัว่ ได้
ฆ่าคนชอบธรรมที่ในบ้านและบนที่นอนของคนชอบธรรมนั ้น ฉะนั ้นบัดนี้ เราจะไม่เรียกร้อง
โลหิตของเขาจากมือของเจ้าทัง้ สองหรือ และทําลายเจ้าเสียจากพิภพ� 12 และดาวิดก็ทรง
บัญชาคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขาก็พาเขาทัง้ สองไปฆ่าเสียตัดมือตัดเท้าออก แขวน
ศพนั ้นไว้เหนื อสระในเมืองเฮโบรน แต่เขานําพระเศียรของอิชโบเชทไปฝังไว้ในที่ฝังศพของ
อับเนอร์ในเมืองเฮโบรน
1

5

ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (1 พศด 11:1-3)
และบรรดาตระกูล คนอิสราเอลก็ มาหาดาวิด ที่ เมืองเฮโบรนทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์
ทัง้ หลายเป็นกระดูก และเนื้ อ ของพระองค์ 2 ในอดีต เมื่อ ซาอูล เป็นกษั ตริย์ ปกครองเหนื อ
เหล่า ข้า พระองค์ พระองค์ ทรง เป็น ผู้นํา อิสราเอล ออก ไป และ เข้า มา และ พระ เย โฮ วาห์
ตรัส แก่ พระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเจ้า จะเป็น เจ้า เหนื อ คน
3
อิสราเอล� ” ดัง นั ้น พวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลก็ มาเฝ้า กษั ตริย์ ที่ เมืองเฮโบรน และกษั
ตริย์ดาวิดทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้ หลายที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และเขาทัง้ หลายก็เจิมตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล 4 ดาวิดมีพระชนมายุสามสิบ
พรรษาเมื่อเริม
่ สิ
่ บปี 5 ทรงปกครองเหนื อยูดาห์
่ การปกครอง และพระองค์ทรงปกครองอยูสี
ที่เฮโบรนเจ็ดปีหกเดือน และที่กรุ งเยรู ซาเล็มทรงปกครองเหนื อบรรดาอิสราเอลและยูดาห์
อีกสามสิบสามปี
1

กรุ งเยรู ซาเล็มถูกยึดได้ กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศ (1 พศด 11:4-9)
กษั ตริย์และคนของพระองค์ ได้ ยกทัพไปยังเยรู ซาเล็ม รบกับคนเยบุส ชาวแผ่นดินนั ้น
ผู้ที่กล่าวกับดาวิดว่า “แกยกเข้ามาที่นี่ ไม่ได้ดอก คนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้�
6
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ด้วยคิดว่า “ดาวิดคงเข้ามาที่ นี่ ไม่ได้ � 7 แต่ อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่ กําบังเข้มแข็งชื่อ
ศิโยนได้ คือเมืองของดาวิด 8 ในวันนั ้นดาวิดตรัสว่า “ผู้ใดจะขึ้นไปตามทางนํ้าไหลและโจม
ตี คนเยบุส คนง่อยและคนตาบอด ผู้ซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชัง ผู้นั ้นจะเป็นผู้บัญชาการ
ทหาร� เพราะฉะนั ้น เขาจึง ว่า กั นว ่า “อย่า ให้ คนตาบอดและคนง่อยเข้า มาในพระนิ เวศ�
9 ดาวดก
ิ ท
็ รงประทับอยใู่ นที่กําบังเข้มแข็ง และเรียกที่นั้นว่า เมืองของดาวิด และดาวิดทรง
สร้างเมืองรอบตัง้ แต่ มิ ลโลเข้าไปข้างใน 10 และดาวิด ทรงเจริญ ยิง่ ๆขึ้น ไปเพราะว่า พระเย
โฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาทรงสถิ ตกับพระองค์ 11 ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ ส่งผู้ส่ือสารมา
หาดาวิด และได้ ส่ง ไม้ สนสี ดาร์ พวกช่างไม้ และพวกช่างก่อ มาสร้างพระราชวัง ของดาวิด
12 และดาวิดทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็ นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของ
พระองค์
ราชโอรสและราชธิดาของดาวิดในกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)
13 ภายหลัง ที่ พระองค์ เสด็จ จากเฮโบรน ดาว ิด ทรงได้ นางสนมและมเหสี จากเยรู ซาเล็ม
เพิม
่ ขึ้นอีก และบังเกิดราชโอรสและราชธิดาแก่ดาวิดอีก 14 ต่อไปนี้ เป็นชื่อของผู้ที่บังเกิดก
ับพระองค์ ในเยรู ซาเล็ม คือ ชัมมุ อา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 15 อิบฮาร์ เอลี ชู อา เนเฟก ยา
เฟีย 16 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท

ดาวิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)
17 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ยน
ิ ข่าวว่า ดาวิด ได้ รบ
ั การเจิม เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล คนฟี ลิ
สเตีย ทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไปแสวงหาดาวิด แต่ ดาว ิด ทรงได้ยน
ิ ข่าวนั ้น จึง ลงไปยัง ที่ กําบัง เข้ม แข็ง
18 ฝ่ายคนฟีลิสเตียยกขึ้นมาและขยายแนวออกที่ หุบเขาเรฟาอิม 19 และดาวิดทรงทูลถาม
พระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้รบกับคนฟีลิสเตียหรือ พระองค์จะทรงมอบ
เขาไว้ในมือ ข้า พระองค์ หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์ทรงตอบดาวิด ว่า “จงขึ้น ไปเถิด เพราะ
เราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่ � 20 ดาวิดเสด็จมายังบาอัลเปราซิม และดา
วิดทรงชนะคนฟีลิสเตียที่นั ่น พระองค์ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้า
ดัง กระแสนํ้า ที่ พุ ่ง ใส่� เพราะฉะนั ้น จึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า บาอัล เปราซิม 21 และคนฟี ลิ ส
เตียได้ทิง้ รู ปเคารพที่นั ่น ดาวดก
ิ ับข้าราชการของพระองค์ก็เผาเสีย 22 คนฟีลิสเตียยกขึ้นมา
อีกและขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 23 และเมื่อดาวิดทูลถามพระเยโฮวาห์ พระองค์ ตรั
สว่า “เจ้าอย่าขึ้น จงอ้อมไปข้างหลังของเขา และโจมตีเขาตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน 24 และ
เมื่อ เจ้า ได้ยน
ิ เสียงกระบวนทัพ เดิน อยู่ ที่ ยอดหมู่ ต้น หม่อนเจ้า จงรีบ รุ ก ไป เพราะพระเยโฮ
วาห์เสด็จไปข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย� 25 และดาวิดทรงกระทําตามที่
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ และได้โจมตีคนฟีลิสเตียจากเกบาถึงเกเซอร์

6
ดาวิดต้องการนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วอีกครัง
้ หนึ่ งได้สามหมื่นคน 2 และ
ดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไปกับประชาชนทัง้ สิ้นที ่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาห์ เพื่อทรงนําหีบ
ของพระเจ้า ขึ้น มาจากที่ นั ่น ซึ่ง เรียกตามพระนามคือ พระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ 3 และเขาทัง้ หลายก็ เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและ
นําออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่เมืองกิเบอาห์ และอุสซาห์กับอาหิโย บุ ตรชายทัง้
หลายของอาบีน าดั บก ็ ขับ เกวียนใหม่ เล่ มน ัน
้ 4 และนํา ออกมาจากเรือนของอาบีน าดับ ซึ่ง
อยู่เมืองกิเบอาห์ เกวียนบรรจุหีบของพระเจ้าไป และอาหิโยเดินนําหน้าหีบ 5 ดาวิดกับวงศ์
วานอิสราเอลทัง้ สิ้ นก ็ รา่ เริงก ัน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยใช้ เครือ
่ งดนตรีทุ กชนิ ด
ซึ่ง ทํา ด้วยไม้ สนสามใบ คือ พิณ เขาคู่ และพิณ ใหญ่ รํามะนา กรับ และฉาบ 6 และเมื่อ มา
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ถึง ลานนวดข้าวของนาโคน อุ สซาห์ ก็ เหย ีย ดมื อออกจับ หีบ ของพระเจ้า ไว้เพราะวัว สะดุด
7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็เกิดขึ้นกับอุสซาห์ และพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่น
เพราะความผิดพลาดนั ้น และเขาก็สิ ้นชีวต
ิ อยู่ข้างหีบของพระเจ้า 8 และดาวิดก็ไม่ทรงพอ
พระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนื ออุสซาห์ จึงเรียกที่ ตรงนั ้ นว่า เปเรศอุส
ซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 9 ในวันนั ้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเยโฮวาห์ และพระองค์ตรัสว่า “หีบของ
พระเยโฮวาห์จะมาถึงข้าได้อย่างไร� 10 ดังนั ้นดาวิดจึงไม่ยอมที่ จะนําหีบของพระเยโฮวาห์
เข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับ ตน แต่ ดาวิดได้ ทรงนํา ไปที่ บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท
11 หี บของพระเยโฮวาห์ ก็ ค้างอยู่ ที่ บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท สามเดือน และพระเยโฮ
วาห์ทรงอํานวยพระพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทัง้ สิน
้
ดาวิดนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)

มี คนไปกราบทูล กษั ตริย์ ดาว ิด ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ครัว เรือนของ
โอเบดเอโดม และทุก สิง่ ที่ เป็น ของเขาเนื่ องด้วยหีบ ของพระเจ้า� ดัง นั ้น ดาวิด จึง เสด็จ ไป
นํา หีบ ของพระเจ้า ขึ้น มาจากบ้านของโอเบดเอโดม ถึง เมืองดาวิด ด้วยความชื่นชมยินดี
13 และเมื่อ ผู้ ที่ หามหีบ ของพระเยโฮวาห์ เดิน ไปได้ หกก้าว ดาว ิ ดก ็ ทรงถวายวัวก ั บลู กวัวอ ้
วน 14 และดาวิดก ็ ทรงรํา ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยสุด กําลัง ของพระองค์ และ
ดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่ พระองค์ 15 ดังนั ้นแหละดาวิดและวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้
ด้วยได้ นํา หีบ ของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ มาด้วยเสียงโห่ รอ
้ งและด้วยเสียงเป่า แตร 16 และขณะ
เมื่อ หีบ ของพระเยโฮวาห์ เข ้า มาถึง เมืองดาวิด มี คาลราชธิดาของซาอู ลก ็ มองออกที่ ชอ
่ ง
หน้าต่าง เห็นกษั ตริย์ดาวิดกระโดดโลดเต้นรําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนางก็
มี ใจหมิน
่ ประมาท 17 เขาทัง้ หลายนํา หีบ ของพระเยโฮวาห์ เข้า มา ตัง้ ไว้ในที่ กําหนดภายใน
พลับพลาซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้ และดาวิดก็ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติบู
18
ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเมื่อ ดาวิด ทรงกระทํา การถวายเครือ
่ งเผาบูชาและ
สันติ บูชาสําเร็จ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาห์
จอมโยธา 19 และทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เนื้ อคนละก้อน และขนมองุน
่ แห้งคนละแผ่น
แก่ประชาชนทัง้ ปวง คือประชาชนอิสราเอลทัง้ หมดทัง้ ผูห
้ ญิงผูชาย
้
แล้วประชาชนทัง้ หลาย
20
ต่างก็กลับไปยังบ้านของตน และดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์ แต่
มี คาลราชธิดาของซาอูล ได้ ออกมาพบดาวิด และทูล ว่า “วัน นี้ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ รบ
ั
เกียรติยศอย่างยิง่ ใหญ่ทีเดียวนะเพคะ ที่ทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ ท่ามกลางสายตาของ
พวกสาวใช้ของข้าราชการ เหมือนกับ คนถ่อยแก้ ผ้า อย่างไม่ มี ความละอาย � 21 และดาวิด
ตรัสตอบมีคาลว่า “เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จ
พ่อของเจ้า และแทนราชวงศ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ท่าน ทรงแต่งตัง้ ให้เราเป็นเจ้าเหนื ออิสรา
เอลประชาชนของพระเยโฮวาห์ และเราจึง จะร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 22 เราจะ
ถ่อมตัวของเราลงยิง่ กว่านี้ อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนตํ่า แต่โดยพวกสาวใช้ที่
เจ้ าพูดถึงนั ้น เราจะเป็นผู้ที่ เขาถือว่ามีเกียรติ � 23 เพราะฉะนั ้ นมีคาลราชธิดาของซาอูลก็
ไม่มีบุตรจนถึงวันสิน
้ ชีพ
12

7
ดาวิดปรารถนาสร้างพระวิหาร (1 พศด 17:1-3)
1 อยู่ มาเมื่อ กษั ตริ ย์ ประทับ ในพระราชวัง ของพระองค์ และพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้
พระองค์ พัก จาก การ รบ ศึก รอบ ด้าน 2 กษั ตริย์ ตรัส กับ นา ธัน ผู้ พยากรณ์ ว่า “ดู ซิ เรา อยู่
ในบ้านทํา ด้วยไม้ สนสี ดาร์ แต่ หี บของพระเจ้า อยู่ ในผ้า ม่าน� 3 และนาธัน ทูล กษั ตริย์ ว่า
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“ขอเชิญ ทรงกระทํา ทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ
พระองค์�
ราชอาณาจักรของดาวิดจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
4 แต่ อยู่ มาในคื นว ัน นั ้น เอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง นาธันว ่า 5 “จงไปบอกดา
วิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าจะสร้างนิ เวศให้เราอยู่หรือ 6 เราไม่เคย
อยู่ ในนิ เวศนั บ แต่ วัน ที่ เราพาคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ จนกระทัง่ วัน นี้ แต่ เราก็ ดําเนิ น
ท่ามกลางเต็นท์ และพลับพลา 7 ในที่ ต่างๆที่ เราได้ ดํา เนิ นก ับ ชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมด เรา
ได้ เคยพูด สัก คํา กับ ตระกูล ของอิสราเอลตระกูล ใด ผู้ ที่ เราบัญชาให้ เขาเลี้ยงดู อิสราเอล
ประชาชนของเราหรือ ว่า “ทําไมเจ้า มิ ได้ สร้างนิ เวศด้วยไม้ สนสี ดาร์ให้ แก่ เรา � ’ 8 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า
เราเอาเจ้า มาจากทุ่ง หญ้า จากการตามฝูง แพะแกะ เพื่อ ให้ เจ้ าเป็น เจ้า เหนื ออ ิส ราเอล
ประชาชนของเรา 9 เราได้อยู่กับเจ้าไม่วา่ เจ้าไปที่ไหน และได้ขจัดบรรดาศัตรู ของเจ้าให้พ้น
หน้าเจ้า และเรากระทําให้เจ้ ามีช่อ
ื เสียงใหญ่โต อย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลก 10 และ
เราจะกําหนดที่หน่งึ ให้อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้ หลาย
จะได้อยู่ในที่ของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ก่อน
มา 11 ตัง้ แต่ สม ัย เมื่อ เราตัง้ ผู้ วิน ิจฉั ย เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา และเราให้ เจ้ าพ้น
จากการรบศึก รอบด้าน ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ เจ้ าว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงให้
เจ้ ามี ราชวงศ์ 12 เมื่อ วัน ของเจ้า ครบแล้ว และเจ้า นอนพัก อยู่กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า เราจะ
ให้ เชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า เกิด ขึ้น ผู้ ซ่ึง เกิด มาจากบัน
้ เอวของเจ้า เอง และเราจะ
13
สถาปนาอาณาจักรของเขา เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศเพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนา
บัล ลั งก ์ แห่ งราชอาณาจักรของเขาให้ อยู่ เป็น นิ ตย์ 14 เราจะเป็น บิดาของเขา และเขาจะ
เป็นบุตรของเรา ถ้าเขากระทําความชัว่ ช้า เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ ด้วยการ
เฆี่ยนแห่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 15 แต่ความเมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดัง
ที่เราพรากไปจากซาอูล ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า 16 ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักร
ของเจ้า จะดํารงอยู่ ต่อ หน้า เจ้า อย่างมัน
่ คงเป็น นิ ตย์ และบัล ลั งก ์ ของเจ้า จะถูก สถาปนาไว้
17
เป็นนิ ตย์� ” นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน (1 พศด 17:16-27)
แล ้ วกษั ตริ ย์ ดาว ิด จึง เสด็จ เข้าไปนั ่ง เฝ้า พระเยโฮวาห์ และกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า และวงศ์ วานของข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใด
พระองค์ จึง ทรงนํา ข้า พระองค์ มาไกลถึง แค่ นี้ 19 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า แต่
นี่ ก็เป็นสิง่ เล็กน้ อยในสายพระเนตรของพระองค์ และพระองค์ทรงลัน
่ พระวาจาถึงราชวงศ์
ของผูรั
้ บใช้พระองค์ในอนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั ้น โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า และ
นี่ เป็น ธรรมดาของมนุษย์ หรือ 20 ดาว ิด จะกราบทูล ประการใดอีก ต่อ พระองค์ ได้ เล่า ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 21 ที่ พระองค์ ทรงกระทํา
สิง่ ใหญ่ โตนี้ ทัง้ สิน
ั ใช้ ของพระองค์ ทราบก็ เพราะเหตุ พระวจนะของพระองค์
้ เพื่อ ให้ ผู้รบ
และตามชอบพระทัย ของพระองค์ 22 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ฉะนั ้น พระองค์ ทรง
ยิง่ ใหญ่ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ ไม่มีพระเจ้านอกเหนื อพระองค์ ตามสิง่ สารพัดที่หูของข้า
พระองค์ทัง้ หลายได้ยน
ิ มา 23 ประชาชนในโลกนี้ จะเหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองค์
ซึ่งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่ มาให้เป็นประชาชนของพระองค์ กระทําให้พระนามของพระองค์
มี เกียรติ และทรงกระทํา สิง่ ที่ ใหญ่ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย และทรงกระทํา สิง่ น่า สะพรึง กลัว เพื่อ
แผ่นดินของพระองค์ ต่อหน้าประชาชนของพระองค์ คือชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ออกจาก
18
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อียป
ิ ต์ เพื่อพระองค์ จากบรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของเขา 24 ด้วยว่าพระองค์ ทรง
สถาปนาอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ไว้ให้ เป็น ประชาชนเพื่อ พระองค์ เองเป็น นิ ตย์ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ก็ ทรงเป็น พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 25 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า บัดนี้ พระวาทะซึ่ง พระองค์ ทรงลัน
่ ออกมาเกี่ยวกับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และเกี่ยว
กับ ราชวงศ์ ของเขา ขอทรงดํารงซึ่ง พระวาทะนั ้น ให้ ถาวรเป็น นิ ตย์ และทรงกระทํา ดัง ที่
พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 26 ขอพระนามของพระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ อยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า
‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงเป็น พระเจ้า เหนื ออ ิส ราเอล� และราชวงศ์ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์จะดํารงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 27 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของ
อิสราเอล เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘เราจะสร้างราชวงศ์
ให้ เจ้า � เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จึง กล้า หาญที่ จะวิงวอนด้วยคํา อธิษฐานนี้ ต่อ
พระองค์ 28 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และบรรดา
พระวาทะของพระองค์ เป็น ความจริง และพระองค์ ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ่ งด ี นี้ แก่
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 29 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอโปรดให้เป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ ที่ จะอํานวย
พระพรแก่ ราชวงศ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพื่อ ให้ดํารงอยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์ เป็น นิ ตย์ โอ
ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาเช่น นั ้น แล้ว และด้วยพระพร
ของพระองค์ก็ขอให้ราชวงศ์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้อยูเย็
่ นเป็นสุขเป็นนิ ตย์�

8
ดาวิดทรงปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้
ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตีย และปราบปรามได้ และดาวิดทรงยึดเมือง
เมเธกฮัม มาห์ ได้ จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย 2 พระองค์ ทรงชนะโมอับ ทรงวัด เขาด้วยเชือกวัด คื
อบ ัง คับ ให้เรียงตัว เข้า แถวนอนลงที่ พื้น ดิน ทรงวัด ดู แล ้ว ให้ประหารเสีย สองแถว และไว้ชี
วิตเต็มหนึ่ งแถว คนโมอับก็เป็นไพร่ของดาวิด และได้ นําเครือ
่ งบรรณาการมาถวาย 3 ดาว
ิด ทรงรบชนะฮาดัด เอเซอร์โอรสเรโหบ กษั ตริย์ เมืองโศบาห์ เมื่อ เสด็จ ไปฟื้ นอํานาจของ
พระองค์ ที่ แม่น ้าํ ยู เฟรติ ส 4 และดาวิด ทรงยึด รถรบหนึ่ ง พัน คัน พลม้า เจ็ด ร้อยคน ทหาร
ราบสองหมื่น คน และดาวิด รับสัง่ ให้ตัด เอ็นขาม้า รถรบเสีย ให้หมด เหลือ ไว้ให้พอแก่ รถรบ
หนึ่ งร้อยคัน 5 และเมื่อคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษั ตริยเมื
์ องโศบาห์
ดาว ิด ทรงประหารคนซีเรีย เสีย สองหมื่น สองพัน คน 6 แล ้ว ดาวิด ทรงตัง้ ทหารประจํา ป้อม
ไว้ เหนื อ คนซีเรีย ชาวเมืองดามัสกัส หลายกอง และคนซี เรียก ็ เป็น พลไพร่ของดาวิด และ
นํา เครือ
่ งบรรณาการไปถวาย พระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่ ดาว ิด ไม่ วา่ จะไปรบ ณ
7
ที่ ใดๆ และดาวิด ทรงนํา โล่ ทองคํา ที่ ข้าราชการทหารของฮาดัด เอเซอร์ถือ นั ้น ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 8 และกษั ตริย์ ดาว ิด ทรงริบ ทองสัมฤทธิ์ เป็ นอ ัน มากไปจากเมืองเบทาห์ และ
เมืองเบโรธัยหัวเมืองของฮาดัดเอเซอร์ 9 เมื่อโทอิกษั ตริย์เมืองฮามัทได้ยินว่าดาวิดรบชนะ
กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของฮาดัด เอเซอร์ 10 โทอิ ก็ ส่ง โยรัม โอรสของตนไปเฝ้า กษั ตริย์ ดาวิด ถวาย
พระพรและแสดงความยินดี ที่ ดาว ิด ทรงรบชนะฮาดัด เอเซอร์ เพราะว่า ฮาดัด เอเซอร์เคย
ทําสงครามกับโทอิ และโยรัมได้นําเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งทองสัมฤทธิไ์ ปถวาย
11 สิ ่ง เหล่า นี้ กษั ตริย์ ดาว ิด ทรงนํา มอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกับ บรรดาเงิน และ
ทองคําซึ่งพระองค์ทรงได้มาจากบรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงรบชนะและยึดครอง และ
ทรงนํามามอบถวาย 12 คือได้มาจากซีเรีย โมอับ คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย อามาเลข และจาก
ของที่ รบ
ิ มาจากฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ กษั ตริย์เมืองโศบาห์ 13 เมื่อดาวิดเสด็จกลับ
จากการประหารคนซีเรีย เสีย ในหุบเขาเกลือ หนึ่ ง หมื่น แปดพัน คน พระนามของพระองค์ ก็
เลื่องลือ ไป 14 และพระองค์ ทรงตัง้ ทหารประจํา ป้อมขึ้น เหนื อ เมืองเอโดม พระองค์ ทรงตัง้
ทหารประจํา ป้อมในเอโดมทัว่ ไปหมด และคนเอโดมทัง้ สิน
้ จึง เป็น พลไพร่ของดาวิด และ
พระเยโฮวาห์ ทรงประทานชัยชนะแก่ ดาว ิด ไม่ วา่ จะเสด็จ ไปรบ ณ ที่ ใด 15 ดัง นั ้น ดาวิด จึง
1 อยู่มาภายหลัง
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ทรงปกครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ สิน
้ และดาวิด ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรม
แก่ชนชาติของพระองค์ทัง้ สิน
้ 16 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟั
ทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 17 ศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาหิเมเลคบุตรชา
ยอาบี ยาธาร์เป็น ปุโรหิต และเสไรอาห์ เป็น ราชเลขา 18 และเบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา
เป็นผู้บังคับบัญชาคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็นประมุข

9
ดาวิดกับเมฟีโบเชท
ดาว ิ ดรับ สัง่ ว่า “วงศ์ วานของซาอู ลน ั ้ นม ี เหลือ อยู่ บ้างหรือ เพื่อ เราจะสําแดงความ
เมตตาแก่ ผู้ นั ้น โดยเห็น แก่ โยนาธาน� 2 มี มหาดเล็ก ในวงศ์ วานซาอู ล คนหนึ่ ง ชื่อ ศิ บา เขา
ก็ เรียกให้ มาเฝ้า ดาวิด และกษั ตริย์ ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าคือ ศิ บาหรือ� เขาทูล ตอบว่า “ข้า
พระองค์ คือศิ บา พ่ะย่ะค่ะ� 3 กษั ตริย์จึงตรัสว่า “ไม่มีใครในวงศ์ วานซาอูลยังเหลืออยู่บ้าง
หรือ เพื่อ เราจะได้ แสดงความเมตตาของพระเจ้า ต่อ เขา� ศิ บากราบทูลกษั ตริย์ ว่า “ยั งม ี
โอรสของโยนาธานเหลือ อยู่คนหนึ่ ง เท ้า ของเขาเป็น ง่อยพ่ะ ย่ะ ค่ะ� 4 กษั ตริย์ตรัส ถามเขา
ว่า “เขาอยูที
่ ่ไหน� ศิบาจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด เขาอยูใ่ นเรือนของมาคีรบุ
์ ตรอัมมีเอล
5
ในเมืองโลเดบาร์ พ่ะย่ะค่ะ� แลว
้ กษั ตริย์ดาวด
ิ รับสัง่ ให้คนไปนําเขามาจากเรือนของมาคีร ์
บุ ตรชายอัมมีเอลที่ โลเดบาร์ 6 เมฟี โบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้ มาเฝ้า
ดาวิดและซบหน้าลงกราบถวายบังคม และดาวิดตรัสว่า “เมฟี โบเชทเอ๋ย� เขาทูลตอบว่า
“ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์� 7 และดาวิดตรัสกับท่านว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราจะสําแดง
ความเมตตาต่อ ท่านเพื่อ เห็น แก่ โยนาธานบิ ดาของท่าน และเราจะมอบที่ ดิ นทัง้ หมดของ
ซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่าน และท่านจงรับประทานอาหารอยูที
่ ่โต๊ะของเราเสมอไป�
8 และท่านก็ กราบถวายบังคมและทูล ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า ซึ่ง พระองค์ จะ
9
ทอดพระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระองค์ นี้ � แล้วกษั ตริย์ตรัสเรียกศิ บามหาดเล็กของซา
อูล และตรัสแก่เขาว่า “บรรดาสิง่ ของที่เป็นของซาอูลและของวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของท่าน เรา
ได้ มอบให้แก่ โอรสเจ้านายของเจ้าแล้ว 10 ตัวเจ้าและพวกบุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้
ของเจ้า ต้องทํา นาให้เขา และนํา ผลพืช ที่ ได้ นั ้น เข้า มา เพื่อ โอรสแห่ง เจ้า นายของเจ้า จะได้
มีอาหารรับประทาน แต่เมฟีโบเชทโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั ้น จะรับประทานอาหารที่โต
๊ะ ของเราเสมอไป� ฝ่า ยศิ บามี บุ ตรชายสิบ ห้าคนกับ คนใช้ยี่ สิ บคน 11 แล ้วศิ บาจึง กราบทูล
กษัตริย์ว่า “ตามที่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์บัญชาผูรั
้ บใช้ของพระองค์นั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ จะกระทํา� กษั ตริย์ได้ ตรัสว่า “เมฟี โบเชทจงรับประทานที่ โต๊ะเสวยของเรา อย่าง
กับ เป็น โอรสของกษั ตริย์� 12 เมฟี โบเชทมี บุ ตรชายเล็ก คนหนึ่ ง ชื่ อม ี คา ทุ กคนที่ อาศัย อยู่
ในเรือนของศิ บาก็ได้เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท 13 ดังนั ้นเมฟีโบเชทจึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม
เพราะท่านรับประทานที่โต๊ะของกษั ตริย์เสมอ เท้าของท่านเป็นง่อยทัง้ สองข้าง
1

10

สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
อยู่ มาภายหลัง กษั ตริย์ แห่ งคนอัม โมนก็ สิน
้ พระชนม์ และฮานูน ราชโอรสได้ เสวยราช
2
สมบัติแทน ดาวิดจึงตรัสว่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานูนราชโอรสของนาฮาช ดังที่
บิดาของเขาแสดงความเมตตาต่อเรา� ดาวิดจึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ไปเล้าโลม
ท่านเกี่ ยวด ้วยเรือ
่ งราชบิดาของท่าน และข้าราชการของดาวิดก ็ เข ้า มาในแผ่น ดิน ของคน
อัมโมน 3 แต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของตนว่า “พระองค์ดําริว่าดา
วิดส่งผูเ้ ล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนั บถือพระราชบิดาของพระองค์เช่นนั ้นหรือ ดาวดม
ิ ได้
ิ
1
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ส่งข้าราชการมาเพื่อตรวจเมืองและสอดแนมดู และเพื่อจะควํา่ เมืองนี้ เสียดอกหรือ� 4 ฮา
นูนจึงจับข้าราชการของดาวิดมาโกนเคราออกเสียครึง่ หนึ่ งและตัดเครือ
่ งแต่งกายของเขา
5
ออกเสียที่ ตรงกลางตรงตะโพก แล้วปล่อยตัวไป เมื่ อมีคนไปกราบทูลดาวิดให้ทรงทราบ
พระองค์ ก็ รับสัง่ ให้ คนไปรับ ข้าราชการเหล่า นั ้น เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ รบ
ั ความอับอาย
มาก และกษั ตริย์ตรัสว ่า “จงพัก อยู่ที่ เมืองเยรีโคจนกว่า เคราของท่านทัง้ หลายจะขึ้น แล้ว
จึงค่อยกลับมา� 6 เมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทัง้ หลายเป็ นที ่เกลียดชังแก่ ดาวิด คนอัมโมน
จึง ส่ง คนไปจ้างคนซีเรีย ชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรีย ชาวเมืองโศบาห์ เป็น ทหารราบ
จํานวนสองหมื่นคน จากกษั ตริย์เมืองมาอาคาห์หน่งึ พันคน และชาวเมืองอิชโทบหนึ่ งหมื่น
สองพัน คน 7 เมื่อ ดาวิด ทรงได้ยน
ิ เช่น นั ้น จึง รับสัง่ โยอาบและพลโยธาคนแกล้ว กล้า ทัง้ สิน
้
8
ให้ ไป ฝ่ายคนอัม โมนก็ ยกออกมาและจัด ทัพ ไว้ ที่ ทางเข้า ประตู เมือง ฝ่ายคนซีเรีย ชาว
เมืองโศบาห์และชาวเมืองเรโหบ กับคนเมืองอิชโทบ และเมืองมาอาคาห์อยู่ที่ ชนบทกลาง
แจ้งต่างหาก 9 เมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนี้ ขนาบอยู่ทัง้ ข้างหน้าและข้างหลัง ท่านจึงคัดเอา
บรรดาคนอิสราเอลที่ สรรไว้แล้วจัดทัพเข้าสู้ คนซีเรีย 10 ท่านมอบคนที่ เหลืออยู่ไว้ในบังคับ
บัญชาของอาบีชย
ั น้ องชายของท่าน และเขาก็จัดคนเหล่านั ้นเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน 11 ท่าน
กล่าวว่า “ถ้ากําลังคนซีเรียแข็งเหลือกําลังของเรา เจ้ าจงยกไปช่วยเรา แต่ ถ้ากําลังคนอัม
โมนแข็ง เกิน กําลัง ของเจ้า เราจะยกมาช่วยเจ้า 12 จงมี ความกล้า หาญเถิด ให้ เราเป็น ลูก
ผู้ชายเพื่อ ชนชาติ ของเรา และเพื่อ หัว เมืองแห่ง พระเจ้า ของเรา และขอพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทํา ตามที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบเถิด� 13 ดัง นั ้น โยอาบกับ ประชาชนที่ อยู่ กั บท ่า นก็ ยก
เข้า ใกล้ ต่อสู้ กับ คนซีเรีย ข้า ศึ กก ็ แตกหนี ไปต่อ หน้า เขา 14 เมื่อ คนอัม โมนเห็ นว ่า คนซีเรีย
หนี ไปแล้ว เขาทัง้ หลายก็หนี อาบีชย
ั เข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็กลับจากการสู้รบกับคนอัม
โมนมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 15 ครัน
้ คนซีเรีย เห็ นว ่า ตนพ่ายแพ้ ต่ ออ ิส ราเอลแล้ว จึง รวบรวม
16
เข้า ด้วยกัน ฝ่ายฮาดัด เอเซอร์ทรงใช้ คนไปนํา คนซีเรีย ผู้ อยู่ ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น ออกมา
เขามายังตําบลเฮลาม มีโชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้นําหน้า 17 เมื่อมีผู้กราบทูลดา
วิดพระองค์ ทรงรวบรวมอิสราเอลทัง้ หมดข้ามแม่น้ําจอร์แดนมาถึงตําบลเฮลาน และคนซี
เรียก ็ จัด ทัพ เข้า ต่อสู้ ดาว ิด และได้ รบกับ พระองค์ 18 คนซี เรียก ็ หนี จากอิสราเอล และดาวิด
ทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่หมื่นคนเสีย และประหาร
โชบัคแม่ทัพของเขาทัง้ หลายให้สิ้นชีวต
ิ เสียที่นั ่น 19 และเมื่อบรรดากษั ตริย์ซ่ึงขึ้นกับฮาดัด
เอเซอร์เห็นว่าตนพ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาก็ได้กระทําสันติภาพกับอิสราเอล และ
ยอมเป็นผู้รับใช้คนอิสราเอล ดังนั ้นคนซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป

11
ความบาปยิง่ ใหญ่ของดาวิด
1 และอยู่ มาพอสิน
้ ปี แล ้ว เมื่อ บรรดากษั ตริย์ ยกกองทัพ ออกไปรบ ดาว ิด ทรงใช้ โยอาบ
พร้อมกับ พวกข้าราชการและอิสราเอลทัง้ หมด เขาไปกวาดล้างคนอัม โมนและล้อมเมือง
รับ บาห์ไว้ แต่ ดาว ิด ประทั บท ี่ เยรู ซาเล็ม 2 อยู่ มาเวลาเย็ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ ดาวิด ทรงลุก ขึ้น จาก
พระแท่น และดําเนิ นอยูบ
่ นดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผูห
้ ญิง
3
คนหนึ่ งอาบนํ้าอยู่ หญิงคนนั ้นสวยงามมาก ดาวิดทรงใช้คนไปไต่ถามเรือ
่ งผู้หญิงคนนั ้น
คนหนึ่ ง มากราบทูล ว่า “หญิง คนนี้ ช่ ื อบ ัทเชบา บุ ตรสาวของเอลี อม
ั ภรรยาของอุ รีอาห์คน
ฮิตไทต์ มิใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ� 4 ดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมา นางก็ มาเฝ้าพระองค์ แล
้วพระองค์ทรงสมสู่กับนาง พอดีนางได้ชาํ ระตัวให้สิ้นมลทินของนางแล้ว แล้วนางก็กลับไป
เรือนของตน 5 ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตัง้ ครรภ์ นางจึง ใช้คนไปกราบทูล ดาวิด ว่า “หม่อมฉั น ตัง้ ครรภ์
แล้ว � 6 ดาว ิด ทรงใช้ คนไปบอกโยอาบว่า “จงส่ งอ ุ รีอาห์คนฮิต ไทต์ มาให้เรา � โยอาบก็ ส่ง
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ตั วอ ุ รีอาห์ไปให้ดาวิด 7 เมื่ ออ ุ รีอาห์เข ้า เฝ้า พระองค์ ดาว ิ ดรับ สัง่ ถามว่า โยอาบเป็น อย่างไร
บ้าง พวกพลเป็นอย่างไร การสงครามคืบหน้าไปอย่างไร 8 แล้วดาวิดรับสังอ
่ รี
ุ อาห์ว่า “จงลง
ไปบ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสีย� อุรีอาห์ก็ออกไปจากพระราชวัง และมีคนนําของ
ประทานจากกษั ตริย์ตามไปให้ 9 แต่ อุ รีอาห์ได้ นอนเสีย ที่ ประตู พระราชวัง พร้อมกับ บรรดา
ข้าราชการของเจ้า นายของเขา มิได้ ลงไปที่ บ้านของตน 10 เมื่ อม ี คนกราบทูล ดาวิด ว่า “อุ
รีอาห์ ไม่ ได้ ลงไปที่ บ้านของเขาพ่ะ ย่ะ ค่ะ� ดาว ิ ดรับ สัง่ แก่ อุ รีอาห์ ว่า “เจ้ ามิ ได้ เดิน ทางมาด
อกหรือ ทําไมจึง ไม่ ลงไปบ้านของเจ้า� 11 อุ รีอาห์ ทูล ตอบดาวิด ว่า “หี บพันธสัญญาและ
อิสราเอลกับยูดาห์อยู่ในทับอาศัย โยอาบเจ้านายของข้าพระองค์ กับบรรดาข้าราชการของ
พระองค์ตัง้ ค่ายอยูที
่ ่พื้นทุ่ง ส่วนข้าพระองค์จะไปบ้าน ไปกิน ไปดื่ม และนอนกับภรรยาของ
ข้าพระองค์เช่นนั ้นหรือ พ่ะย่ะค่ะ พระองค์ทรงพระชนม์อยูและจิ
่
ตวิญญาณของพระองค์มีชี
12
วิตอยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพระองค์จะไม่กระทําอย่างนี้ เลย� แล้วดาวิดกร็ บ
ั สัง่ แก่อุรีอาห์ว่า “วัน
นี้ ก็ ค้างเสียที่ นี่ เถิด พรุ ง่ นี้ เราจะให้เจ้ าไป� อุ รีอาห์ก็ ค้างอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มในวันนั ้นและ
ในวันรุ่งขึ้น 13 ดาวิดทรงเชิญเขามา เขาก็มารับประทานและดื่มต่อพระพักตร์ และพระองค์
ทรงกระทําให้เขามึนเมา ในเย็นวันนั ้นเขาก็ออกไปนอนบนที่นอนกับข้าราชการของเจ้านาย
ของเขา แต่มิได้ลงไปบ้าน 14 ต่อมาครันร
้ ุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบและทรงฝากไปใน
มือของอุรีอาห์ 15 ในลายพระหัตถ์นั้นว่า “จงตังอ
้ ุรีอาห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงที่ดุเดือด
ที่สุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตาย� 16 อยูมาเมื
่
่ อโยอาบกําลังเฝ้าล้อมเมือง
อยู่ ท่านจึงกําหนดให้อุ รีอาห์ไปรบตรงที่ ที่ ท่านทราบว่ามี ทหารเข้มแข็งมาก 17 คนในเมือง
ก็ออกมาสู้รบกับโยอาบ มีคนตายบ้างคือข้าราชการบางคนของดาวิดได้ล้มตาย อุรีอาห์คน
ฮิต ไทต์ ก็ ตายด้วย 18 โยอาบจึง ส่ง คนไปกราบทูล ข่าวการรบทัง้ สิน
้ ต่อ ดาวิด 19 ท่านได้ สัง่
ผู้ ส่ ือ สารนั ้ นว ่า “เมื่อ เจ้า กราบทูล ข่าวการรบต่อ กษั ตริย์ เสร็จ ทุก ประการแล้ว 20 ถ้า กษั ตริ
ย์กร ว
ิ้ และตรัส ถามเจ้า ว่า ‘ทําไมเจ้า ทัง้ หลายจึง ยกเข้า รบใกล้ เมืองนั ก เจ้ าไม่ ทราบหรือ ว่า
เขาจะยิงออกมาจากกําแพง 21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรเยรุ บเบเชท ไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่ งเอา
หิน โม่ ท่อนบนทุ่ม เขาจากกําแพงเมืองจนเขาตายเสีย ที่ เมืองเธเบศดอกหรือ ทําไมเจ้า ทัง้
หลายจึงเข้าไปใกล้ กําแพง� แล้วเจ้าจงกราบทูลว่า ‘อุรีอาห์คนฮิตไทต์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
22
ก็ตายด้วย� ” ผู้สื่อสารก็ไป เขามาทูลต่อดาวิดถึงทุกอย่างที่โยอาบสัง่ เขาให้มากราบทูล
23 ผู้สื่อสารนั ้นกราบทูลดาวิดว่า “ข้าศึกได้เปรียบต่อเรามาก และได้ออกมาสู้รบกับฝ่ายเรา
ที่ กลางทุ่ง แต่ เราได้ ขับ ไล่ เขาเข้าไปถึง ทางเข้า ประตู เมือง 24 แล ้ว ทหารธนูก็ ยิง ข้าราชการ
ของพระองค์ จากกําแพง ข้าราชการของกษั ตริย์ บางคนก็ สิน
ิ และอุ รีอาห์ คนฮิต ไทต์
้ ชีวต
25
ข้าราชการของพระองค์ก็สิ้นชีวตด
ิ ้วย� ดาวิดก็รบ
ั สัง่ ผู้ส่ือสารนั ้ นว่า “เจ้าจงบอกโยอาบ
ดังนี้ ว่า ‘อย่าให้เรือ
่ งนี้ ทําให้ท่านลําบากใจ เพราะดาบย่อมสังหารไม่เลือกว่าคนนั ้นหรือคน
นี้ จงสู้รบหนั กเข้าไปและตีเอาเมืองนั ้นเสียให้ได้� เจ้าจงหนุนนํ้าใจท่านด้วย� 26 เมื่อภรรยา
ของอุรีอาห์ได้ยินข่าวว่าอุรีอาห์สามีของตนสิน
ิ แล้ว นางก็ครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งสามีของ
้ ชีวต
นาง 27 เมื่อสิน
้ การไว้ทุกข์แล้วดาวิดก็ส่งคนไปให้พานางมาที่ พระราชวัง และนางก็ ได้ เป็น
มเหสีของพระองค์ ประสูติโอรสองค์หน่งึ ให้พระองค์ แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทํานั ้นไม่เป็นที่
พอพระทัยพระเยโฮวาห์

12

ดาวิดกลับใจเสียใหม่

นาธันกไ็ ปเข้าเฝ้าและกราบทูลพระองค์ว่า “ใน
เมืองหนึ่ งมีชายสองคน คนหนึ่ งมังม
่ ี อีกคนหนึ่ งยากจน 2 คนมัง่ มีนั ้ นมีแพะแกะและวัวเป็
1 พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้นาธันไปหาดาวิด
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นอ ัน มาก 3 แต่ คนจนนั ้น ไม่ มี อะไรเลย เว้น แต่ แกะตัว เมีย ตัว เดียวที่ ซ้ือ เขามา ซึ่ง เขาเลี้ยง
ไว้และอยู่กับเขา มันได้เติบโตขึ้นพร้อมกับบุตรของเขา กินอาหารร่วมและดื่มน้าํ ถ้วยเดียว
กับ เขา นอนในอกของเขา และเป็น เหมือนบุตรสาวของเขา 4 ฝ่ายคนมั ่ งม ี คนนั ้ นม ี แขก
คนหนึ่ ง มาเยี่ ยม เขาเสียดายที่ จะเอาแพะแกะหรือ วัว ของตนมาทํา อาหารเลี้ยงคนที่ เดิน
ทางมาเยีย
่ มนั ้น จึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั ้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายที่มาเยีย
่ ม
ตน� 5 ดาว ิ ดกริว้ ชายคนนั ้น มาก และรับสัง่ แก่ นาธั นว ่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
แน่ ฉั นใด ผู้ชายที่ กระทําเช่นนั ้นจะต้องตายแน่ 6 และจะต้องคืนแกะให้สี ่เท่า เพราะเขาได้
กระทําอย่างนี้ และเพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิต� 7 นาธันจึงทูลดาวิดว่า “พระองค์นั ่นแหละ
คือชายคนนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้เจิมตัง้ เจ้าไว้ให้เป็นก
ษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล และเราช่วยเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของซาอูล 8 และเราได้ มอบวงศ์ วาน
เจ้านายของเจ้าให้แก่เจ้า และได้มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้า และมอบวงศ์
วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ให้แก่เจ้าถ้าเท่านี้ ยงั น้ อยไป เราจะเพิม
่ ให้อีกเท่านี้ 9 ทําไม
เจ้า ดู หมิน
่ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระองค์ เจ้ าได้ ฆ่า
อุ รีอาห์คนฮิตไทต์ เสียด้วยดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตน และได้ สังหารเขา
เสียด้วยดาบของคนอัมโมน 10 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดาบนั ้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้า
เพราะเจ้าได้ ดู หมิน
่ เรา เอาภรรยาของอุ รีอาห์คนฮิตไทต์ มาเป็นภรรยาของเจ้า� 11 พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ดูเถิด เราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจากครัวเรือนของเจ้าเอง และ
เราจะเอาภรรยาของเจ้า ไปต่อ หน้า ต่อตาเจ้า ยกไปให้ แก่ เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้ นั ้น จะนอน
ร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผย 12 เพราะเจ้าทําการนั ้นอย่างลับๆ แต่เราจะกระทําการ
นี้ ต่อ หน้า อิสราเอลทัง้ สิน
้ และอย่างเปิด เผย� ” 13 ดาว ิด จึง รับ สั ่งก ับ นาธันว ่า “เรากระทํา
บาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว� และนาธันกราบทูลดาวิดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยบาปของ
พระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ถึงแก่มรณา 14 อย่างไรก็ตาม เพราะด้วยการกระทํานี้ พระองค์
ได้ให้พวกศัตรู ของพระเยโฮวาห์มีโอกาสเหยียดหยามได้ ราชบุตรที่จะประสู ติมานน
ั ้ จะต้อง
สิน
ิ � 15 แล ้ วนาธันก ็ กล ับ ไปยั งบ ้า นของตน แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา แก่ บุตร ซึ่ง
้ ชีวต
ภรรยาของอุรีอาห์บังเกิดกับดาวิด และพระกุมารนั ้นกป
็ ระชวรหนั ก 16 ดาวดก
ิ ท
็ รงอ้อนวอน
ต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารนั ้น และดาวิดทรงอดพระกระยาหาร และเข้าไปบรรทมบนพื้นดิน
คืนยังรุ ง่ 17 บรรดาพวกผู้ใหญ่ในราชสํานั กของพระองค์ ก็ ลุ กขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่ หมายจะ
ทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดิน แต่พระองค์หาทรงยอมไม่ หรือหาทรงรับประทานกับ
เขาทัง้ หลายไม่ 18 อยูมาพอวั
่
นทีเจ
่ ็ดพระกุมารนั ้นกสิ
็ น
้ พระชนม์ ส่วนข้าราชการของดาวิดก็
กลัวไม่กล้ากราบทูลดาวิดว่าพระกุมารนั ้นสิน
ิ แล้ว เขาพูดกันว่า “ดูเถิด เมื่อพระกุมาร
้ ชีวต
นั ้น ทรงพระชนม์ อยู่ เราทูล พระองค์ พระองค์ หาทรงฟัง เสียงของเราไม่ แล ้ว เราทัง้ หลาย
อาจจะกราบทูล ได้ อย่างไรว่า พระกุมารนั ้น สิน
้ พระชนม์ แล้ว พระองค์ ก็ จะกระทํา อันตราย
19
ต่อพระองค์เอง� แต่เมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่ ดาวิด
เข้าพระทัยว่าพระกุมารนั ้นสิน
้ พระชนม์แล้ว ดาวิดจึงรับสัง่ ถามข้าราชการของพระองค์ ว่า
“เด็กนั ้นสิน
ิ แล้วหรือ� เขาทูลตอบว่า “สิ้นชีวต
ิ แล้วพ่ะย่ะค่ะ� 20 แล้วดาวิดทรงลุกขึ้น
้ ชีวต
จากพื้นดิน ชําระพระกาย ชโลมพระองค์ และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ ทรงดําเนิ นเข้าไป
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรงนมัสการ แล ้ว เสด็จ ไปสู่ พระราชวัง ของพระองค์
รับสัง่ ให้ นํา พระกระยาหารมา เขาก็ จัด พระกระยาหารให้ พระองค์ เสวย 21 ข้าราชการจึง
ทูล ถามพระองค์ ว่า “เป็น ไฉนพระองค์ ทรงกระทํา เช่น นี้ พระองค์ ทรงอดพระกระยาหาร
และกันแสงเพื่อ พระกุมารนั ้น เมื่อ ทรงพระชนม์ อยู่ แต่ เมื่อ พระกุมารนั ้น สิน
้ พระชนม์ แล้ว
พระองค์ ก็ ทรงลุกขึ้นเสวยพระกระยาหาร� 22 พระองค์ รับสัง่ ว่า “เมื่อเด็กนั ้ นมีชีวิตอยู่ เรา
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อดอาหารและร้องไห้ เพราะเราว่า ‘ใครจะทราบได้วา่ พระเจ้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้
เด็กนั ้ นมีชีวิตอยู่หรือไม่� 23 แต่เมื่อเขาสิน
ิ แล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กให้
้ ชีวต
ฟื้ นขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่เราจะตามทางเด็กนั ้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได้�
การกําเนิ ดของซาโลมอน
ฝ่ายดาวิด ทรงเล้า โลมใจบัทเชบามเหสี ของพระองค์ และทรงเข้าไปสมสู่ กับ พระนาง
พระนางก็ประสูติบุตรชายคนหนึ่ งเรียกชื่อว่าซาโลมอน และพระเยโฮวาห์ทรงรักซาโลมอน
25 และทรงใช้ นาธัน ผู้ พยากรณ์ ไป ท่านจึง ตัง
้ ชื่อ ราชโอรสนั ้ นว ่า เยดี ดิ ยาห์ เพราะเห็น แก่
พระเยโฮวาห์
24

ดาวิดกับโยอาบชนะเมืองรับบาห์ (1 พศด 20:1-3)
ฝ่ายโยอาบสู้ รบกับ เมืองรับ บาห์ ของคนอัม โมน และยึด ราชธานี ไว้ได้ 27 และโยอาบ
ได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารไปเฝ้า ดาวิด ทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ สู้ รบกับ กรุ ง รับ บาห์ และข้า พระองค์ ตี ได้
เมืองที่ มีแม่น้าํ มากหลายนั ้นแล้ว 28 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงรวบรวมพลที่ เหลือ เข้าตัง้
ค่ายตี เมืองนั ้น ให้ ได้ เกล ื อกว่า ถ้า ข้า พระองค์ ตี ได้ ก็ จะต้องเรียกชื่อ เมืองนั ้น ตามชื่อ ของ
ข้า พระองค์� 29 ดาว ิด จึง ทรงรวบรวมพลทัง้ หลายเข้า ด้วยกัน ยกไปยัง เมืองรับ บาห์ และ
ต่อสู้จนยึดเมืองนั ้นได้ 30 ทรงริบมงกุฎจากเศียรกษั ตริย์ของเมืองนั ้น มงกุฎนั ้นเป็นทองคํา
หนั กหนึ่ งตะลันต์ ประดั บด้วยเพชรพลอยต่างๆ และเขาก็ สวมบนพระเศียรของดาวิด และ
พระองค์ทรงเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของเมืองนั ้นได้เป็นอันมาก 31 ทรงควบคุมประชาชน
ที่ อยู่ ในเมืองนั ้น ให้ ทํางานด้วยเลื่อย คราดเหล็ก และขวานเหล็ก และบังคับ ให้ ทํางานที่ เตา
เผาอิฐ ได้ทรงกระทําเช่นนี้ แก่บรรดาหัวเมืองของคนอัมโมนทัว่ ไป แล้วดาวิดกเ็ สด็จกลับไป
กรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับพลทัง้ สิน
้
26

13
อัมโนนข่มขืนนางสาวทามาร์

1 ต่อมาภายหลังฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีขนิษฐาองค์หน่ง
ึ รู ปโฉมสะคราญชื่อ

ทามาร์ และอัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รก
ั เธอ 2 ด้วยเหตุทามาร์น้องหญิงนี้ จิตใจของอัม
โนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วย ด้วยเหตุวา่ เธอเป็นสาวพรหมจารี อัมโนนจึงรู ส
้ ึกว่าจะทํา
3
อะไรกับเธอก็ ยากนั ก แต่ อัมโนนมี สหายคนหนึ่ งชื่อโยนาดับบุตรชายของชิเมอาห์เชษฐา
ของดาวิด โยนาดับนัน
้ เป็นคนเจ้าปัญญา 4 จึงทูลถามว่า “ข้าแต่ราชโอรสของกษั ตริย์ ไฉน
ทูล กระหม่อมจึง ซมเซาอยู่ทุ กเช้าๆ จะไม่ บอกให้เกล ้าฯทราบบ้างหรือ� อัม โนนตอบเขาว่า
“เรารัก ทามาร์น้องหญิง ของอับ ซาโลมอนุชาของเรา� 5 โยนาดับ จึง ทูล ท่านว่า “ขอเชิญ
บรรทมบนพระแท่นแสร้งกระทําเป็นประชวร และเมื่อเสด็จพ่อมาเยีย
่ มทูลกระหม่อมขอก
ราบทูล ว่า ‘ขอโปรดรับสัง่ ทามาร์น้องหญิง มาให้อาหารแก่ ข้า พระองค์ ให้มาเตรียมอาหาร
ต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็น และได้รบ
ั ประทานจากมือของเธอ� ” 6 อัม
โนนจึงบรรทมแสร้งทําเป็นประชวร เมื่อกษั ตริย์เสด็จมาเยี่ยม อัมโนนก็ทูลกษั ตริย์ว่า “ขอ
โปรดให้ทามาร์น้องหญิง มาทํา ขนมสัก สองอัน ต่อ สายตาข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้
รับ ประทานจากมือ ของเธอ� 7 ดาว ิด ทรงใช้ คนไปหาทามาร์ที่ วัง รับสัง่ ว่า “ขอจงไปที่ บ้าน
ของอัมโนนพี่ของเจ้า และเตรียมอาหารให้เขารับประทาน� 8 ทามาร์ก็ไปยังวังของอัมโนน
เชษฐาของเธอที่ ที่ เขาบรรทมอยู่ เธอก็ หยิบ แป้ง มานวดทํา ขนมต่อ สายตาของเชษฐาแล้ว
ปิ้ งขนมนั ้น 9 และเธอก็ ยกกระทะมาเทออกต่อ หน้า เชษฐา แต่ อัม โนนก็ ไม่ ทรงเสวย กล่าว
ว่า “ให้ ทุ กคนออกไปเสีย ให้ พ้น เรา� ทุ กคนก็ ออกไป 10 อัม โนนก็ รบ
ั สั ่งก ับ ทามาร์ว่า “จง
เอาอาหารเข้ามาในห้องใน เพื่อพี่จะได้รบ
ั ประทานจากมือของน้ อง� ทามาร์ก็นําขนมที่เธอ
ทํา นั ้น เข้าไปในห้องเพื่อ ให้ แก่ อัม โนนเชษฐา 11 แต่ เมื่อ เธอนํา ขนมมาใกล้ เพื่อ ให้ ท่านรับ
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ประทาน ท่านก็จับมือเธอไว้รบ
ั สัง่ ว่า “น้ องของพี่เข้ามานอนกับพี่เถิด� 12 เธอจึงตอบท่าน
ว่า “ไม่ได้ดอกพระเชษฐา ขออย่าบังคับน้องเลย สิ่งอย่างนี้ เขาไม่กระทํากันในอิสราเอล ขอ
อย่ากระทําการโฉดเขลาอย่างนี้ เลย 13 ฝ่ายหม่อมฉั น หม่อมฉั นจะเอาความอายไปซ่อนไว้
ที่ไหน ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็นเหมือนคนโฉลดเขลาคนหนึ่ งในอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ขอทูลกษั ตริย์ พระองค์ คงจะไม่หวงหม่อมฉั นไว้ไม่ ให้ท่าน� 14 แต่ ท่านก็ หาฟังเสียงเธอไม่
ด้วยท่านมี กําลัง มากกว่า จึง ข่มขืน และนอนร่วมกับ เธอ 15 ต่อ มาอัม โนนเกลียดชัง เธอยิง่
นั ก ความเกลียดชัง ครัง้ นี้ ก็ มากยิง่ กว่า ความรัก ซึ่ง ท่านได้ รก
ั เธอมาก่อน และอัม โนนรับสั ่
16
งกับเธอว่า “จงลุกขึ้นไป� แต่ เธอตอบท่านว่า “อย่าเลยพระเชษฐา ที่ จะขับไล่ หม่อมฉั น
ไปครัง้ นี้ นั้นกเ็ ป็นความผิดใหญ่ยงิ่ กว่าที่พระเชษฐาได้ทํากับนอ
้ งมาแล้ว� แต่ท่านหาได้เชื่อ
ฟังเธอไม่ 17 ท่านจึงเรียกมหาดเล็กที่ปรนนิ บัติอยูสั
่ ง่ ว่า “จงไล่ผูหญิ
้ งคนนี้ ให้ออกไปพ้นหน้า
ของข้าแล้วปิดประตูใส่ กลอนเสีย� 18 เธอสวมเสื้อยาวหลากสี ที่ ราชธิดาพรหมจารีของกษั
ตริย์สวมกัน มหาดเล็กของท่านจึงไล่เธอออกไปและใส่กลอนประตูเสีย 19 ทามาร์ก็เอาขีเ้ ถ้า
ใส่ ที่ ศีรษะของเธอ และฉี กเสื้อยาวหลากสี ที่ เธอสวมอยู่นั้น เสีย เอามื อกุมศีรษะเดิน พลาง
ร้องครวญไปพลาง 20 อับซาโลมเชษฐาของเธอก็กล่าวกับเธอว่า “อัมโนนเชษฐาได้อยู่กับน้
องหรือเปล่า แต่น้ องเอ๋ย บัดนี้ น้ องจงนิ่ งเสียเถิด เพราะเขาเป็นพี่ชายของเจ้า อย่าไปคิดถึง
เรือ
่ งนี้ เลย� ฝ่ายทามาร์จึงอยูอ
่ ย่างเดียวดายในวังของอับซาโลมเชษฐา 21 เมื่อกษั ตริย์ดาว
ิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ สิน
ิ้ ยิง่ นั ก 22 แต่อับซาโลมมิได้ตรัสประการใดกับ
้ พระองค์ก็กรว
อัม โนนเลยไม่ วา่ ดี หรือ ร้าย เพราะอับ ซาโลมเกลียดชั งอ ัม โนน เหตุ ที่ ท่านได้ ข่มขืน ทามาร์
น้ องหญิงของท่าน
อับซาโลมฆ่าอัมโนน
ต่อ มาอีก สองปี เต็ม อับ ซาโลมมี งานตัด ขนแกะที่ ตําบลบาอัล ฮาโซร์ ซึ่ง อยู่ ใกล้ เอฟ
ราอิม และอับ ซาโลมได้ เชิญ โอรสทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ ไปในงานนั ้น 24 อับ ซาโลมไปเฝ้า กษั
ตริย์ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มีงานตัดขนแกะ ขอเชิญกษั ตริย์และมหาดเล็กของพระองค์
ไปในงานนั ้ นก ับ ข้า พระองค์� 25 แต่ กษั ตริย์ ตรัส กับ อับ ซาโลมว่า “ลูก เอ๋ย อย่า เลย อย่า
ให้ พวกเราไปกัน หมดเลย จะเป็น ภาระแก่ เจ้ าเปล่าๆ� อับ ซาโลมคะยัน
้ คะยอพระองค์ ถึง
กระนั ้น พระองค์ มิได้ ยอมเสด็จ แต่ ทรงอํานวยพระพรให้ 26 อับ ซาโลมจึง กราบทูล ว่า “ถ้า
ไม่ โปรดเสด็จ ก็ ขออนุญาตให้ พระเชษฐาอัม โนนไปด้วยกัน เถิด� และกษั ตริย์ ตรัส ถามว่า
“ทําไมเขาต้องไปกับ เจ้า ด้วย� 27 แต่ อับ ซาโลมทูล คะยัน
้ คะยอจนพระองค์ ทรงยอมให้ อม
ั
โนนและราชโอรสของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ ไปด้วย 28 แล้วอับซาโลมบัญชามหาดเล็ก ของท่านว่า
“จงคอยดู วา่ จิตใจของอัม โนนเพลิดเพลิน ด้วยเหล้า องุน
่ เมื่อไร เมื่อ เราสัง่ เจ้า ว่า ‘จงตี อม
ั
โนน� เจ้าทัง้ หลายจงฆ่าเขาเสีย อย่ากลัวเลย เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ จงกล้าหาญและ
เป็น คนเก่ง กล้า เถิด� 29 และมหาดเล็ก ของอับ ซาโลมก็ กระทํา กับ อัม โนนตามที่ อบ
ั ซาโลม
ได้บัญชาไว้ แล้วบรรดาราชโอรสของกษั ตริย์ก็พากันลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์หนี ไปสิน
้
30 ต่อมาขณะเมื่อราชโอรสได้ดําเนิ นอยูต
่ ามทาง มีข่าวไปถึงดาวิดว่า “อับซาโลมได้ประหาร
ราชโอรสของกษั ตริย์ หมดแล้ว ไม่ เหลือ อยู่ สัก องค์ เดียว � 31 กษั ตริย์ ทรงลุก ขึ้น ฉี ก ฉลอง
พระองค์ และทรงบรรทมบนพื้น ดิน บรรดาข้าราชการทัง้ สิน
้ สวมเสื้อผ้า ฉี ก ขาดยืน เฝ้า อยู่
32 แต่ โยนาดับ บุตรชายชิ เมอาห์ เชษฐาของดาวิด กราบทูล ว่า “ขออย่า ให้ เจ้ านายของข้า
พระองค์ สําคัญ ผิด ไปว่า เขาได้ ประหารราชโอรสหนุ่ม แน่ น เหล่า นั ้น หมดแล้ว เพราะว่า อัม
โนนสิน
ิ แต่ผู้เดียว เพราะตามบัญชาของอับซาโลมเรือ
่ งนี้ ท่านตัง้ ใจไว้แต่ครัง้ ที่อม
ั โนน
้ ชีวต
33
ข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่านแล้ว ฉะนั ้นบัดนี้ ขอกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ อย่า
ได้รอ
้ นพระทัย ด้วยสําคัญว่าราชโอรสทัง้ หมดของกษั ตริย์สิน
ิ เพราะอัมโนนสิน
้ ชีวต
้ ชีพแต่
23
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ผู้ เดียว � 34 แต่ อับ ซาโลมได้ หนี ไป ฝ่ายทหารยามหนุ่ม เงยหน้า ขึ้น มองดู ดู เถิด ประชาชน
เป็ นอันมากกําลังมาทางข้างๆภูเขาซึ่งอยู่ข้างหลังเขา 35 โยนาดับจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดู
เถิด ราชโอรสของกษั ตริย์กําลังดําเนิ นมาแล้ว ตามที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กราบทูลก็เป็นจริ
36
งดังนั ้น� อยู่มาเมื่อเขาพูดจบลง ดูเถิด ราชโอรสของกษั ตริย์ก็มาถึง และได้ร้องไห้เสียง
ดัง ฝ่ายกษั ตริย์ก็กันแสง และบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วย
อับซาโลมหนี ไปยังเมืองเกชูร ์
37 อับ ซาโลมได้ หนี ไปเข้า เฝ้า ทั ลม ัย โอรสของอัม มี ฮูด กษั ตริย์ เมืองเกชูร ์ แต่ ดาว ิด ทรง
ไว้ทุกข์ให้ราชโอรสของพระองค์ วันแล้ววันเล่า 38 ฝ่ายอับซาโลมก็ หนี ไปยังเมืองเกชูร ์ และ
ทรงอยู่ที่นั ่นสามปี 39 กษั ตริย์ดาวิดก็ทรงตรอมพระทัยอาลัยถึงอับซาโลม เพราะการที่ทรง
คิดถึงอัมโนนนั ้นค่อยคลายลง ด้วยท่านสิน
้ ชีพแล้ว

14
โยอาบนําอับซาโลมให้กลับมาคืนดีกันกับดาวิด
ฝ่ายโยอาบบุตรชายของนางเศรุ ยาห์ ทราบว่า กษั ตริย์ อาลัย ถึ งอ ับ ซาโลม 2 โยอาบจึง
ใช้ คนไปยัง เมืองเทโคอาพาหญิง ที่ ฉลาดมาจากที่ นั่น คนหนึ่ ง บอกนางว่า “ขอจงแสร้ง ทํา
เป็นคนไว้ทุกข์ สวมเสื้อของคนไว้ทุกข์ อย่าชโลมนํ้ามัน แต่แสร้งทําเหมือนผู้หญิงที่ไว้ทุกข์
ให้ผู้ ตายมาหลายวัน แล้ว 3 จงเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล ข้อความนี้ แก่ พระองค์ � แล ้ว โย
อาบก็ สอนคํากราบทูลให้หญิงนั ้น 4 เมื่อหญิงชาวเทโคอามาเฝ้ากษั ตริย์ นางก็ ซบหน้าลงถึ
งดินถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอพระกรุ ณาคุณเป็ นที่พึ่ง� 5 กษั ตริย์
ตรัส ถามหญิง นั ้ นว ่า “เจ้ ามี เรือ
่ งอะไร� นางกราบทูล ว่า “หม่อมฉั น เป็น หญิ งม ่า ยอย่างแท้
จริง สามีตายเสียแล้ว 6 สาวใช้ของพระองค์มีบุตรชายสองคน วิวาทกันที่ในทุ่งนา ไม่มีใคร
ช่วยห้ามปราม บุ ตรชายคนหนึ่ ง จึง ตี อี กคนหนึ่ ง ตาย 7 ดู เถิด หมู่ ญาติ ทัง้ สิ้ นร ุ มกัน มาหา
สาวใช้ของพระองค์บอกว่า ‘จงมอบผู้ที่ฆ่าพี่ชายของตัวมาให้เรา เพื่อเราจะฆ่าเขาเสีย เพื่อ
แก้ แค้น แทนพี่ ชายที่ เขาได้ ฆ่า เสีย นั ้น จะได้ ฆ่า ผู้ ที่ รับ มรดกเสีย ด้วย� ดัง ว่า จะดับ ถ่านไฟ
ของหม่อมฉั นที ่ ยงั เหลือ อยู่ นั้น เสีย ไม่ ให้สามี ของหม่อมฉั นม ี ช่อ
ื หรือม ี เชื้อ เหลือ อยู่ บนพื้น
8
โลกเลย� กษั ตริย์จึงรับสัง่ แก่หญิงคนนั ้ นว่า “ไปบ้านของเจ้าเถิด เราจะสัง่ การเรือ
่ งเจ้า�
9 หญิง ชาวเทโคอาได้ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ขอให้
ความชัว่ ช้า ตกอยู่กับ หม่อมฉั น และกับ วงศ์ วานบิดาของหม่อมฉั น แต่ กษั ตริย์และราชบัล
ลั งก ์ ของพระองค์ อย่า ให้ มี โทษเลย� 10 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ถ้า มี ผู้ ใดกล่าวอะไรแก่ เจ้า จงพา
เขามาหาเรา คนนั ้น จะไม่ แตะต้องเจ้า อีก เลย� 11 นางก็ กราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระองค์ ขอก
ษั ตริย์ ทรงระลึก ถึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ เพื่อ ผู้ อาฆาตโลหิต จะไม่ กระทํา การ
ฆ่าอีกต่อไป เกรงว่าพวกเขาจะได้ทําลายบุตรชายของหม่อมฉั น� พระองค์ตรัสว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด เส้นผมของบุตรชายของเจ้าสักเส้นเดียวจะไม่ตกลงถึ งด
ิน� 12 แล ้ว หญิง นั ้น กราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระองค์ ขอสาวใช้ ของพระองค์ กราบทูล อีก สัก คํา
หนึ่ ง แก่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น� พระองค์ ตรัสว ่า “พู ดไป� 13 หญิง นั ้น จึง กราบทูล
ว่า “เหตุ ใดพระองค์ ทรงดําริจะกระทํา อย่างนี้ แก่ ประชาชนของพระเจ้า ในการที่ ตรัส เช่น
นี้ กษั ตริย์ ทรงกล่าวโทษพระองค์ เอง ในประการที่ กษั ตริย์ มิได้ ทรงนํา ผู้ ถู กเนรเทศกลับ สู่
พระราชสํานั ก 14 คนเราจะต้องตายหมดด้วยกัน ทุก คน เป็น เหมือนนํ้า ที่ หกบนแผ่น ดิน
จะเก็บ รวมกลับ คืน มาอีก ไม่ ได้ พระเจ้า ไม่ ทรงเลือกหน้า ผู้ ใด แต่ ทรงดําริหาหนทางไม่ ให้
ผู้ ที่ ถู กเนรเทศต้องถูก ทรงทอดทิง้ 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ที่ หม่อมฉั น มากราบทูล เรือ
่ งนี้ ต่อ กษั ตริ
1
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ย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น เพราะประชาชนขู่ หม่อมฉั น ให้ กลัว และสาวใช้ ของพระองค์ คิด
ว่า ‘หม่อมฉั น จะกราบทูล กษั ตริย์ หวัง ว่า กษั ตริย์ จะโปรดตามคําขอของหญิง ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ 16 ด้วยกษั ตริย์ จะทรงสดับ ฟัง และทรงช่วยหญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น จาก
มือ ของผู้ ที่ ตัง้ ใจทําลายหม่อมฉั น และบุตรชายของหม่อมฉั น เสีย จากมรดกของพระเจ้า�
17 และสาวใช้ของพระองค์คิดว่า ‘ขอให้พระดํารัสของกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั นเป็นทีให้
่
พํานั ก� เพราะกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั นเปรียบประดุจทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า
ในการที่ จะประจั กษ ์ ความดี และความชัว่ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ทรงสถิ ตก
ับพระองค์ เถิด� 18 แล้วกษั ตริย์ทรงตอบหญิงนั ้ นว่า “สิ ่งใดที่ เราจะถามเจ้า เจ้ าอย่าปิดบัง
นะ� ผู้ หญิง นั ้น กราบทูล ว่า “ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น จงตรัส เถิด� 19 กษั ตริย์ จึง
ตรัส ถามว่า “ในเรือ
่ งทัง้ สิน
้ นี้ มือ ของโยอาบเกี่ยวข้องกับ เจ้า ด้วยหรือ เปล่า� หญิง นั ้น ทูล
ตอบว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ไม่มี ใคร
หลบหลีกพระดํารัสของกษั ตริย์เจ้ านายของหม่อมฉั น ไปทางขวาหรือทางซ้ายได้ โยอาบผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ นั่น แหละให้ หม่อมฉั น กราบทูล เขาเป็น ผู้ สอนคํา กราบทูล แก่ หม่อมฉั น
สาวใช้ของพระองค์ 20 โยอาบผู้ รับ ใช้ของพระองค์ ได้ กระทํา เช่น นี้ ก็ เพื่อ จะเปลี่ยนโฉมหน้า
ของเหตุการณ์ แต่เจ้านายของหม่อมฉั นทรงมีพระสติปัญญา ดังสติปัญญาแห่งทูตสวรรค์
องค์หน่งึ ของพระเจ้า ทรงทราบทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยูบนพิ
่
ภพ�
อับซาโลมได้รบ
ั การยกโทษ
กษั ตริย์ ตรัสส ัง่ โยอาบว่า “ดู เถิด เราอนุ มั ติ ตามคําขอนี้ แล้ว จงไปพาอับ ซาโลมชาย
หนุ่ม คนนั ้น กลับ มา� 22 โยอาบก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน และน้ อมตัว ลง แล ้ว โมทนาพระคุณ กษั
ตริย์ โยอาบกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์ วันนี้ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
ทราบว่า ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ในประการที่กษั ตริยทรง
์
23
ทําให้บรรลุ ตามคําทูลขอของผู้รับใช้ของพระองค์� โยอาบจึงลุกขึ้นไปยังเมืองเกชูรแ
์ ละ
24
พาอับซาโลมมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์รบ
ั สัง่ ว่า “ให้เขาไปอยู่วงั ของเขาเถิด อย่า
ให้เข้าเฝ้าเรา� อับซาโลมก็ไปอยูว
่ งั ของท่าน มิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์
21

อับซาโลมเข้าเฝ้าดาวิด
ในบรรดาอิสราเอลหามี ผู้ ใดรู ป งามน่า ชมอย่างอับ ซาโลมไม่ ในตั วท ่านตัง้ แต่ ฝ่าเท้า
จนถึงกระหม่อมไม่มีตําหนิ เลย 26 เมื่อท่านตัดผม (ท่านเคยตัดผมสิน
้ ปีทุกปี เพราะผมหนั ก
แล้ วท ่า นก็ ตัด เสีย� ท่านก็ ชงั ่ ผมของท่านได้ หน ัก สองร้อยเชเขลตามพิกัด หลวง 27 มี บุ ตร
ชายสามคนเกิดแก่อบ
ั ซาโลมและบุตรสาวคนหนึ่ งชื่อทามาร์ เธอเป็นหญิงที่หน้าตางดงาม
28 อับซาโลมประทับในกรุ งเยรู ซาเล็มได้สองปีเต็ม โดยมิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์
29 แล้วอับซาโลมก็ ให้ไปตามโยอาบ จะใช้ให้เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ แต่ โยอาบไม่ยอมมาหาท่าน
ท่านก็ ใช้ คนไปครัง้ ที่ สอง แต่ โยอาบก็ ไม่ มาเหมือนกัน 30 ท่านจึง สัง่ มหาดเล็ก ของท่านว่า
“ดู ซิ นาของโยอาบอยู่ ถัด นาของเรา เขามี ข้าวบาร์เลย ์ ที่ นั่น จงเอาไฟเผาเสีย� มหาดเล็ก
ของอับ ซาโลมก็ ไปเอาไฟเผานา 31 โยอาบก็ ลุ กขึ้น ไปหาอับ ซาโลมที่ วงั ของท่าน ถามท่าน
ว่า “ทําไมมหาดเล็กของท่านจึงเอาไฟเผานาของหม่อมฉั น� 32 อับซาโลมตอบโยอาบว่า “ดู
เถิด เราส่ง คนไปบอกท่านว่า ‘มานี ่ เถิด เราจะส่ง ท่านไปหากษั ตริย์ ทูล ว่า “ให้ ข้า พระองค์
มาจากเกชูรทํ
์ าไม ข้าพระองค์ยงั อยู่ที่นั ่ นก็ดีกว่า ฉะนั ้นบัดนี้ ขอให้เราได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระ
พักตร์กษั ตริย์ � ’ ถ้า เรามี ความชัว่ ช้า ประการใด ก็ ขอพระองค์ ทรงประหารเราเสีย� 33 โย
อาบจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์กราบทูลพระองค์ พระองค์ก็ทรงเรียกอับซาโลม ท่านจึงเข้าไปเฝ้า
กษั ตริย์โน้มกายลงซบหน้าลงถึงดินต่อพระพักตร์กษั ตริย์ กษั ตริยก็
์ ทรงจุบอับซาโลม
25
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15
อับซาโลมจูงใจประชาชนตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์
1 อยู่ มาภายหลั งอ ับ ซาโลมได้ เตรียมรถรบและม้า กับ ทหารวิง
่ นํา หน้า ห้า สิบ คน 2 อับ ซา
โลมตื่นบรรทมแต่เช้าตรู ไปประทั
่
บริมทางไปยังประตูเมือง ถ้าผู้ใดมีเรือ
่ งที่จะถวายกษั ตริย์
ให้ทรงตัดสิน อับซาโลมก็เรียกผู้นั ้น ถามว่า “เจ้ามาจากเมืองไหน� และเมื่อเขาทูลตอบว่า
“ผู้รบ
ั ใช้ของท่านเป็นคนตระกูลหนึ่ งในอิสราเอล� 3 อับซาโลมจึงจะบอกเขาว่า “ดูซิ ข้อหา
ของเจ้าก็ดีและถูกต้อง แต่กษั ตริย์มิได้ทรงตัง้ ผู้ใดไว้ฟังคดีของเจ้า� 4 อับซาโลมเคยกล่าว
ยิง่ กว่านั ้ นว่า “โอ ถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ ก็ดี เมื่อใครมี ข้อหาหรือคดี จะได้ มาหา
ข้า ข้า จะตัดสิน ให้ความยุ ติ ธรรมแก่ เขา � 5 เมื่ อม ี ผู้ ใดเข้า มาใกล้ จะกราบถวายบังคมท่าน
ท่านจะยื่นมือออกจับคนนั ้นไว้และจุบเขา 6 อับซาโลมกระทําอย่างนี้ แก่บรรดาคนอิสราเอล
ผู้มาเฝ้ากษั ตริย์เพื่อขอการพิพากษา อับซาโลมก็ลอบเอาใจคนอิสราเอลอย่างนี้
อับซาโลมกบฏต่อดาวิด
อับซาโลมกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอโปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์
ไปทําตามคําปฏิญาณที่เมืองเฮโบรน ซึ่งข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ 8 เพราะ
ว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้ปฏิญาณไว้เมื่อครัง้ อยู่ในเมืองเกชูรป
์ ระเทศซีเรียว่า ‘ถ้าพระเยโฮ
วาห์ทรงโปรดนําข้าพระองค์มายังกรุ งเยรู ซาเล็มจริงแล้ว ข้าพระองค์จะปรนนิ บัติพระเยโฮ
วาห์� ” 9 กษั ตริยตรั
์ สตอบท่านว่า “จงไปเป็นสุขเถิด� ท่านก็ลุกขึ้นไปยังเมืองเฮโบรน 10 แต่
อับซาโลมได้ ส่งผู้ส่ือสารไปทั ่วอิสราเอลทุกตระกูลว่า “ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตรเมื่อไร
จงกล่าวกั นว ่า ‘อับ ซาโลมเป็นกษั ตริย์ ที่ กรุ งเฮโบรน� ” 11 มี ชายสองร้อยคนไปกับ อับ ซา
โลมจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น คนที่ ถู กเชิญ ให้ ไป คนเหล่า นี้ ก็ ไปกัน เฉยๆ หาทราบเรือ
่ งอะไร
12
ไม่ ขณะเมื่ออับซาโลมถวายสัตวบูชาอยู่ ท่านส่งคนไปเชิญอาหิโธเฟลชาวกิโลห์ที่ปรึกษา
ของดาวิดมาจากนครของเขาคือกิโลห์ การที่คบคิดกันนั ้ นก็เพิม
่ กําลังขึ้น คนที่มาฝักใฝ่อยู่
กับอับซาโลมก็เพิม
่ ยๆ
่ ขึ้นเรือ
7 ครัน
้ ล่วงมาได้สีสิ
่ บปี

ดาวิดหนี ไปเพื่อเอาชีวต
ิ รอด

“ใจของคนอิสราเอลได้คล้อยตามอับซาโลม
ไปแล้ว�
แล ้ว ดาวิด รับสัง่ แก่ บรรดาข้าราชการที่ อยู่ กับ พระองค์ ณ เยรู ซาเล็ม ว่า “จง
ลุก ขึ้น ให้ เราหนี ไปเถิด มิ ฉะนั ้น เราจะหนี ไม่ พ้น จากอับ ซาโลมสัก คนเดียว จงรีบ ไป เกรง
ว่า เขาจะตามเราทัน โดยเร็ว และนํา เหตุ รา้ ยมาถึง เรา และทําลายกรุ ง นี้ เสียด ้วยคมดาบ�
15 ข้าราชการของกษั ตริ ย์ จึง กราบทูล กษั ตริ ย์ ว่า “ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ พร ้ อมที่ จะ
กระทํา ตามสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ตัดสิน พระทัย ทุก ประการ� 16 กษั ตริย์ ก็
เสด็จ ออกไปพร้อมกับ บรรดาคนในราชสํานั ก ของพระองค์ ด้วย เว้น แต่ นางสนมสิบ คนกษั
ตริย์ได้ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวัง 17 กษั ตริยก็
์ เสด็จออกไป พลทัง้ สินก
็ ามพระองค์ไป และ
้ ต
เสด็จประทับในสถานที่ที่อยูห่
่ างไกล 18 บรรดาข้าราชการทัง้ สิน
้ เดินผ่านพระองค์ไป บรรดา
คนเคเรธีและคนเปเลทกับคนกัท หกร้อยคนที่ติดตามพระองค์มาจากเมืองกัท ได้เดินผ่าน
พระพักตร์กษั ตริย์ ไป 19 กษั ตริย์ จึง ตรัสส ั ่งอ ิททัย คนกั ทว่า “ทําไมเจ้า จึง ไปกับ เราด้วย จง
กลับไปบ้านเมืองของเจ้าเถิดและไปอยู่กับกษั ตริย์ เจ้ าเป็นแต่ คนต่างด้าว และถูกเนรเทศ
มาด้วย 20 เจ้ าเพิง่ มาถึง เมื่อ วานนี้ และวัน นี้ ควรที่ เราจะให้ เจ้ าไปมากับ เราหรือ ด้วยเรา
ไม่ ทราบว่า จะไปที่ ไหน จงกลับ ไปเถิด พาพี่ น้องของเจ้า ไปด้วย ขอความเมตตาและความ
จริง จงมี กับ เจ้า เถิด� 21 แต่ อิททัย ทูล ตอบกษั ตริย์ ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่
ฉั นใด และกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด กษั ตริย์ เจ้ านายของ
13 ผู้สื่อสารคนหนึ่ งมาเฝ้าดาวิดกราบทูลว่า
14
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ข้าพระองค์ เสด็จประทั บที่ไหน จะสิน
ั ใช้ของพระองค์ ขอไป
้ พระชนม์หรือทรงพระชนม์ ผู้รบ
อยู่ที่ นั ้นด้วย� 22 ดาวิดก็รบ
ั สั งก
่ ับอิททัยว่า “จงผ่านไปเถิด� อิททัยชาวเมืองกัทจึงผ่านไป
พร้อมกับบรรดาพรรคพวกของเขาทัง้ ผูใหญ่
้
และเด็ก 23 เมื่อพลทัง้ หมดเดินผ่านไปเสีย ชาว
เมืองนั ้นทัง้ สินก
์ เสด็จข้ามลําธารขิดโรน และพลทัง้ หมดก็ผ่านเข้า
้ ็ร้องไห้เสียงดัง กษั ตริยก็
24
ทางไปถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และดู เถิด ศาโดกก็ มาด ้วย พร ้ อมกับ คนเลวีทัง้ สิน
้ หามหีบ พันธ
สัญญาของพระเจ้ามา และเขาวางหีบของพระเจ้าลง ฝ่ายอาบียาธาร์ก็ขึ้นมาจนประชาชน
ออกจากเมืองไปหมด 25 แล้วกษั ตริย์ตรัสสงั ่ ศาโดกว่า “จงหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไป
ในเมืองเถิด หากว่า เราเป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรง
โปรดนํา เรากลับ มาอีก และสําแดงให้ ข้า พระองค์ เห ็ นทัง้ หี บน ั ้นก ั บท ี่ ประทับ ของพระองค์
ด้วย 26 แต่ถ้าพระองค์ตรัสว่า ‘เราไม่พอใจเจ้า� ดูเถิด เราอยูที
่ ่นี่ ขอพระองค์ทรงกระทํากับ
เราตามที่ พระองค์ ทรงโปรดเห็น ชอบเถิด� 27 กษั ตริย์ ตรัส กับ ศาโดกปุ โรหิตด ้วยว่า “ท่าน
เป็น ผู้ ทํานายหรือ จงกลับ เข้าไปในเมืองโดยสันติ ภาพ พร ้ อมกับ บุตรชายทัง้ สองของท่าน
คือ อาหิม าอั สบ ุตรของท่าน และโยนาธานบุตรของอาบี ยาธาร์ 28 ดู ก่อนท่าน เราจะคอย
อยู่ที่ ที่ ราบในถิน
่ ทุรกันดาร จนจะมีข่าวมาจากท่านให้เราทราบ� 29 ฝ่ายศาโดกกับอาบียา
ธาร์จึงหามหีบของพระเจ้ากลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มและพักอยู่ที่ นั่น 30 ฝ่ายดาวิดเสด็จขึ้น
ไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศ เสด็จพลางกันแสงพลาง คลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาท
เปล่า และประชาชนทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ กับ พระองค์ ก็ คลุม ศีรษะเดิน ขึ้น ไปพลางร้องไห้ พลาง 31 มี
คนมากราบทูลดาวิดว่า “อาหิโธเฟลอยู่ในพวกคิดกบฏของอับซาโลมด้วย� ดาวิดกราบทูล
ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดให้คําปรึกษาของอาหิโธเฟลโง่เง่าไป� 32 อยูมาเมื
่
่อ
ดาวิดมาถึงยอดภูเขาซึ่งเป็นที่นมัสการพระเจ้า ดูเถิด หุชย
ั ชาวอารคีได้เข้ามาเฝ้า มีเสื้อผ้า
33
ฉี กขาดและดินอยูบ
่ นศีรษะ ดาวิดตรัสกับเขาว่า “ถ้าเจ้าไปกับเรา เจ้าจะเป็นภาระแก่เรา
34 แต่ ถ้าเจ้ากลับเข้าไปในเมืองและกล่าวกับอับซาโลมว่า ‘โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ข้าพระองค์ขอ
ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ดังที่ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระราชบิดาของพระองค์
มาแต่ กาลก่อนฉั นใด ข้าพระองค์ ขอเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ฉั นนั ้น� แล้วเจ้าจะกระทําให้
คํา ปรึกษาของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ ไปเพื่อ เห็น แก่ เรา 35 ศาโดกกับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิ ตก ็ อยู่
กับเจ้าที่ นั่นมิใช่หรือ สิ ่งใดที่ เจ้ าได้ยน
ิ ในพระราชวังจงบอกให้ศาโดกกับอาบียาธาร์ปุ โรหิต
ทราบ 36 ดู เถิด บุ ตรชายสองคนของเขาก็ อยู่ ด้วย คือ อาหิม าอั สบ ุตรศาโดก และโยนาธา
นบุตรอาบียาธาร์ ดังนั ้นเมื่อท่านได้ยน
ิ เรือ
่ งอะไรจงใช้เขามาบอกเราทุกเรือ
่ งเถิด� 37 หุชย
ั
สหายของดาวิดจึงกลับเข้าไปในเมือง และอับซาโลมกําลังเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

16
ศิบามหาดเล็กที่ไม่สัตย์ซื่อของเมฟีโบเชท
เมื่อ ดาวิด เสด็จ เลยยอดเขาไปหน่ อยหนึ่ ง ดู เถิด ศิ บามหาดเล็ก ของเมฟี โบเชทก็ เข ้า
มาเฝ้า พระองค์ มี ลาคู่ หน ่งึ ผูก อานพร้อม บรรทุก ขนมปัง สองร้อยก้อน องุน
่ แห้ง ร้อยพวง
และผลไม้ ฤดู ร้อนอีกร ้อยหนึ่ ง กั บน้าํ องุน
่ หนึ่ ง ถุง หนั ง 2 กษั ตริย์ตรัสกับ ศิ บาว่า “เจ้ านํา สิง่
เหล่านี้ มาทําไม� ศิบาทูลตอบว่า “ลาคู่นั้นเพื่อราชวงศ์จะได้ทรง ขนมปังและผลไม้ฤดูร้อน
สําหรับชายหนุ่มรับประทาน และนํ้าองุน
่ เพื่อผู้ที่อ่อนเปลี้ยอยู่กลางถิน
่ ทุรกันดารจะได้ดื่ม�
3 กษั ตริย์ตรัสว่า “บุ ตรเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ ไหนเล่า� ศิ บากราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดู เถิด ท่าน
พักอยู่ในเยรู ซาเล็ม เพราะท่านว่า ‘วันนี้ วงศ์วานอิสราเอลจะคืนราชอาณาจักรบิดาของเรา
ให้แก่เรา� ” 4 แลว
้ กษั ตริย์ตรัสกับศิบาว่า “ดูเถิด ทรัพย์สมบัติของเมฟีโบเชทก็ตกเป็นของ
เจ้า ทัง้ หมด� และศิ บากราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
1
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ขอทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ด้วยความถ่อมใจ ขอทรงให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสาย
พระเนตรของพระองค์�
ชิเมอีด่าดาวิด

5 เมื่อกษั ตริย์ดาวิดเสด็จมายังตําบลบาฮูริม ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งอยูใ่ นครอบครัววงศ์วาน

ซาอูล ชื่อ ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา เขาออกมาเดิน พลางด่า พลาง 6 และเอาหิน ขว้างดาวิด และ
ขว้างบรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ ดาวิด พวกพลและชายฉกรรจ์ ทัง้ สิ้ นก ็ อยู่ ข้างขวาและ
ข้างซ้ายของพระองค์ 7 ชิ เมอี รอ
้ งด่า มาว่า “จงไปเสีย ให้ พ้น เจ้ าคนกระหายโลหิต เจ้ าคน
8
อันธพาล จงไปเสียให้พ้น พระเยโฮวาห์ได้ ทรงสนองเจ้าในเรือ
่ งโลหิตทัง้ สิน
้ แห่งวงศ์ วาน
ของซาอูล ผู้ ซ่ึง เจ้า เข้า ครองแทนอยู่ นั ้น และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบราชอาณาจักรไว้ ในมื
ออ ับ ซาโลมบุตรของเจ้า ดู เถิด ความพินาศตกอยู่ บนเจ้า แล้ว เพราะเจ้า เป็น คนกระหาย
โลหิต� 9 อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์จึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ทําไมปล่อยให้สุนัขตายตัวน
ี้มาด่ากษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ ข้ามไปตัดหัวมันออกเสีย�
10 แต่ กษั ตริย์ ตรัสว ่า “บุ ตรชายทัง
้ สองของนางเศรุ ยาห์ เอ๋ย เรามี ธุระอะไรกับ เจ้า ถ้า เขา
ด่า เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ เขาว่า ‘จงด่า ดาวิด� แล ้ว ใครจะพูด ว่า ‘ทําไมเจ้า จึง กระทํา
เช่น นี้ � ” 11 ดาว ิด ตรัส กับ อาบี ชย
ั และข้าราชการทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ว่า “ดู เถิด ลูก ของเรา
เองที่ ได้ ออกมาจากบัน
้ เอวของเรายัง แสวงหาชีวต
ิ ของเรา ยิง่ กว่า นั ้น ทําไมกับ คนเบนยา
มิ น คนนี้ จะไม่ กระทํา เล่า ช่างเขาเถิด ให้ เขาด่า ไป เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงบอกเขาแล้ว
12 บางทีพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงสนอง
เราด้วยความดี เพราะเขาด่า เราในวัน นี้ � 13 ดาว ิด จึง ทรงดําเนิ น ไปตามทางพร้อมกับ พล
ของพระองค์ ฝ่ายชิเมอีก็เดินไปตามเนิ นเขาตรงข้าม เขาเดินพลางด่าพลาง เอาก้อนหินปา
และเอาฝุ่นซัดใส่ 14 กษั ตริย์กับพลทัง้ ปวงที่อยู่กับพระองค์ก็มารู้สึกเหนื่ อยอ่อน จึงทรงพัก
ผ่อนเอาแรง ณ ที่นั่น
อับซาโลมนําพลของพระองค์มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
15 ฝ่ายอับ ซาโลมกับ ประชาชนทัง
้ สิน
้ คือคนอิสราเอลก็ มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม และอาหิโธ
16
เฟลก็ มาด ้วย
และอยู่ มาเมื่อ หุ ชย
ั ชาวอารคี สหายของดาวิด เข้า เฝ้า อับ ซาโลม หุ ชย
ั
กราบทูล อับ ซาโลมว่า “ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ� 17 และอับ
ซาโลมตรัสกับหุชย
ั ว่า “นี่ หรือความเมตตาต่อสหายของท่าน ทําไมท่านไม่ไปกับสหายของ
18
ท่านเล่า� หุ ชย
ั กราบทูล อับ ซาโลมว่า “มิใช่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระเยโฮวาห์ กับ ประชาชนเหล่า นี้
กับคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ เลือกตัง้ ผู้ใดไว้ ข้าพระองค์ ขอเป็นฝ่ายผู้นั ้น ข้าพระองค์ จะขออยู่กับ
ผู้นั ้น 19 อีกประการหนึ่ งข้าพระองค์ ควรจะปรนนิ บัติ ผู้ใด มิใช่โอรสของท่านผู้นั้นดอกหรือ
ข้าพระองค์ได้ปรนนิ บัติต่อพระพักตร์เสด็จพ่อของพระองค์มาแล้วฉั นใด ก็ขอปรนนิ บัติต่อ
พระพักตร์พระองค์ ฉั นนั ้น� 20 อับซาโลมตรัสถามอาหิโธเฟลว่า “เราจะทําอย่างไรดี จงให้
คําปรึกษาของท่าน� 21 อาหิโธเฟลกราบทูลอับซาโลมว่า “จงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อ
ของพระองค์ ซ่ึง เสด็จ พ่อ ทิง้ ไว้ ให้ เฝ้า พระราชวัง เมื่อ คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้ ยิ นว ่า พระองค์
เป็ นที ่ เกล ียดชัง ของเสด็จ พ่อ แล้ว บรรดามือ เหล่านั ้ นที ่ อยู่ ฝ่ายพระองค์ ก็ จะเข้ มแข็ง ขึ้น�
22 เขาจึงกางเต็นท์ ให้อับซาโลมไว้ที่ บนดาดฟ้าหลังคา และอับซาโลมก็ ทรงเข้าหานางสนม
ของพระราชบิดาของพระองค์ท่ามกลางสายตาของอิสราเอลทัง้ สิน
้ 23 ในครัง้ นั ้นคําปรึกษา
ของอาหิโธเฟลที่ทูลถวายก็เหมือนกับว่าคนได้ทูลถามจากพระดํารัสของพระเจ้า คําปรึกษา
ทัง้ สินที
้ ่อาหิโธเฟลทูลถวายต่อดาวิดและอับซาโลมเป็นดังนั ้น

17
อาหิโธเฟลกับหุชย
ั ให้คําปรึกษาที่แตกต่างกัน
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และอาหิโธเฟลกราบทูล อับ ซาโลมว่า “ขอโปรดอนุญาตให้ข้า พระองค์ เลือกทหารหนึ่ ง
หมื่นสองพันคน ข้าพระองค์ จะยกออกไปติดตามดาวิดคื นวันนี้ 2 ข้าพระองค์ จะไปทันท่าน
เมื่อ ท่านยัง เหนื่ อยอ่อนอยู่ และอ่อนกําลัง กระทํา ให้ ท่านกลัว ตัว สัน
่ พลทัง้ ปวงที่ อยู่ กั บท ่า
นก็ จะหนี ไป ข้า พระองค์ จะฆ่า ฟัน แต่ กษั ตริย์ 3 แล ้ วจะนํา ประชาชนทัง้ สิน
้ กลับ มาเข้า ฝ่าย
พระองค์ เมื่อ ได้ คนที ่ พระองค์ มุ ่ง หาคนเดียวก็ เหมือนได้ ประชาชนกลับ มาทัง้ หมด แล ้ว
ประชาชนทัง้ ปวงก็ จะอยู่ เป็น ผาสุก� 4 คําทู ลน ี้เป็ นที ่ พอพระทั ยอ ับ ซาโลม และบรรดาผู้
ใหญ่แห่งอิสราเอลก็ พอใจด้วย 5 อับซาโลมตรัสว่า “จงเรียกหุชย
ั คนอารคี เข้ามาด้วย เพื่อ
เราจะฟัง เขาจะว่า อย่างไรเช่ นก ัน� 6 เมื่อ หุ ชย
ั เข้า มาเฝ้า อับ ซาโลมแล้ว อับ ซาโลมจึง ตรัส
ถามเขาว่า “อาหิโธเฟลว่า อย่างนี้ แล้ว เราควรจะทํา ตามคํา แนะนํา ของเขาหรือ ไม่ ถ้า ไม่
ท่านจงพูด มา� 7 หุ ชย
ั จึง กราบทูล อับ ซาโลมว่า “คํา ปรึกษาซึ่ง อาหิโธเฟลให้ ในครัง้ นี้ ไม่ ดี
� 8 หุชย
ั กราบทูลต่อไปว่า “พระองค์ ทรงทราบแล้ วว่า เสด็จพ่อและคนที่ อยู่ด้วยเป็นทหาร
แข็ง กล้า และเขาทัง้ หลายกําลัง โกรธเหมือนหมี ที่ ลูก ถู กล ัก เอาไปในป่า นอกจากนั ้น เสด็จ
พ่อ ของพระองค์ ทรงชํานาญศึก ท่านคงไม่ พัก อยู่กับ พวกพล 9 ดู เถิด ถึง ขณะนี้ ท่านก็ ซ่อน
อยู่ ในบ่อ แห่ง หนึ่ ง หรือ ในที่ หน่งึ ที่ ใด แล ้ว ต่อ มาเมื่ อม ี คนล้ม ตายในการสู้ รบครัง้ แรก ใคร
ที่ ได้ ยินเรือ
่ งก็ จะกล่าวว่า ‘ทหารที่ ติ ดตามอับซาโลมถูกฆ่าฟัน� 10 แม้คนที ่กล้าหาญ ที่ จิ ต
ใจเหมือนอย่างสิงโตก็จะละลายไปอย่างเต็มที่ เพราะอิสราเอลทัง้ สิน
้ ทราบว่า เสด็จพ่อของ
พระองค์ เป็ นวีรบุรุษ และคนที่ อยู่ก็ เป็นทหารที่ แข็งกล้า 11 แต่ คําปรึกษาของข้าพระองค์ มี
ว่า ขอพระองค์รวบรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา ให้มากมายดัง่ เม็ดทราย
ที่ ทะเล แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ คุ มท ัพ ไปเอง 12 เราทัง้ หลายจะเข้า รบกั บท ่าน ณ ที่ หน ่งึ ที่ ใด
ที่ พบกัน และเราจะเข้า โจมตี เหมือนนํ้าค้างตกใส่ พื้น ดิน ตั วท ่านและบรรดาคนที่ อยู่ กั บท
่า นก็ จะไม่ มี เหลือ สัก คนหนึ่ ง 13 ยิง่ กว่า นั ้น ถ้า ท่านจะถอยร่น เข้าไปในเมือง คนอิสราเอล
ทัง้ สิ้ นก ็ จะเอาเชือกมาลากเมืองนั ้น ลงไปที่ ลุ ่ม แม่ นํ้า จนกระทั ่งก ้อ นกรวดสั กก ้อนหนึ่ งก ็
ไม่มี ให้ เห็น ที ่ นั ่น � 14 อับ ซาโลมและคนอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “คํา ปรึกษาของหุ ชย
ั คนอารคี
ดี กว่า คํา ปรึกษาของอาหิโธเฟล� เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสถาปนาที่ จะให้ คํา ปรึกษาอัน ดี
ของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา เหตุ รา้ ยมายั งอ ับ ซาโลม 15 แล ้วหุ ชย
ั
จึงบอกศาโดกและอาบียาธาร์ปุโรหิตว่า “อาหิโธเฟลได้ให้คําปรึกษาอย่างนั ้นอย่างนี้ แก่อับ
ซาโลมและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และข้าพเจ้าได้ให้คําปรึกษาอย่างนั ้นอย่างนี้ 16 ฉะนั ้น
บัดนี้ จงรีบ ส่ง คนไปกราบทูล ดาวิด ว่า ‘คื นว ัน นี้ อย่า พัก อยู่ ที่ ที่ ราบในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร อย่างไร
ก็ จงให้ เสด็จ ข้ามไปเสีย เกรงว่า กษั ตริย์ และประชาชนทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ กับ พระองค์ จะถูก กลืน
ไปหมด� ” 17 ฝ่ายโยนาธานและอาหิมาอัสกําลังคอยอยู่ที่ เอนโรเกลแล้ว มีสาวใช้คนหนึ่ ง
เคยไปบอกเรือ
่ งแก่เขา แล้วเขาก็ไปกราบทูลกษั ตริย์ดาวิด เพราะเขาไม่กล้าเข้ากรุ งให้ใคร
18
เห็น แต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ งเห็นเขาทัง้ สอง จึงไปทูลอับซาโลม เขาทัง้ สองก็รีบไปโดยเร็ว
จนถึ งบ้านชายคนหนึ่ งที่ บาฮู ริม เขามี บ่อน้าํ อยู่ที่ ลานบ้าน เขาทัง้ สองจึงลงไปอยู่ในบ่อนั ้น
19 หญิง แม่ บ้านก็ เอาผ้า มาปู ปิดปากบ่อ แล้ว ก็ เกล ี่ย ปลายข้าวตกอยู่ บนนั ้น ไม่มี ใครทราบ
เรือ
่ งเลย 20 เมื่อข้าราชการของอับซาโลมมาถึงที่บ้านหญิงคนนี้ เขาก็ถามว่า “อาหิมาอัสกับ
โยนาธานอยู่ ที่ไหน � หญิง นั ้ นก ็ ตอบเขาว่า “เขาข้ามลําธารนํ้า ไปแล้ว� เมื่อ เขาเที่ยวหาไม่
พบแล้วก็กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 21 อยู่มาเมื่อคนเหล่านั ้นไปแล้ว ชายทัง้ สองก็ข้น
ึ มาจาก
บ่อ ไปกราบทูลกษั ตริย์ดาวิด เขาทูลดาวิดว่า “ขอทรงลุกขึ้น และรีบข้ามแม่น้ําไป เพราะอา
หิโธเฟลได้ ให้คําปรึกษาต่อสู้ อย่างนั ้นอย่างนี้ � 22 ดาวิดก็ทรงลุกขึ้นพร้อมกับพวกพลทัง้ สิ้
นที ่ อยู่กับ พระองค์ และข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน พอรุ ง่ เช้า ก็ ไม่มี เหลือ สัก คนหนึ่ ง ที่ ยงั ไม่ ได้ ข้าม
แม่น้ําจอร์แดน 23 เมื่ออาหิโธเฟลเห็นว่าเขาไม่กระทําตามคําปรึกษาของท่าน ก็ผูกอานลา
1
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ขึ้น ขี่ กล ับ ไปเรือนของตนที่ อยู่ ในเมืองของตน เมื่อ สัง่ ครอบครัว เสีย เสร็จ แล้ วก ็ ผูก คอตาย
เขาจึงเอาศพฝังไว้ที่ อุโมงค์ บิดาของท่าน 24 ฝ่ายดาวิดก็เสด็จมายังเมืองมาหะนาอิม และ
อับซาโลมก็ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนพร้อมกับคนอิสราเอลทัง้ ปวง 25 อับซาโลมทรงตัง้ อามาสา
เป็น แม่ทัพ แทนโยอาบ อามาสาเป็น บุตรของชายคนหนึ่ ง ชื่ ออ ิ ธราคนอิสราเอล ได้ แต่ งงา
นกับอาบีกายิลบุตรสาวของนาหาช น้ องสาวของนางเศรุ ยาห์มารดาของโยอาบ 26 ฝ่ายคน
อิสราเอลและอับซาโลมตัง้ ค่ายอยู่ในแผ่นดินกิเลอาด 27 อยู่มาเมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมาหะ
นาอิม โชบีบุตรชายนาหาชชาวเมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมน และมาคีรบุ
์ ตรชายอัมมีเอลชาว
โลเดบาร์ และบารซิ ล ลัย ชาวกิ เลอาดจากเมืองโรเกลิม 28 ได้ ขนที่ นอน อ่างนํ้า และเครือ
่ ง
29
ภาชนะดิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และแป้ง ข้าวคัว่ ถัว่ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง นํ้าผึ้ง เนย แกะ
และเนยแข็งที่ได้มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ดาวิด และให้พวกพลที่อยูกั
่ บพระองค์รับประทาน
เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พวกพลหิวและอ่อนเพลียและกระหายอยูที
่ ่ในถิน
่ ทุรกันดาร�

18
สงครามระหว่างทหารของดาวิดกับอับซาโลม
และทรงจัดตัง้ นายพันนายร้อยให้ควบคุม 2 และดา
วิด ทรงจัด ทัพ ออกไป ให้ อยู่ ในบังคับ บัญชาของโยอาบหนึ่ ง ในสาม และในบังคับ ของอาบี
ชัย น้ องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ หน ่งึ ในสาม และอีก หนึ่ ง ในสามอยู่ ในบังคับ
บัญชาของอิททัย คนกัท และกษั ตริย์ ตรัส กับ พวกพลว่า “เราจะไปกั บท ่า นทัง้ หลายด้วย�
3 แต่พวกพลเหล่านั ้นทูลว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จเลย เพราะถ้าข้าพระองค์ทัง
้ หลายจะหนี
ไป เขาทัง้ หลายก็ ไม่ ไยดี อะไรหนั ก หนา ถ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายตายเสีย สัก ครึง่ หนึ่ ง เขาทัง้
หลายก็ไม่ไยดีอะไร แต่พระองค์มีค่าเท่ากับพวกข้าพระองค์หน่งึ หมื่นคน เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ขอพระองค์ พร้อมที่ จะส่งกองหนุนจากในเมืองจะดี กว่า� 4 กษั ตริย์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า
“ท่านทัง้ หลายเห็นชอบอย่างไร เราจะกระทําตาม� กษั ตริย์จึงทรงประทับที่ข้างประตูเมือง
และบรรดาพลทัง้ หลายเดินออกไปเป็นกองร้อยกองพัน 5 กษั ตริยรั
์ บสัง่ โยอาบ อาบชั
ี ย และ
อิททัยว่า “เบาๆมือกับชายหนุ่มนัน
้ ด้วยเห็นแก่ เราเถิด คื อกับอับซาโลม� พวกพลทัง้ สิ้นก็
ได้ยินคํารับสัง่ ซึ่งกษั ตริย์ประทานแก่บรรดาผู้บังคับบัญชาด้วยเรือ
่ งอับซาโลม 6 พวกพลจึง
เคลื่อนออกไปในทุ่ง เพื่อ สู้ รบกับ คนอิสราเอล การสงครามนั ้น ทํา กัน ในป่า เอฟราอิม 7 คน
อิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการของดาวิด มีการฆ่าฟันกันอย่างหนั กที่นั ่น ทหารตาย
เสียสองหมื่นคนในวันนั ้น 8 การสงครามกระจายไปทัว่ พื้น แผ่นดิน ในวันนั ้น ป่ากินคนเสีย
มากกว่าดาบกิน
1 ดาวิดจึงตรวจพลที่ อยู่กับพระองค์

อับซาโลมถูกฆ่า
9 และอับ ซาโลมไปพบข้าราชการของดาวิด เข้า อับ ซาโลมทรงล่อ อยู่ และล่อ นั ้น ได้ วง
ิ่
เข้าไปใต้ กิง่ ต้น โอ๊ก ใหญ่ ศีรษะของท่านก็ ติ ดก งิ่ ต้น โอ๊ก แน่ น เมื่อ ล่อนั ้ นว งิ่ เลยไปแล้ วท ่า
นก็ แขวนอยู่ ระหว่างฟ้า และดิน 10 มี ชายคนหนึ่ ง มาเห็น เข้า จึง ไปเรียนโยอาบว่า “ดู เถิด
ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยู่ที่ต้นโอ๊ก� 11 โยอาบก็พูดกับชายที่บอกท่านว่า “ดูเถิด เจ้า
เห็นเขาแล้ว ทําไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียทีเดียวเล่า เราก็จะยินดีที่จะรางวัลเงินสิบเหรียญ
กับสายรัดเอวเส้นหนึ่ งให้เจ้า� 12 แต่ชายคนนั ้นเรียนโยอาบว่า “ถึงมือของข้าพเจ้าอุม
้ เงิน
พันเหรียญอยู่ ข้าพเจ้าจะไม่ ย่ืนมือออกทําแก่ ราชบุตรของกษั ตริย์ เพราะว่าหูของพวกเรา
ได้ยน
ิ พระบัญชาของกษั ตริย์ ที่ ตรัสส งั ่ ท่านและอาบี ชั ยก ับอิททัย ว่า ‘ขอจงป้อ งกั นอ ับ ซา
โลมชายหนุ่มน ัน
้ � 13 มิ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า กระทํา ความผิด ต่อ ชีวต
ิ ของตนเอง เพราะไม่ มี อะไร
จะปิดบังให้พ้นกษั ตริย์ได้ แล้วตัวท่านเองก็คงใส่โทษข้าพเจ้าด้วย� 14 โยอาบจึงว่า “เราไม่
ควรเสีย เวลากับ เจ้า เช่น นี้ � ท่านก็ หยิบ หลาวสามอัน แทงเข้าไปที่ หว
ั ใจของอับ ซาโลมขณะ
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ที่ ท่านยังม ี ชี วิตอยู่ที่ ในต้น โอ๊ก 15 ทหารหนุ่มสิ บคนที่ ถือ เครือ
่ งรบของโยอาบ ก็ ล้อมอับ ซา
โลมไว้ แล ้ว ประหารชีวต
ิ ท่านเสีย 16 โยอาบก็ เป่า แตร และกองทั พก ็ กล ับ จากการไล่ ตาม
อิสราเอล เพราะโยอาบยับยัง้ เขาทัง้ หลายไว้ 17 เขาก็ ยกศพอับ ซาโลมโยนลงไปในบ่อ ใหญ่
ซึ่งอยู่ในป่า เอาหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่มหึมา คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ต่างก็หนี กลับไปเต็นท์
ของตน 18 เมื่ออับซาโลมยังมชี
ี วิตอยู่ ได้ตัง้ เสาไว้เป็นทีร่ ะลึกที่หุบเขาหลวง เพราะท่านกล่าว
ว่า “เราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา� ท่านเรียกเสานั ้นตามชื่อของตน เขาเรียกกันว่าที่
ระลึกแห่งอับซาโลมจนทุกวันนี้
ดาวิดทรงเรียนรู เก
้ ี่ยวกับความตายของอับซาโลม
19 อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกกล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้าวิง
่ นําข่าวไปทูลกษั ตริย์ว่า พระเยโฮ
วาห์ทรงช่วยพระองค์ ให้แก้ แค้น ศั ตรู ของพระองค์ แล้ว � 20 โยอาบก็ ตอบเขาว่า “ท่านอย่า
นําข่าวไปในวันนี้ เลย ท่านจงนําข่าวในวันอ่น
ื เถิด แต่วันนี้ ท่านอย่านําข่าวเลย เพราะว่าโอรส
21
ของกษั ตริย์สิ ้นชีพแล้ว� โยอาบก็ สัง่ คู ชีว่า “จงนําข่าวไปกราบทูลกษั ตริย์ตามสิง่ ที่ ท่าน
ได้เห็น� คูชีก็กราบลงคํานั บโยอาบแล้วก็วงิ่ ไป 22 อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกจึงเรียนโยอาบ
อีกว่า “จะอย่างไรก็ช่างเถิด ขอให้ข้าพเจ้าวิง่ ตามคูชีไปด้วย� โยอาบตอบว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจะ
วิง่ ไปทําไม ด้วยว่าเจ้าไม่มีข่าวที่จะส่งไป� 23 เขาตอบว่า “จะอย่างไรก็ช่างเถิด ข้าพเจ้าจะขอ
วิง่ ไป� โยอาบจึงบอกเขาว่า “วิง่ ไปเถอะ� และอาหิมาอัสก็วงิ่ ไปตามทางที่ราบ ขึ้นหน้าคูชีไป
24 ฝ่ายดาวิดประทับอยู่ระหว่างประตูเมืองทัง
้ สอง มีทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาซุ้มประตู
ที่กําแพงเมือง เมื่อเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นชายคนหนึ่ งวิง่ มาลําพัง 25 ทหารยามคนนั ้นก็รอ
้ ง
กราบทูลกษั ตริย์ กษั ตริย์ตรัสว่า “ถ้าเขามาลําพังก็คงคาบข่าวมา� ชายคนนั ้ นก็วงิ่ เข้ามา
ใกล้ 26 ทหารยามเห็นชายอีกคนหนึ่ งวิง่ มา ทหารยามก็ รอ
้ งบอกไปที่ นายประตู เมืองว่า “ดู
เถิด มีชายอีกคนหนึ่ งวิง่ มาแต่ลําพัง� กษั ตริยตรั
์ สว่า “เขาคงนําข่าวมาด้วย� 27 ทหารยาม
นั ้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์คิดว่าคนที่วงิ่ มาก่อนวิง่ เหมือนอาหิมาอัสบุตรศาโดก� และกษั
ตริย์ตรัสว ่า “เขาเป็น คนดี เขามาด้วยข่าวดี� 28 แล ้ วอาหิม าอัส ร้องทูล กษั ตริย์ว่า “ทุ กสิ่ง
สงบแล้ว พ่ะย่ะค่ะ� เขาก็กราบกษั ตริย์ซบหน้าลงถึงพื้นดินกราบทูลว่า “สาธุการแด่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ พระองค์ได้ทรงมอบบรรดาผู้ที่ยกมือของเขาต่อสู้กับกษั ตริย์เจ้
านายของข้าพระองค์แล้ว� 29 กษั ตริย์ตรัสถามว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนน
ั ้ เป็นสุขอยู่หรือ�
อาหิมาอัสทูลตอบว่า “เมื่อโยอาบใช้ให้ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ คือผู้รับใช้ของพระองค์มานัน
้ ข้า
30
พระองค์เห็นผู้คนสับสนกันใหญ่ แต่ไม่ทราบเหตุ� กษั ตริยตรั
์ สว่า “จงหลีกมายืนตรงนี้ �
เขาจึง หลีก ไปยืน นิ่ ง อยู่ 31 ดู เถิด คู ชี ก็ มาถึง และคู ชี กราบทูล ว่า “มี ข่าวดี ถวายแด่ กษั ตริย์
เจ้ านายของข้า พระองค์ เพราะในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยพระองค์ ให้ แก้ แค้น บรรดาผู้
ที่ ลุ กขึ้นต่อสู้ พระองค์ � 32 กษั ตริย์ตรัสถามคู ชีว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนัน
้ เป็นสุขอยู่หรือ�
คู ชีทูลตอบว่า “ขอให้ศัตรู ของกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ และบรรดาผู้ ที่ ลุ กขึ้นกระทํา
อันตรายต่อพระองค์เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิด�
ดาวิดทรงเศร้าโศกมาก
กษั ตริย์ทรงโทมนั สน ัก เสด็จ ขึ้น ไปบนห้องที่ อยู่เหนื อ ประตู และกันแสง เมื่อ เสด็จ ไป
พระองค์ ตรัสว ่า “โอ อับ ซาโลมบุตรของเรา บุ ตรของเรา อับ ซาโลมบุตรของเราเอ๋ย เรา
อยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเราเอ๋ย�
33

19
โยอาบติเตียนดาวิด
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“ดูเถิด กษั ตริยกั
์ นแสงและไว้ทุกข์เพื่ออับซาโลม� 2 เพราะฉะนั ้น
ชัยชนะในวัน นั ้ นก ็ กลายเป็นการไว้ทุกข์ ของประชาชนทัง้ หลาย เพราะในวัน นั ้น ประชาชน
ได้ ยิ นว ่า กษั ตริย์ ทรงโทมนั ส เพราะพระราชบุตรของพระองค์ 3 ในวัน นั ้น ประชาชนได้ แอบ
เข้า มาในเมืองอย่างกับ คนหนี ศึก แล ้ วอายแอบเข้า มา 4 กษั ตริย์ ทรงคลุม พระพักตร์ของ
พระองค์ และ กษั ตริ ย์ กันแสง เสียง ดัง ว่า “โอ อับ ซา โลม บุตร ของ เรา เอ๋ย โอ อับ ซา โลม
บุตรของเรา บุ ตรของเรา� 5 โยอาบก็ เข ้า มาในพระราชวัง ทูล กษั ตริย์ ว่า “วัน นี้ พระองค์
ได้ ทรงกระทํา ให้ ข้าราชการทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ผู้ ซึ่ง วัน นี้ ได้ อารักขาพระชนม์ ของพระองค์
ทัง้ ชีวต
ิ ของราชบุตรและราชธิดา และชีวต
ิ ของบรรดามเหสี และชีวต
ิ ของสนมทัง้ หลายของ
พระองค์ ให้ เขาได้ รบ
ั ความละอาย 6 เพราะว่า พระองค์ ทรงรัก ศั ตรู ของพระองค์ และทรง
เกลียดชัง สหายของพระองค์ เพราะในวัน นี้ พระองค์ ได้ กระทํา ให้ประจักษ์ แล ้ วว ่า พระองค์
ไม่ไยดี ต่อนายทหารและบรรดาข้าราชการทัง้ หลาย ในวันนี้ ข้าพระองค์ ทราบว่า ถ้าในวันนี้
อับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ และข้าพระองค์ทัง้ หลายก็ตายสิน
้ พระองค์ก็จะพอพระทัย 7 ฉะนั ้น
ขอพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ณ บัดนี้ ขอเสด็จ ออกไปตรัส ให้ ถึงใจข้าราชการทัง้ หลาย เพราะข้า
พระองค์ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า ถ้าพระองค์ไม่เสด็จจะไม่มีชายสักคนหนึ่ ง
อยู่ กับ พระองค์ ในคืน นี้ เรือ
่ งนี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่า เหตุ รา้ ยอื่นๆทัง้ สิน
้ ซึ่ งบ ัง เกิด แก่ พระองค์
ตัง้ แต่ ยัง ทรงพระเยาว์ จนบัดนี้ � 8 กษั ตริย์ ก็ ทรงลุก ขึ้น ประทั บท ี่ ประตู เมือง เขาไปบอก
ประชาชนทัง้ หลายว่า “ดูเถิด กษั ตริย์ประทั บอยู่ที่ ประตูเมือง� ประชาชนทัง้ หลายก็มาเฝ้า
กษั ตริย์ ฝ่ายอิสราเอลนั ้นต่างคนต่างก็หนี ไปยังเต็นท์ของตนหมดแล้ว
1 เขาไปเรียนโยอาบว่า

ดาวิดเสด็จกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
กล่าวว่า “กษั ตริย์เคยทรงช่วย
เราให้พ้นจากมือศั ตรู ของเราและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย บัดนี้ พระองค์ทรง
หนี อับ ซาโลมออกจากแผ่น ดิน 10 แต่ อับ ซาโลมผู้ ที่ เราเจิม ตัง้ ไว้ เหนื อ เรานั ้ นก ็ สิ ้น ชีวต
ิ
เสีย แล้ว ในสงคราม ฉะนั ้น บัดนี้ ทําไมเจ้า ไม่ พู ดอะไรบ้างเลยในเรือ
่ งที่ จะเชิญ กษั ตริย์ ให้
เสด็จ กลับ� 11 กษั ตริย์ดาว ิด ทรงใช้ คนไปหาศาโดกและอาบี ยาธาร์ปุ โรหิต รับสัง่ ว่า “ขอบ
อกพวกผู้ ใหญ่ ของคนยู ดาห์ ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึง เป็น คนสุดท้ายที่ จะเชิญ กษั ตริย์ กล
ับ พระราชวัง ของพระองค์ เมื่อ ถ้อยคํา เหล่า นี้ มาจากอิสราเอลทัง้ หลายถึง กษั ตริย์ คือ ถึง
ราชวงศ์ ของพระองค์ 12 ท่านทัง้ หลายเป็น ญาติ ของเรา เป็นกระดูก และเนื้ อ หนั ง ของเรา
ทําไมท่านจึง จะเป็น คนสุดท้ายที่ จะเชิญ กษั ตริ ย์ กลับ � 13 และจงบอกอามาสาว่า ‘ท่าน
มิ ได้ เป็นกระดูก และเนื้ อ หนั ง ของเราหรือ ถ้า ท่านมิ ได้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ แทนโย
อาบสืบต่อไป ขอพระเจ้าทรงลงโทษเรา และให้หนักยิง่ กว่านั ้นอีก� ” 14 พระองค์ก็ได้ชักจูง
จิตใจของบรรดาคนยูดาห์ดังกับเป็นจิตใจของชายคนเดียว พวกเขาจึงส่งคนไปทูลกษั ตริย์
ว่า “ขอพระองค์เสด็จกลับพร้อมกับบรรดาข้าราชการทัง้ หมดด้วย� 15 กษั ตริย์ก็เสด็จกลับ
และมายังแม่น้ําจอร์แดน และยูดาห์ก็พากันมาที่กิลกาลเพื่อรับเสด็จกษั ตริย์และนํากษั ตริ
ย์ เสด็จ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน 16 ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา คนเบนยามิน ผู้ มาจากบาฮู ริม รีบลง
มาพร้อมกับ คนยู ดาห์เพื่อ จะรับ เสด็จ กษั ตริย์ ดาวิด 17 มี คนจากตระกูล เบนยามิ นพร้อมกั
บท่านหนึ่ งพันคน และศิ บามหาดเล็กในราชวงศ์ ของซาอูล พร้อมกับบุตรชายสิบห้าคนกับ
คนใช้อีกยี่สิบคน ก็รีบมายังแม่น้ําจอร์แดนต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 18 เขาทัง้ หลายได้ข้ามท่า
ข้ามไปรับราชวงศ์ของกษั ตริย์ และคอยปฏิบติ
ั ให้ชอบพระทัย ชิเมอี บุตรชายเก-รา ได้กราบ
ลงต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ขณะที่ พระองค์ เสด็จ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน 19 กราบทูล กษั ตริย์ ว่า
“ขอเจ้านายของข้าพระองค์อย่าทรงถือโทษความชัว่ ช้าข้าพระองค์ และทรงจดจําความผิด
9 ประชาชนทัง
้ สิ้นก็หมางใจกันไปทั วอ
่ ิสราเอลทุกตระกูล

2 ซามูเอล 19:20

368

2 ซามูเอล 19:40

ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ได้ กระทํา ในวันที ่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ สละกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ขอกษั ตริย์อย่าทรงจดจําไว้ในพระทัย 20 ด้วยผู้รับใช้ของพระองค์ได้ทราบแล้ วว่าได้กระทํา
บาป เพราะฉะนั ้น ดู เถิด ในวันนี้ ข้าพระองค์ ได้ มาเป็นคนแรกในวงศ์ วานโยเซฟที่ ลงมารับ
เสด็จกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์� 21 อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์จึงตอบว่า “ที่ชิเมอีก
ระทําเช่นนี้ ไม่ควรจะถึงที่ตายดอกหรือ เพราะเขาได้ด่าผู้ที่เจิมตัง้ ของพระเยโฮวาห์� 22 แต่
ดาวิดตรัสว่า “บุตรทัง้ สองของนางเศรุ ยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับท่าน ซึ่งในวันนี้ ท่านจะมา
เป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เรา ในวัน นี้ น่ะ ควรที่ จะให้ใครมี โทษถึง ตายในอิสราเอลหรือ ในวัน นี้ เราไม่
ทราบดอกหรือว่า เราเป็นกษั ตริย์ครอบครองอิสราเอล� 23 และกษั ตริย์ตรัสกับชิเมอีว่า “เจ้
าจะไม่ถึงตาย� แล้วกษั ตริย์ก็ประทานคําปฏิญาณแก่เขา 24 เมฟีโบเชท โอรสซาอูลก็ลงมา
รับ เสด็จ กษั ตริย์ โดยมิ ได้ แต่ งเท้า หรือ ขลิบ เครา หรือ ซัก เสื้อผ้า ของตนตัง้ แต่ วัน ที่ กษั ตริย์
เสด็จจากไปจนวันทีเ่ สด็จกลับมาโดยสันติภาพ 25 อยูมาเมื
่
่ อเมฟีโบเชทมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อจะรับเสด็จกษั ตริย์ กษั ตริย์ตรัสถามว่า “เมฟี โบเชท ทําไมท่านมิ ได้ ไปกับเรา� 26 ท่าน
ทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ มหาดเล็กของข้าพระองค์ หลอกลวง
ข้า พระองค์ เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ บอกเขาว่า ‘ข้า จะผูก อานลาตัว หนึ่ ง เพื่อ ข้า จะได้ ขี่
ไปตามเสด็จ กษั ตริย์� เพราะว่า ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น ง่อย 27 เขากลับ ไปทูล กษั ตริย์ เจ้ า
นายของข้า พระองค์ ใส่ ร้ายผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ เหมือน
ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเห็นสมควรจะกระทําประการใด ก็ขอทรง
กระทําเถิด พ่ะย่ะค่ะ 28 เพราะว่าวงศ์วานราชบิดาของข้าพระองค์ทัง้ สินก
็ มควรถึงตายต่อ
้ ส
พระพักตร์กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงแต่งตัง้ ผู้รับใช้ของพระองค์ไว้
ในหมู่ผูที
้ ่รับประทานร่วมโต๊ะเสวยของพระองค์ ข้าพระองค์จะมีสิทธิประการใดเล่าที่จะร้อง
ทูลอีกต่อกษั ตริย์� 29 กษั ตริย์จึงตรัสกับท่านว่า “ท่านจะพูดเรือ
่ งธุรกิจของท่านต่อไปทําไม
เราตัดสินใจว่า ท่านกับศิบาจงแบ่งที่ดินกัน� 30 เมฟีโบเชทกราบทูลกษั ตริย์ว่า “เมื่อกษั ตริ
ย์เจ้านายของข้าพระองค์ได้เสด็จกลับสู่พระราชสํานั กโดยสันติภาพเช่นนี้ แล้ว ก็ให้ศิ บารับ
ไปหมดเถิด พ่ะย่ะค่ะ� 31 ฝ่ายบารซิลลัย ชาวกิเลอาด ได้ลงมาจากโรเกลิม และไปกับกษั ตริ
ย์ข้ามแม่น้ําจอร์แดน เพื่อส่งพระองค์ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไป 32 บารซิลลัยเป็นคนชรามาก
แล้ว อายุ แปดสิบปี ท่านได้ นําเสบียงอาหารมาถวายกษั ตริย์ ขณะพระองค์ ประทั บที่มาหะ
33 กษั ตริยจึ
นาอิม เพราะท่านเป็นคนมังม
่ มาก
ี
์ งตรัสกับบารซิลลัยว่า “ข้ามมาอยูก
่ ับเราเสีย
เถิด เราจะชุบ เลี้ยงท่านให้อยู่กับ เราที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม� 34 แต่ บารซิ ล ลัย ทูล กษั ตริย์ว่า “ข้า
พระองค์ จะอยู่ต่อ ไปได้ อีกก ี่ ปี ที่ ข้า พระองค์ จะไปอยู่กับ กษั ตริย์ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 35 วันนี้ ข้า
พระองค์ มีอายุ แปดสิบ ปี แล้ว ข้า พระองค์ จะสังเกตว่า อะไรเป็ นที ่ พอใจและไม่ พอใจได้ หรือ
ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ จะลิม
้ รสอร่อยของสิง่ ที่ กิน และดื่ม ได้ หรือ ข้า พระองค์ จะฟัง เสียงชาย
หญิงร้องเพลงได้หรือ ทําไมจะให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นภาระเพิม
่ แก่กษั ตริย์เจ้านายของ
36
ข้าพระองค์อีกเล่า ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะตามเสด็จกษั ตริย์ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปหน่ อย
เท่านั ้น ไฉนกษั ตริย์จะพระราชทานรางวัล เช่น นี้ เล่า 37 ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ กล ับ เพื่อ
ไปตายที่ในเมืองของข้าพระองค์ และถูกฝังข้างๆที่ฝังศพของบิดามารดาของข้าพระองค์ ดู
เถิด ขอทรงโปรดให้คิม ฮามผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ตามเสด็จ กษั ตริย์เจ้ านายของข้า พระองค์
ไป พระองค์จะโปรดเขาประการใดก็แล้วแต่ทรงเห็นควร� 38 กษั ตริย์ตรัสตอบว่า “คิมฮาม
จงข้ามไปกับ เรา เราจะกระทํา คุณ แก่ เขาตามที่ ท่านเห็น ควร สิ ่ง ใดที่ ท่านปรารถนาให้ เรา
กระทํา แก่ ท่าน เรายินดี กระทํา ตาม� 39 แล ้ว ประชาชนทัง้ สิ้ นก ็ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน เมื่อ
กษั ตริย์เสด็จ ข้ามไปแล้ วกษั ตริย์ทรงจุบ บารซิ ล ลัย และทรงอวยพระพรแก่ ท่าน ท่านก็ กล
ับ ไปยั งบ ้านช่องของตน 40 กษั ตริย์ เสด็จ ไปยั งก ิล กาล และคิม ฮามก็ ข้ามตามเสด็จ ไปด้วย
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ประชาชนยูดาห์ทัง้ หมดกับประชาชนอิสราเอลครึง่ หนึ่ งได้นํากษั ตริย์ข้ามมา
การแตกร้าวกันระหว่างคนอิสราเอลกับคนยูดาห์
41 แล ้วดู เถิด คนอิสราเอลทัง
้ หมดมาเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ไฉนคนยู ดาห์
พี่ น้ องของเราจึง ได้ ลักพาพระองค์ ไปเสีย พากษั ตริย์ และราชวงศ์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไป
พร้อมกับบรรดาคนของดาวิดด้วย� 42 ประชาชนยูดาห์ทัง้ สิน
้ จึงตอบประชาชนอิสราเอลว่า
“เพราะกษั ตริย์ เป็น ญาติ สน ิ ทกับ เรา ท่านทัง้ หลายจะโกรธด้วยเรือ
่ งนี้ ทําไมเล่า เราได้ อยู่
กินสิน
้ เปลืองพระราชทรัพย์ของกษั ตริย์หรือ พระองค์ ได้ ให้รางวัลอะไรแก่ เราหรือ� 43 คน
อิสราเอลก็ตอบคนยูดาห์ว่า “เรามีส่วนในกษั ตริย์สิบส่วน และในดาวิดเราก็มีสิทธิมากกว่า
ท่าน ทําไมท่านจึ งด ู ถู กเราเช่น นี้ เล่า เราไม่ ได้ เป็น พวกแรกที่ พู ดเรือ
่ งการนํากษั ตริย์ กล ับ
ดอกหรือ� แต่ถ้อยคําของคนยูดาห์รุนแรงกว่าถ้อยคําของคนอิสราเอล

20
การกบฏของเชบา
1 เผอิญที่นั่นมค
ี นอันธพาลอยูค
่ นหนึ่ งชื่อเชบาบุตรชายบิครี คนเบนยามิน เขาได้เป่าแตร
ขึ้นกล่าวว่า “เราไม่มีส่วนในดาวิด เราไม่มีมรดกในบุตรของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย ให้ต่าง
คนต่างกลับ ไปเต็นท์ ของตนเถิด� 2 ดัง นั ้น พวกคนอิสราเอลทัง้ หมดจึง ถอนตัว จากดาวิด
และไปตามเชบาบุตรชายบิครี แต่พวกคนยูดาห์ได้ติดตามกษั ตริย์ของเขาอย่างมัน
่ คงจาก
3
แม่น้ําจอร์แดนไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ดาวิดเสด็จกลับพระราชวังที่กรุ งเยรู ซาเล็ม กษั ตริยก็
์
รับสัง่ ให้นํานางสนมทัง้ สิบคนที่ พระองค์ ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังนั ้นไปรวมกักอยู่ในบ้าน
หลังหนึ่ ง ทรงชุบเลี้ยงไว้แต่มิได้ทรงสมสู่อยูด้
่ วย นางเหล่านั ้นกต
็ ้องถูกกักให้มีชีวิตอยูอ
่ ย่าง
แม่ม่ายจนวันตาย
โยอาบฆ่าอามาสา

“จงระดมพลยูดาห์ให้มาพร้อมกันทีนี
่ ่ ภายในสามวัน ตัวท่าน
จงมาด้วย� 5 อามาสาก็ออกไประดมคนยูดาห์ แต่เขาก็ทํางานล่าช้าเกินกําหนดที่พระองค์
รับสัง่ ไว้ 6 ดาว ิด ตรัส กับ อาบี ชย
ั ว่า “บัดนี้ เชบาบุตรบิ ค รีจะทํา อันตรายแก่ เรายิง่ กว่า อับ ซา
โลม จงนํา ข้าราชการทหารของเจ้า นายของท่านไปติดตาม เกรงว่า เขาจะหาเมืองที่ มี ป้อม
ได้และหนี พ้นเรา� 7 มีคนของโยอาบตามเขาไป และคนเคเรธี กับคนเปเลท กับทหารที่แข
็ งกล้า ทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายยกออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ ไล่ ตามเชบาบุตรชายบิ ค
รี 8 เมื่อ เขาทัง้ หลายมาถึง ศิลาใหญ่ ที่ อยู่ ในเมือ งกิเบโอน อามาสาก็ มาพบกับ เขาทัง้ หลาย
ฝ่ายโยอาบสวมเครือ
่ งแต่งกายทหารมีเข็มขัดติดดาบที่ อยู่ในฝักคาดอยู่ที่ บัน
้ เอว เมื่อท่าน
เดินไปดาบก็ ตกลง 9 โยอาบจึงถามอามาสาว่า “พี่ชายเอ๋ย สบายดี หรือ� และโยอาบก็ เอา
มือขวาจับ เคราอามาสาจะจุบ เขา 10 แต่ อามาสาไม่ ได้ สังเกตเห็น ดาบซึ่ง อยู่ ในมือ ของโย
อาบ โยอาบจึง เอาดาบแทงท้องอามาสา ไส้ ทะลัก ถึ งด ิน ไม่ ต้องแทงครัง้ ที่ สอง เขาก็ ตาย
เสียแล้ว แล้วโยอาบกับอาบีชย
ั น้ องชายก็ไล่ตามเชบาบุตรชายบิครีไป 11 ทหารหนุ่มคนหนึ่ ง
ของโยอาบมายืนอยูใกล้
่
อามาสาพูดว่า “ผู้ใดเห็นชอบฝ่ายโยอาบและผู้ใดอยูฝ
่ ่ายดาวิดให้ผู้
นั ้นติดตามโยอาบไป� 12 อามาสาก็ นอนเกลือกโลหิตของตัวอยู่ที่ ในทางหลวง เมื่อชายคน
นั ้นเห็นประชาชนทัง้ สิน
้ มาหยุดอยู่ เขาก็นําศพอามาสาจากทางหลวงไปทิง้ ในทุ่งนาและเอา
เสื้อผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห็นว่าเมื่อใครมาก็เข้าไปหยุดอยู่
4 กษั ตริยตรั
์ สสงั ่ อามาสาว่า

การกบฏของเชบาพ่ายแพ้

13 เมื่อเอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว ประชาชนทัง
้ ปวงก็ตามโยอาบเพื่อติดตาม
เชบาบุตรชายบิ ค รี 14 เชบาก็ ผ่านคนอิสราเอลทุก ตระกูล ไปจนถึง ตําบลอาเบล และเมือง
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เบธมาอาคาห์ และบรรดาคนบีไรต์ คนเหล่านั ้นก็มารวมกันและติดตามเขาไปด้วย 15 พวก
เขาก็ มาถึง และล้อมเขาไว้ ในตําบลอาเบลแขวงเมืองเบธมาอาคาห์ เขาทํา เชิง เทิน ขึ้ นที ่
ริม กําแพงเมือง ประชาชนทัง้ หลายที่ อยู่ กับ โยอาบก็ ทะลวงกําแพงเพื่อ จะให้พัง 16 มี หญิง
ฉลาดคนหนึ่ ง ร้องออกมาจากในเมืองว่า “ขอฟัง หน่ อย ขอฟัง หน่ อย ขอบอกโยอาบให้ มา
ที่ นี่ ฉั น อยากจะพูด ด้วย� 17 โยอาบก็ เข ้า มาใกล้ หญิง นั ้น นางนั ้ นก ็ พูด ว่า “ท่านคือ โยอาบ
หรือ� เขาตอบว่า “ใช่แล้ว� นางจึงเรียนท่านว่า “ขอท่านฟังถ้อยคําของสาวใช้ของท่านสัก
หน่ อย� ท่านก็ตอบว่า “ฉั นกําลังฟังอยูแล้
่ ว� 18 นางก็พูดว่า “สมัยโบราณเขาพูดกันว่า ‘ให้
เขาขอคําปรึกษาที่ อาเบลเถิด� แล้วเขาก็ตกลงกันได้ 19 ฉั นเป็นคนหนึ่ งที่รก
ั สงบและสัตย์
ซื่อ ในอิสราเอล ท่านหาช่องที่ จะทําลายเมือง อันเป็น เมืองแม่ ในอิสราเอล ทําไมท่านจึง จะ
กลืนมรดกของพระเยโฮวาห์เสีย� 20 โยอาบจึงตอบว่า “ซึ่งฉั นจะกลืนหรือทําลายนั ้น ขอให้
ห่างไกลจากฉั น ขอให้ห่างไกลทีเดียว 21 เรือ
่ งนี้ ไม่เป็นความจริง แต่มีชายคนหนึ่ งจากแดน
เทือกเขาเอฟราอิมชื่อเชบาบุตรบิครี ได้ยกมือของเขาขึ้นต่อสู้กษั ตริย์ คือต่อสู้ดาวิด จงมอบ
เขามาแต่ คนเดียว ฉั น จะถอยทัพ กลับ จากเมืองนี้ � หญิง นั ้น จึง ตอบโยอาบว่า “ดู เถิด เรา
จะโยนศีรษะของเขาข้ามกําแพงมาให้ท่าน � 22 แล ้ว หญิง นั ้ นก ็ ไปหาประชาชนทัง้ ปวงด้วย
ปัญญาของนาง เขาทัง้ หลายได้ ตัด ศีรษะของเชบาบุตรชายบิ ค รีโยนออกมาให้ โยอาบ โย
อาบก็ เป่า แตร พวกเขาจึง ถอนตัว จากนครนั ้น กลับ ไปยัง เต็นท์ ของตนทุก คน โยอาบก็ กล
ับ ไปเฝ้า กษั ตริย์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 23 โยอาบเป็น ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ทัง้ หมดในอิสราเอล
และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชากองคนเคเรธีและคนเปเลท 24 และอา
โดรัมดูแลคนงานโยธา เยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 25 เชวาเป็นราช
เลขา ศาโดกกับอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต 26 อิราคนยาอีรเ์ ป็นประมุขของดาวิดด้วย

21
การกันดารอาหารระยะเวลาสามปีเพราะเหตุซาอูลฆ่าคนกิเบโอน

ในสมัย ของดาวิ ดม ี การก ัน ดารอาหารอยู่ สามปี ปี แล้ว ปี เล่า และดาวิด ทรงอธิษฐาน
อ้อนวอนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรั สว ่า “เพราะเหตุ ซาอูล และวงศ์ วานกระหาย
โลหิต ของเขา เพราะเขาฆ่า คนกิเบโอน� 2 กษั ตริย์ จึง ทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัส แก่ เขา
(ฝ่ายคนกิเบโอนนั ้น ไม่ ใช่ ประชาชนอิสราเอล แต่ เป็น คนอาโมไรต์ ที่ ยัง เหลือ อยู่ ประชาชน
อิสราเอลได้ปฏิญาณไว้แก่เขาทัง้ หลายแล้ว แต่ซาอูลก็ทรงหาช่องที่ จะสังหารเขาทัง้ หลาย
เสีย เพราะ ความ ร้อน ใจ ที่ เห็น แก่ คน อิสราเอล และ คน ยู ดาห์� 3 ดาว ิด ตรัส ถาม คน กิเบ
โอนว่า “เราจะกระทํา อะไรให้ แก่ พวกท่านได้ เราจะทํา อย่างไรจึง จะลบมลทิน บาปเสีย ได้
เพื่อ พวกท่านจะได้ อวยพรแก่ มรดกของพระเยโฮวาห์ ได้ � 4 คนกิเบโอนทูล ตอบพระองค์
ว่า “พวกข้า พระองค์ จะไม่ รบ
ั เงิน หรือ ทองจากซาอูล และวงศ์ วานของท่านนั ้น ทัง้ พวกข้า
พระองค์ไม่จําเป็นให้พระองค์ประหารชีวตอ
ิ ิสราเอลคนหนึ่ งคนใด� พระองค์จึงตรัสว่า “แล
้วพวกท่านจะให้เรากระทําอะไรแก่ ท่านเล่า� 5 เขากราบทูล กษั ตริย์ว่า “ชายผู้ ที่ เผาผลาญ
พวกข้าพระองค์ และวางแผนการทําลายพวกข้าพระองค์เพื่อมให้
ิ พวกข้าพระองค์มีที่อยูใน
่
เขตแดนอิสราเอล 6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคนของท่านให้แก่พวกข้าพระองค์ เพื่อพวกข้า
พระองค์จะได้แขวนเขาเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูลผู้เลือกสรรของ
พระเยโฮวาห์� และกษั ตริย์ตรัสว่า “เราจะจัดเขามาให้� 7 แต่กษั ตริยทรงไว้
์
ชีวิตเมฟีโบเชท
บุตรชายของโยนาธาน ราชโอรสของซาอูล ด้วยเหตุคําปฏิญาณระหว่างทัง้ สองที่กระทําใน
พระนามพระเยโฮวาห์ คือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูล 8 แต่กษั ตริยนํ
์ าเอา
บุตรชายสองคนของนางริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ซ่ึงบังเกิดกับซาอูล ชื่ออารโมนี กับเมฟี
โบเชท กับบุตรชายห้าคนของมี คาลราชธิดาของซาอูล ซึ่งพระนางมี กับอาดรีเอลบุตรชาย
1
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บารซิลลัยชาวเมโหลาห์ 9 พระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ ไว้ในมือของคนกิเบโอน เขาทัง้ หลาย
จึงแขวนคอทัง้ เจ็ดไว้บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทัง้ เจ็ดคนก็พินาศไปด้วยกัน
เขาถูกฆ่าตายในสมัยฤดูเกี่ยวข้าว ในวันต้น คือวันแรกของการเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ 10 แลว
้ นา
งริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสําหรับตนเอง ตัง้ แต่ต้นฤดูเก
ี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทัง้ หลาย กลางวันนางก็ไม่ยอมให้นกมาเกาะ หรือกลางคืนก
ไม่
็ ให้สัตว์ป่าทุ่งมา 11 มีคนกราบทูลดาวิดว่านางริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์นางสนมของซา
อูลกระทําอย่างไร 12 ดาวิดก็เสด็จไปนําอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสมาจาก
คนเมืองยาเบชกิ เลอาด ผู้ ที่ ลักลอบเอาไปจากถนนเมืองเบธชาน ที่ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ แขวน
พระองค์ ทัง้ สองไว้ ในเมื่อคนฟี ลิสเตียประหารซาอู ลบนเขากิลโบอา 13 พระองค์ ทรงนําอัฐิ
ของซาอูล และอัฐิ ของโยนาธานราชโอรสขึ้น มาจากที่ นั ่น และรวบรวมกระดูก ของผู้ ที่ ถู ก
แขวนไว้ให้ตายนั ้น 14 และเขาก็ฝั งอ ัฐิ ของซาอูล และของโยนาธานราชโอรสไว้ในแผ่น ดิน
ของเบนยามิน ในเมืองเศลาในอุโมงค์ ของคี ช บิดาของพระองค์ เขาทัง้ หลายก็ กระทํา ตาม
ทุก อย่างที่ กษั ตริย์ ทรงสัง่ ไว้ ครัน
้ ต่อ มาพระเจ้า ก็ ทรงสดับ ฟัง คํา อธิษฐานเพื่อ แผ่น ดิน นั ้น
15 คนฟี ลิ ส เตีย ได้ ทํา สงครามกับ คนอิสราเอลอีก ดาว ิ ดก ็ ลงไปพร้อมกับ บรรดาข้าราชการ
ของพระองค์ และได้ สู้ รบกับ คนฟี ลิ ส เตีย และดาวิดก ็ ทรงอ่อนเพลีย 16 อิชบีเบโนบ บุ ตร
ชายคนหนึ่ งของคนยักษ์ ถือหอกทองสัมฤทธิหน
์ ักสามร้อยเชเขล มีดาบใหม่คาดเอว คิดจะ
17
สังหารดาวิดเสีย แต่ อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์เข้ามาช่วยพระองค์ ไว้ และสู้ รบกับคน
ฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ฆ่า เขาเสีย แล ้ว บรรดาประชาชนของดาวิดก ็ ปฏิญาณต่อ พระองค์ ว่า “ขอ
พระองค์อย่าเสด็จไปทําศึกพร้อมกับพวกข้าพระองค์ทัง้ หลายอีกต่อไปเลย เกรงว่าพระองค์
จะดับประทีปของอิสราเอลเสีย� 18 อยูมาภายหลั
่
งนี้ มีการรบกับคนฟีลิสเตียอีกที่เมืองโกบ
คราวนั ้นสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่าสัฟบุตรชายคนหนึ่ งของคนยักษ์ 19 และมีการรบกับคนฟีลิ
สเตียที่เมืองโกบอีก เอลฮานั นบุตรชายยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าน้ องชายโกลิอท
ั
ชาวกัท ผู้ มี หอกที่ มีด ้ามโตเท่า ไม้ กระพั น
่ ทอผ้า 20 มี การรบกั นอ ีก ที่ เมือ งกัท อัน เป็น เมือง
ที่มีชายคนหนึ่ งรู ปร่างใหญ่โต มีนว
ิ้ มือข้างละหกนิว
้ และนิว
้ เท้าข้างละหกนิว
้ รวมกันยี่สิบสี่
21
นิว
้ เขาก็บังเกิดแก่คนยักษ์นั้นด้วย เมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเม
อีเชษฐาของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย 22 คนทัง้ สี่นี้ บังเกิดแก่คนยักษ์ในเมืองกัท เขาทัง้ หลาย
ล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือของข้าราชการของพระองค์

22

ดาวิดแต่งบทเพลงแห่งการช่วยให้รอดพ้น
ในวั นที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยดาวิด ให้ พ้น จากมือ ของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ท่าน
และให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของซาอูล ดาว ิ ดก ็ ถวายถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ แด่ พระเยโฮวาห์
2 พระองค์ ท่านตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็ น ศิ ลา ป้ อมปราการ และผู้ ชว
่ ยให้รอดพ้นของ
3
ข้าพเจ้า เป็น พระเจ้า ซึ่ง ทรงเป็น ศิลาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะวางใจในพระองค์ พระองค์
เป็น โล่ และเป็น เขาแห่ง ความรอดของข้าพเจ้า เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง และเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของ
ข้าพเจ้า องค์ พระ ผู้ ช่วย ของ ข้า พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ รอด จาก
ความทารุณ 4 ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผูทรงสมควรแก่
้
การสรรเสริญ และข้าพเจ้า
5
จะได้รบ
ั การช่วยให้พ้นจากศัตรู ของข้าพเจ้า เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพเจ้า กระแส
แห่ง คนอธรรมที่ ท่วมทับ ข้าพเจ้า ทําให้ ข้าพเจ้า กลัว 6 ความเศร้า โศกแห่ง นรกอยู่ รอบตัว
ข้าพเจ้า บ่วงแห่ง ความตายขัด ขวางข้าพเจ้า 7 ในยามทุกข์ ใจข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเยโฮ
วาห์ ข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเจ้า ของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า จากพระ
วิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองค์ 8 แล้วแผ่นดิน
1
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โลกก็ สัน
่ สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของฟ้า สวรรค์ ก็ หวัน
่ ไหวและสัน
่ สะเทือน เพราะ
พระองค์ ทรงกริว้ 9 ควัน ออกไปตามช่องพระนาสิก ของพระองค์ และเพลิง ผลาญออกมา
จากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟนั ้น 10 พระองค์ ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลงด้วย
และเสด็จลงมา ความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ 11 พระองค์ทรงเครู บตนหนึ่ ง และ
ทรงเหาะไป เออ เห ็ นพระองค์ เสด็จ โดยปีก ของลม 12 พระองค์ ทรงกระทํา ความมืด เป็น
พลับพลาอยูร่ อบพระองค์ ที่รวบรวมบรรดานํ้าและเมฆทึบแห่งฟ้า 13 ถ่านลุกเป็นเพลิงจาก
ความสุกใสข้างหน้า พระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ กก ้ องจากฟ้า สวรรค์ และองค์
ผู้ สูง สุ ดก ็ เปล ่ง พระสุรเสียงของพระองค์ 15 และพระองค์ ทรงใช้ ลูก ธนู ของพระองค์ ออก
มา ทําให้ เขากระจายไป พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบและทําให้ เขาโกลาหล 16 แล้ว ก็ เห ็ นท้
องธาร รากฐานของพิภพก็ ปรากฏแจ้ง ตามการขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที่ ลมพวยพุ่ง
จากช่องพระนาสิกของพระองค์ 17 พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่ สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองค์
ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากนํ้ามากหลาย 18 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศั ตรู ที่
เข ้ม แข็ง ของข้าพเจ้า จากบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า เพราะเขามี กําลัง มากกว่า ข้าพเจ้า
19 เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบหายนะ แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที่พักพิงของ
ข้าพเจ้า 20 พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ออกมายัง ที่ กว้างใหญ่ ด้วย พระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า
ให้ รอดพ้น เพราะ พระองค์ ทรง ยินดี ใน ข้าพเจ้า 21 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน รางวัล แก่
ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาด
แห่ งม ือ ของข้าพเจ้า 22 เพราะข้าพเจ้า รักษาบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่
ได้ พรากจากพระเจ้า ของข้าพเจ้า อย่างชัว่ ร้าย 23 เพราะคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ อยู่
ต่อ หน้า ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า มิ ได้ หัน จากกฎเกณฑ์ ของพระองค์ 24 ต่อ พระพักตร์พระองค์
ข้าพเจ้า ไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า รักษาตัว ไว้ ให้ พ้น จากความชัว่ ช้า ของข้าพเจ้า 25 เพราะฉะ
นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาด
ของข้าพเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์ 26 พระองค์ ทรงสําแดงความเมตตาต่อ ผู้ ที่ เต็ม
ไปด้วยความเมตตา พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ไร้ตําหนิ ต่อ ผู้ ที่ ไร้ตําหนิ 27 พระองค์ ทรง
สําแดง พระองค์ บริสุทธิ์ ต่อ ผู้ ที่ บริสุทธิ์ พระองค์ ทรง สําแดง พระองค์ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ผู้ ที่
คดโกง 28 พระองค์ ทรงช่วยประชาชนที่ ลําบากให้ รอดพ้น แต่ พระองค์ ทอดพระเนตรผู้ ที่
ยโสเพื่อนําเขาให้ต่ําลง 29 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์
พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ความมืด ของข้าพเจ้า สว่าง 30 พ่ะ ย่ะ ค่ะ ข้า พระองค์ ตะลุย
กองทัพ ได้ โดย พระองค์ โดย พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า กระโดด ข้าม กําแพง ได้ 31 ฝ่าย
พระเจ้า พระมรรคาของพระองค์ บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พิสูจน์ แล้ว
พระองค์ ทรงเป็น ดัง้ ของบรรดาผู้ ที่ วางใจในพระองค์ 32 เพราะผู้ ใดเป็น พระเจ้า นอกจาก
พระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่า เป็น ศิลานอกจากพระเจ้า ของเรา 33 พระเจ้า ทรงเป็น ป้อมเข้ม
แข็ง ของข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงทําให้ ทางของข้าพเจ้า สมบู รณ ์ 34 พระองค์ ทรงกระทํา
ให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงของข้าพเจ้า
35 พระองค์ทรงหัดมือของข้าพเจ้าให้ทําสงคราม แขนของข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนูเหล็กกล้าได้
36 พระองค์ ประทานโล่ แห่งความรอดของพระองค์ ให้ข้าพระองค์ และซึ่งพระองค์ ทรงน้ อม
พระทัย ลงก็ กระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็น ใหญ่ ขึ้น 37 พระองค์ ประทานที่ กว้างขวางสําหรับ เท้า
ของข้า พระองค์ เท ้า ของข้า พระองค์ จึง ไม่ พลาด 38 ข้า พระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของข้า พระองค์
และได้ ทําลายเขาเสีย และไม่ หน
ั กลับ จนกว่า เขาถูก ผลาญเสีย สิน
้ 39 ข้า พระองค์ ผลาญ
เขา ข้า พระองค์ แทงเขาทะลุ เขาจึง ไม่ สามารถลุก ขึ้ นอ ีก ได้ พ่ะ ย่ะ ค่ะ เขาล้ม ลงใต้ เท ้า ของ
ข้า พระองค์ แล้ว 40 เพราะ พระองค์ ทรง คาด เอว ข้า พระองค์ ไว้ ด้วย กําลัง เพื่อ ทํา สงคราม
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ จมลงใต้ ข้า พระองค์ 41 พระองค์ ทรง
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โปรดประทานคอของศั ตรู ของข้า พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ ก็ ทําลายเสีย 42 เขามองหา แต่ ไม่มี ใครช่วยให้ รอดได้ เขาร้องทูล ต่อ พระเยโฮ
วาห์ แต่ พระองค์ มิได้ ทรงตอบเขา 43 ข้าพระองค์ ทุบตี เขาแหลกละเอียดอย่างผงคลี ดิน ข้า
พระองค์ เหย ียบเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาออกไปทัว่ 44 พระองค์ ทรง
ช่วยข้า พระองค์ ให้รอดพ้น จากการเกี่ยงแย่ง ประชาชนของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงรักษา
ข้า พระองค์ ไว้ ให้ เป็น หัวหน้า ของบรรดาประชาชาติ ชนชาติ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรู ้ จั กก ็ จะ
ปรนนิ บัติ ข้าพระองค์ 45 ชนต่างด้าวจะมาจํานนต่อข้าพระองค์ พอเขาได้ยน
ิ ถึงข้าพระองค์
เขาก็ จะเชื่อ ฟัง ข้า พระองค์ 46 ชนต่างด้าวเสีย กําลัง ใจ และตัว สัน
่ ออกมาจากที่ กําบัง ของ
เขาทัง้ หลาย 47 พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ และศิลาของข้า พระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ
พระเจ้า ของศิลาแห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ยกย่อง 48 พระเจ้า เป็น ผู้ทรงกระทํา
การแก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และนําชนชาติทัง้ หลายลงให้อยูใต้
่ ข้าพระองค์ 49 ผู้ทรงนําข้า
พระองค์ ออกมาจากศั ตรู ของข้า พระองค์ พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระองค์ ทรงยกข้า พระองค์ ให้เหนื อ ผู้ ที่
ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดพ้น จากคนทารุ ณ 50 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุ นี้ ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์ ในหมู่ ประชาชาติ ทัง้ หลาย
และจะร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ 51 พระองค์ ทรงเป็น ป้อมแห่ง ความรอด
แก่กษั ตริยของพระองค์
์
และทรงสําแดงความเมตตาแก่ผูที
้ ่ทรงเจิมของพระองค์ แก่ดาวิด
และเชื้อสายของท่านเป็นนิ ตย์�

23
วาทะสุดท้ายของดาวิด

ต่อ ไปนี้ เป็น วาทะสุดท้ายของดาวิด ดาว ิด บุตรชายเจสซี ได้ กล ่าวและชายที่ ได้ รับ การ
แต่ง ตัง้ ขึ้น ให้ สูง ได้ กล่าว คือ ผู้ ที่ ถู กเจิม ตัง้ ไว้ ของพระเจ้า แห่ง ยาโคบ นั ก แต่ง สดุ ดี อย่าง
ไพเราะของอิสราเอล ได้กล่าวดังนี้ ว่า 2 “โดยข้าพเจ้า พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ได้ตรัส
พระวจนะของพระองค์ อยู่ที่ ลิน
่ พระวาจา ศิลา
้ ของข้าพเจ้า 3 พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงลัน
แห่งอิสราเอลได้ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ผู้ที่ ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคนชอบธรรม คือปกครอง
ด้วยความยําเกรงพระเจ้า 4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุณ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น คือรุ ง่ เช้าที่ไม่มี
เมฆ ซึ่งเมื่อภายหลังฝน กระทําให้หญ้างอกออกจากดิน� 5 ถึงแม้ว่าวงศ์วานของข้าพเจ้าไม่
เป็นเช่นนั ้ นกับพระเจ้าแล้ว แต่ พระองค์ ยังทรงกระทําพันธสัญญาเนื องนิ ตย์กับข้าพเจ้าไว้
อัน เป็น ระเบียบทุก อย่างและมัน
่ คง เพราะนี่ เป็น ความรอดและความปรารถนาทัง้ สิน
้ ของ
ข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงกระทําให้เจริญขึ้น 6 แต่คนอันธพาลก็เป็นเหมือนหนามที่
ต้องผลักไสไป เพราะว่า จะเอามือ หยิ บก ็ ไม่ ได้ 7 แต่ คนที ่ แตะต้องมัน ต้องมี อาว ุธ ที่ ทํา ด้วย
เหล็กและมีด้ามหอก และต้องเผาผลาญเสียให้สิ้นเชิงด้วยไฟในที่เดียวกัน�
1

วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)

8 ต่อไปนี้ เป็ นชื่อวีรบุรุษที่ดาวิดทรงมีอยู่

คือคนทัคโมนี ผู้มีตําแหน่ งสูง เป็นหัวหน้าพวกผู้
บังคับบัญชา คืออาดีโนคนเอสนี ย์ ท่านเหวีย
่ งหอกเข้าแทงคนแปดร้อยคนซึ่งเขาได้ฆ่าเสีย
9
ในครัง้ เดียว ในจํานวนวีรบ ุ รุษ สามคน คนที ่ รองคนนั ้น มา คือ เอเลอาซาร์บุ ตรชายโดโด
คนอาโหไฮ ท่านอยูก
่ ับดาวิดเมื่อเขาทัง้ หลายได้พูดหยามคนฟีลิสเตียซึ่งชุมนุมกันที่นั่นเพื่อ
สู้ รบ และคนอิสราเอลก็ ถอยทัพ 10 ท่านได้ ลุ กขึ้น ฆ่า ฟัน คนฟี ลิ ส เตีย จนมือ ของท่านเมื่อย
ล้า มือของท่านเป็นเหน็ บแข็งติดดาบ ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ได้ ชัยชนะอย่าง
ใหญ่หลวง ทหารก็กลับตามท่านมาเพื่อปล้นข้าวของเท่านั ้น 11 รองท่านมาคือชัมมาห์ บุตร
ชายอาเกชาวฮาราร์ คนฟี ลิสเตี ยมาชุ มนุมกันเป็นกองทหาร เป็ นที ่ที่ มีพื้นดินผืนหนึ่ งมีถัว่
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แดงเต็มไปหมด พวกพลก็ หนี คนฟี ลิสเตียไป 12 แต่ ท่านยืนมัน
่ อยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั ้น
และป้อ งกั นที ่ ดิ นนั ้น ไว้ และฆ่า ฟัน คนฟี ลิ ส เตีย และพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงประทานชัยชนะ
อย่างใหญ่หลวง 13 ในพวกทหารเอกสามสิบคนนั ้นมส
ี ามคนที่ลงมา และได้มาหาดาวิดที่ถ้ํา
อดุลลัมในฤดูเกี่ยวข้าว มีคนฟีลิสเตียกองหนึ่ งตัง้ ค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 14 คราวนั ้นดา
วิด ประทับ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และทหารประจํา ป้อมของฟี ลิ ส เตี ยก ็ อยู่ ที่ เบธเลเฮม 15 ดาว
ิดตรัสด้วยความอาลัยว่า “โอ ใครหนอจะส่งนํ้าจากบ่อที่ เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมา
ให้ เราดื่ม ได้� 16 ทแกล้ว ทหารสามคนนั ้ นก ็ แหกค่ายคนฟี ลิ ส เตีย เข้าไป ตัก นํ้า ที่ บ่อ เบธเล
เฮมซึ่งอยูข
่ ้างประตูเมือง นํามาถวายแก่ดาวิด แต่ดาวิดหาทรงดื่มน้าํ นั ้นไม่ พระองค์ทรงเท
ออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 17 และตรัสว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพระองค์จะกระทํา
เช่นนี้ ก็ ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ นี่ คือโลหิตของผู้ที่ ไปมาด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของเขามิ
ใช่หรือ� เพราะฉะนั ้นพระองค์หาทรงดื่มไม่ ทแกล้วทหารทัง้ สามได้กระทําสิง่ เหล่านี้ 18 ฝ่า
ยอาบีชย
ั น้ องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ เป็นหัวหน้าของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้ยก
หอกต่อสู้ทหารสามร้อยคน และฆ่าตายสิน
ั ชื่อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั ้น 19 ท่าน
้ และได้รบ
เป็นผูที
้ ่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสามคนนั ้นมใช่
ิ หรือ ฉะนั ้นได้เป็นผูบ
้ ังคับบัญชาของเขา แต่
ท่านไม่ มี ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น 20 เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น บุตรชายของคน
แข็ง กล้า แห่ง เมืองขับ เซเอล เป็น คนประกอบมหกิจ ท่านได้ ฆ่า คนดุจ สิงโตของโมอับ เสีย
สองคน ท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตที่ในบ่อในวันที่หม
ิ ะตกด้วย 21 ท่านได้ฆ่าคนอียป
ิ ต์คนหนึ่ งเป็น
ชายรู ปร่างงาม คนอียป
ิ ต์นั้นถือหอกอยู่ แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอก
มาจากมือ ของคนอียป
ิ ต์ คนนั ้น และฆ่า เขาตายด้วยหอกของเขาเอง 22 เบไนยาห์บุ ตรชาย
เยโฮยาดาได้กระทํากิจเหล่านี้ และได้ช่อ
ื เสียงดัง่ วีรบรุ ุ ษสามคนนั ้น 23 ท่านมีช่อ
ื เสียงโด่งดัง
กว่าสามสิบคนนั ้น แต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนแรกนั ้น และดาวิดกท
็ รงแต่งท่านให้เป็นผู้
บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ 24 อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบเป็นคนหนึ่ งในสามสิบคน
นั ้น เอลฮานั นบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 25 ชัมมาห์ชาวเมืองฮาโรด เอลีคาชาวเมือง
ฮาโรด 26 เฮเลสคนเปเลท อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา 27 อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอา
นาโธท เมบุนนั ยคนหุชาห์ 28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัยชาวเนโทฟาห์ 29 เฮเลบบุตรชาย
บาอานาห์ ชาวเนโทฟาห์ อิททัย บุตรชายรีบั ย ชาวกิเบอาห์ แห่ งคนเบนยามิน 30 เบไนยาห์
ชาวปิ ราโธน ฮิดดัยชาวลําธารกาอัช 31 อาบีอล
ั โบนคนอารบาห์ อัสมาเวทชาวบาฮูริม 32 เอ
ลียาบาชาวชาอัลโบน โยนาธานซึ่งเป็นคนหนึ่ งในบรรดาบุตรชายของยาเชน 33 ชัมมาห์ชาว
ฮาราร์ อาหิยม
ั บุตรชายของชาราร์คนฮาราร์ 34 เอลี เฟเลทบุตรชายอาหัสบ ัย บุตรชายของ
ชาวมาอาคาห์ เอลีอม
ั บุตรชายอาหิโธเฟลชาวกิโลห์ 35 เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาวอาราบ
36 อิกาลบุตรชายนาธันชาวโศบาห์ บานีคนกาด 37 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเบเอโรท
คนถือเครือ
่ งอาวุธของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ 38 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์ 39 อุ
รีอาห์คนฮิตไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

24
ความหยิง่ นําดาวิดไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)

1 พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้เกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีก

เพื่อทรงต่อสู้เขาทัง้ หลายจึงทรง
ดลใจดาวิดตรัสว่า “จงไปนั บคนอิสราเอลและคนยูดาห์� 2 กษั ตริย์จึงรับสัง่ โยอาบ แม่ทัพ
ซึ่งอยูก
่ ับพระองค์ว่า “จงไปทัวอ
่ ิสราเอลทุกตระกูลตัง้ แต่เมืองดานถึงเบเออร์เชบา และท่าน
จงนั บจํานวนประชาชน เพื่อเราจะได้ทราบจํานวนรวมของประชาชน� 3 แต่โยอาบกราบทูล
กษั ตริย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงให้มีประชาชนเพิม
่ ขึ้นอีกร้อยเท่าของ
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ที่ มี อยู่ ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็น แต่ ไฉนกษั ตริย์ เจ้ านาย
ของข้าพระองค์ จึงพอพระทัยในเรือ
่ งนี้ � 4 แต่ โยอาบและผู้บังคับบัญชากองทั พก็ต้องยอม
จํานนต่อพระดํารัสของกษั ตริย์ โยอาบกับบรรดาผู้ บังคับ บัญชาของกองทัพ จึง ออกไปจาก
พระพักตร์กษั ตริย์ เพื่อจะนั บประชาชนอิสราเอล 5 เขาทัง้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปและ
ตัง้ ค่ายในเมืองอาโรเออร์ ด้านขวาของเมืองที่ ตัง้ อยู่ กลางแม่น้ํา กาดไปทางยาเซอร์ 6 แล
้ว เขาทัง้ หลายก็ มาย ั งก ิ เลอาดและมาถึง แผ่น ดิน ตะทิม โหดฉิ และเขาทัง้ หลายมาถึง เมือง
ดานยาอั นอ ้ อมไปยัง เมืองไซดอน 7 และมาถึง ป้อมปราการเมืองไทระ และทั ่วท ุ กห ัว เมือง
ของคนฮี ไวต์ และของคนคานาอัน และเขาออกไปยัง ภาคใต้ ของยู ดาห์ ที่ เมืองเบเออร์เช
บา 8 เมื่อเขาไปทัว่ แผ่นดินนั ้นแล้ว เขาจึงมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อสิน
้ เก้าเดือนกับยี่สิบวัน
9 และโยอาบก็ ถวายจํานวนประชาชนที่ นับ ได้ แก่ กษั ตริย์ ในอิสราเอลมี ทหารแข็ง กล้า แปด
แสนคนผู้ซ่ึงชักดาบ และคนยูดาห์มีห้าแสนคน
ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
เมื่อ ได้ นับ จํานวนคนเสร็จแล้ว พระทัย ของดาวิดก ็ โทมนั ส และดาวิดกราบทูล ต่อ พระ
เยโฮวาห์ ว่า “ข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาปใหญ่ ยงิ่ ในสิง่ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ กระทํา นี้ โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ แต่บัดนี้ ขอพระองค์ทรงให้อภัยความชัว่ ช้าของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้า
พระองค์ กระทํา การอย่างโง่เขลามาก� 11 และเมื่อ ดาวิด ทรงลุก ขึ้น ในตอนเช้า พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ก็ มาย ัง กาดผู้ พยากรณ์ ผู้ ทํานายของดาวิด ว่า 12 “จงไปบอกดาวิด ว่า
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราเสนอเจ้า สามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ ง เพื่อ เราจะ
ได้ กระทํา ให้แก่ เจ้า � ” 13 กาดจึง เข้า เฝ้า ดาวิดและกราบทูล พระองค์ ว่า “จะให้เก ิ ดก ัน ดาร
อาหารในแผ่นดินของพระองค์สิ้นเจ็ดปีหรือ หรือพระองค์จะยอมหนี ศัตรูสิ้นเวลาสามเดือน
ด้วยเขาไล่ ติดตาม หรือจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ สิ ้นสามวัน บัดนี้ ขอ
พระองค์ทรงตรึกตรอง และตัดสินในพระทัยว่า จะให้คําตอบประการใด เพื่อข้าพระองค์จะ
นํากลับไปกราบทูลพระองค์ผูทรงใช้
้
ข้าพระองค์มา� 14 ดาวิดจึงตรัสกับกาดว่า “เรามีความ
กระวนกระวายมาก ขอให้เราทัง้ หลายตกเข้าไปอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระ
กรุ ณาคุณ ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก แต่ ขออย่า ให้เราตกเข้าไปในมือ ของมนุษย์ เลย � 15 ดัง
นั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตัง้ แต่เวลาเช้าจนสิน
้ เวลากําหนด
16
และประชาชนที่ ตายตัง้ แต่ เมืองดานถึง เบเออร์เชบามี เจ ็ด หมื่น คน และเมื่อ ทูต สวรรค์
ยื่ นม ื อออกเหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะทําลายเมืองนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกลับ พระทัย ในเหตุ
ร้ายนั ้น ตรัสสัง่ ทูตสวรรค์ ผู้กําลังทําลายประชาชนว่า “พอแล้ว ยับยังม
้ ือของเจ้าได้� ส่วน
ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็ อยู่ที่ ลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส 17 เมื่อดาวิดทอด
พระเนตรทูต สวรรค์ ผู้ กําลัง สังหารประชาชนนั ้น พระองค์ กราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “ดู เถิด
ข้าพระองค์ได้กระทําบาปชัว่ ร้ายแล้ว แต่บรรดาแกะเหล่านี้ เขาได้กระทําอะไร ขอพระหัตถ์
ของพระองค์อยูเหนื
่
อข้าพระองค์และวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์เถิด�
10

ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)
ในวัน นั ้น กาดก็ เข ้า มาเฝ้า ดาวิด กราบทูล พระองค์ ว่า “ขอเสด็จ ขึ้น ไปสร้างแท่น บูชา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ บนลานนวดข้าวของอาราวนาห์ คนเยบุส� 19 ดาว ิ ดก ็ เสด็จ ขึ้น ไป
ตามคํา ของกาดตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา 20 เมื่อ อาราวนาห์ มองลงมา เห ็ นกษั ตริ
ย์ และข้าราชการขึ้น มาหาตน อาราวนาห์ ก็ ออกไปถวายบัง คมกษั ตริ ย์ ซบหน้า ลงถึ งด ิน
21 และอาราวนาห์ กราบทูล ว่า “ไฉนกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ จึง เสด็จ มาหาผู้ รับ ใช้
ของพระองค์� ดาว ิดตรัสว ่า “มาซื้อ ลานนวดข้าวจากท่าน เพื่อ จะสร้างแท่น บูชาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ เพื่อโรคร้ายจะได้ระงับเสียจากประชาชน� 22 อาราวนาห์จึงกราบทูลดาวิดว่า
18

2 ซามูเอล 24:23
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“ขอกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จงรับสิง่ ที่พระองค์ทรงเห็นชอบขึ้นถวาย ดูเถิด ที่นี่มีวัว
สําหรับทําเครือ
่ งเผาบูชา และเลื่อนนวดข้าวกับแอกสําหรับวัวเป็นฟืน� 23 ของทัง้ สิน
้ นี้ อารา
วนาห์ดุจกษั ตริย์ขอถวายแด่กษั ตริย์ และอาราวนาห์กราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์ จงโปรดปรานพระองค์� 24 แต่ กษั ตริย์ตรัสกับอาราวนาห์ว่า “หามิได้
แต่เราจะขอเสียเงินซื้อจากท่าน เราจะถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
โดยที่ เราไม่ เสียค่าอะไรเลยนั ้นไม่ ได้ � ดาวิดจึงทรงซื้อลานนวดข้าวกับวัวเป็นเงินห้าสิบเช
เขล 25 ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ที่ นั่น และถวายเครือ
่ งเผาบูชากับ
เครือ
่ งสันติบูชา พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคําอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั ้น และโรคร้ายก็ระงับ
เสียจากอิสราเอล

1 พงศ์กษั ตริย์ 1:1
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1 พงศ์กษั ตริย์ 1:13

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศ์กษั ตริย์

เราไม่ รู ้ว่า ใครเขียนหนั งสือ เล่ มน ี้ หนั งสือ 1 พงศ์ กษั ตริย์ พู ดถึง ความตายของกษั ตริย์
ดาวิด การปกครองของกษั ตริย์ซาโลมอน การที่ ซาโลมอนนมัสการรู ปเคารพต่างประเทศ
และการแบ่งอิสราเอลเป็นสองอาณาจักรในสมัยของกษั ตริย์เรโหโบอัม เล่ มนี้บันทึกประวั
ติ ศาสตร์ของกษั ตริย์ ทัง้ หลายของยู ดาห์จนถึง กษั ตริย์เยโฮรัม และประวัติ ศาสตร์ของกษั
ตริย์ ทัง้ หลายของอิสราเอลจนถึง กษั ตริย์ อาหัส ยาห์ เป้ าหมายของหนั งสือ 1 และ 2 พงศ์
กษั ตริย์ คือบันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตัง้ แต่สมัยที่อส
ิ ราเอลเจริญมากที่สุด จนถึง
การสิน
ี้ ือว่า พระเจ้าจะทรงอวยพระพรกษั ตริ
้ สุดลงของประเทศนั ้น หัวเรืองของสองเล่มนค
ย์และประชาชนเมื่อเขารักษาพันธสัญญาของพระองค์ ไว้ และพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่ ไม่
เชื่อ ฟัง พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ หนั งสือ 1 พงศ์ กษั ตริย์ บันทึก ชีวต
ิ ของอาหับ และเอลี
ยาห์ด้วย
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 118 ปี
ดาวิดทรงพระชรา

1 กษั ตริย์ดาว ิ ดม ี พระชนมายุ และทรงพระชรามากแล้ว

แม้เขาจะห่มผ้าให้พระองค์ มาก
ก็ยงั ไม่อบอุน
่ 2 เพราะฉะนั ้นบรรดาข้าราชการของพระองค์จึงกราบทูลว่า “ขอเสาะหาหญิง
สาวพรหมจารีมาถวายกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ และขอให้ เธออยู่ งานเฉพาะพระ
พักตร์พระองค์ และดูแลพระองค์ ให้ เธอนอนในพระทรวงของพระองค์ เพื่อ กษั ตริย์ เจ้ า
นายของข้าพระองค์จะได้ทรงอบอุน
่ � 3 เขาจึงได้แสวงหานางสาวที่ สวยงามตลอดดินแดน
อิสราเอล ได้พบนางสาวอาบีชากหญิงชาวชูเนม จึงได้นําเธอมาเฝ้ากษั ตริย์ 4 หญิงสาวคน
นั ้น งามยิง่ นั ก เธอได้ ดู แลกษั ตริย์ และอยู่ ปรนนิ บัติ พระองค์ แต่ กษั ตริย์ หาทรงร่วมกับ เธอ
ไม่
อาโดนี ยาห์วางแผนการให้ตนเองเป็นกษั ตริย์
โอรสของพระนางฮักกีทได้ยกตัวเองขึ้นกล่าวว่า “เราเองจะเป็นกษั ตริ
ย์� และท่านได้ เตรียมรถรบและพลม้า กับ พลวิง่ นําหน้าห้าสิบคนไว้เพื่อตนเอง 6 พระราช
บิดาของท่านก็ ไม่ เคยขัดใจท่านด้วยถามว่า “ทําไมเจ้ากระทําเช่นนี้ เช่นนั ้น� ท่านเป็นชาย
งามด้วย ท่านเกิดมาถัดอับซาโลม 7 ท่านได้ปรึกษากับโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์และกับ
อาบียาธาร์ปุโรหิต เขาทัง้ สองก็ติดตามและช่วยเหลืออาโดนี ยาห์ 8 แต่ศาโดกปุโรหิต และ
เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และนาธันผูพยากรณ์
้
กับชิเมอีและเรอี และพวกทแกล้วทหาร
ของดาวิดมิได้ อยู่ฝ่ายอาโดนี ยาห์ 9 อาโดนี ยาห์ได้ ถวายแกะ วัว และสัตว์อว
้ นพีเป็นเครือ
่ ง
บู ชา ณ ศิลาแห่งโศเฮเลทซึ่งอยู่ข้างๆเอนโรเกล และท่านได้ เชิญพี่น้องทัง้ สิน
้ ของท่าน คือ
ราชโอรสของกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์ ที่ เป็น ข้าราชการของกษั ตริย์ 10 แต่
ท่านมิได้ เชิญนาธันผู้พยากรณ์ หรือเบไนยาห์ หรือพวกทแกล้วทหาร หรือซาโลมอนอนุชา
ของท่าน
5 ฝ่ายอาโดนี ยาห์

นาธันกับพระนางบัทเชบาวางแผนการ

“พระองค์ไม่ทรงได้ยน
ิ หรือ
ว่า อาโดนี ยาห์ โอรสของพระนางฮักกีทได้ทรงราชย์แล้ว และดาวิดเจ้านายของข้าพระองค์
ก็ มิได้ ทรงทราบเรือ
่ ง 12 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอข้า พระองค์ ถวายคํา ปรึกษา เพื่อ พระองค์ จะ
ได้ ทรงช่วยชีวต
ิ ของพระองค์ และชีวต
ิ ของซาโลมอนโอรสของพระองค์ ไว้ 13 ขอเสด็จ เข้า
เฝ้า กษั ตริย์ ดาวิด และกราบทูล พระองค์ ว่า ‘โอ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น พระองค์ ได้
11 แล้วนาธันก็ทูลพระนางบัทเชบาพระชนนี ของซาโลมอนว่า

1 พงศ์กษั ตริย์ 1:14
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1 พงศ์กษั ตริย์ 1:36

ทรงปฏิญาณกับ สาวใช้ ของพระองค์ ไว้มิใช่ หรือ ว่า “ซาโลมอนบุตรของเจ้า จะครองสมบั ติ
ต่อ จากเราแน่ นอน และจะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของเรา� มิใช่ หรือ ไฉนอาโดนี ยาห์ จึง ทรงครอง
เล่าเพคะ� 14 ดูเถิด ขณะที่ พระองค์กราบทูลกษั ตริย์อยู่ ข้าพระองค์จะตามเข้าไปเฝ้า และ
สนั บสนุน พระเสาวนี ย์ ของพระองค์� 15 แล ้ว พระนางบัทเชบาก็ เข ้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ ที่ ห้อง
บรรทม กษั ตริยทรงพระชรามาก
์
และอาบีชากชาวชูเนมก็กําลังอยูปรนนิ
่
บัติกษั ตริย์ 16 เมื่อ
พระนางบัทเชบากราบถวายบัง คมกษั ตริย์ แล้ว กษั ตริย์ ก็ ตรัส ถามว่า “เจ้ าประสงค์ สิง่ ใด
� 17 พระนางทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ เจ้ านายของข้า พระองค์ พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ต่อ สาวใช้ ของพระองค์ ว่า ‘ซาโลมอนบุตร
ของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และเขาจะนั ่งบนบัลลังก์ของเรา� 18 ดูเถิด บัดนี้
อาโดนี ยาห์ ทรงราชย์ แล้ว แม้ว ่า พระองค์ คือ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั นก ็ หาทรงทราบ
ไม่ 19 เธอได้ ถวายวัว สัตว์อ้วนพี และแกะเป็ นอ ัน มาก และได้ เชิญ บรรดาโอรสของกษั ตริ
ย์ กับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิต กับ โยอาบผู้ บัญชาการกองทัพ แต่ ซาโลมอนผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
เธอหาได้เชิญไม่ 20 โอ ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของหม่อมฉั น อิสราเอลทัง้ สินก
้ ็เพ่งดูพระองค์
เพื่อ พระองค์ จะตรัส แก่ เขาว่า จะทรงให้ ผู้ ใดนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อม
ฉั น แทนพระองค์ 21 มิ ฉะนั ้น จะเป็น ดังนี้ คือ เมื่อ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ล่วงลับ ไป
อยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ แล้ว หม่อมฉั นและซาโลมอนบุตรของหม่อมฉั นก็จะตกเป็น
ฝ่ายผิด� 22 ดู เถิด ขณะเมื่อ พระนางกําลัง กราบทูล กษั ตริย์ อยู่ นาธัน ผู้ พยากรณ์ ก็ เข้า มา
23 เขาทัง
้ หลายจึง กราบทูล กษั ตริย์ว่า “ดู เถิด นาธัน ผู้ พยากรณ์ � เมื่อ นาธันเข้า มาต่อ พระ
พักตร์กษั ตริย์ เขาก็ ซบหน้า ลงถึง พื้น ถวายคํา นั บ กษั ตริย์ 24 และนาธัน กราบทูล ว่า “โอ ข้า
แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ พระองค์ รับสัง่ ไว้ หรือ ว่า ‘อาโดนี ยาห์ จะครองต่อ จาก
เรา และจะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของเรา� 25 เพราะวัน นี้ เธอได้ ลงไปถวายวัว สัตว์อ้วนพีและแกะ
เป็ นอ ัน มาก และได้ เชื้อ เชิญ บรรดาโอรสของกษั ตริย์ ทัง้ ผู้ บัญชาการกองทัพ และอาบี ยา
ธาร์ปุโรหิต และดูเถิด เขาทัง้ หลายกําลังกินดื่มต่อหน้าเธอและกล่าวว่า ‘ขอกษั ตริย์อาโดนี
ยาห์ทรงพระเจริญ� 26 แต่ส่วนข้าพระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และศาโดกปุโรหิต กับเบไน
ยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา และซาโลมอนผู้ รับ ใช้ของพระองค์ เธอหาได้ เชิญ ไม่ 27 เหตุการณ์
ทัง้ นี้ บังเกิดขึ้นโดยกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ หรือ และพระองค์ มิได้ ตรัสบอกแก่ ผู้รบ
ั
ใช้ของพระองค์ ว่า จะทรงให้ผู้ใดนั ่งบนบัลลั งก์ของกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ต่อจาก
พระองค์� 28 แลว
้ กษั ตริย์ดาวิดตรัสตอบว่า “จงเรียกบัทเชบาให้มาหาเรา� พระนางก็เสด็จ
เข้า มาเฝ้า ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ และประทับ ยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 29 แล ้ วกษั ตริย์
ทรงปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด คือพระองค์ ผู้ทรงไถ่ ชีวิตของเรา
จากบรรดาความทุกข์ยาก 30 เราได้ปฏิญาณต่อเจ้าในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอ
ิสราเอลว่า ‘ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และเธอจะนั ่งบนบัลลั
งก์ของเราแทนเรา� เราก็จะกระทําอย่างนั ้นวันนี้ แหละ� 31 แล้วพระนางบัทเชบาก็ซบพระ
พักตร์ลงถึ งด ิน ถวายบัง คมกษั ตริย์ และกราบทูล ว่า “ขอกษั ตริย์ ดาว ิด เจ้า นายของหม่อม
ฉั นจงทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์� 32 กษั ตริยดาว
์
ด
ิ รับสัง่ ว่า “จงเรียกศาโดกปุโรหิต และนาธัน
ผู้ พยากรณ์ กับ เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดามาหาเรา� เขาทัง้ หลายจึง เข้า มาเฝ้า กษั ตริย์
33 และกษั ตริย์ตรัสสัง
่ เขาทัง้ หลายว่า “จงพาข้าราชการของเจ้านายของเจ้าไปจัดให้ซาโลม
อนโอรสของเราขึ้นขีล
่ ่อของเรา และนําเขาลงไปที่กีโฮน 34 และให้ศาโดกปุโรหิต และนาธัน
ผูพยากรณ์
้
เจิมตัง้ เขาไว้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลที่นั ่น แลวท
้ ่านทัง้ หลายจงเป่าแตร และ
ประกาศว่า ‘ขอกษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระเจริญ� 35 แล้วท่านทัง้ หลายจงติดตามเขาขึ้นมา
และเขาจะมานั ่งบนบัลลังกข
์ องเรา เพราะว่าเขาจะได้เป็นกษั ตริย์แทนเรา เราได้กําหนดตัง้
เขาไว้ให้เป็นผู้ครอบครองเหนื ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์� 36 และเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮ
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ยาดาได้กราบทูลตอบกษั ตริย์ว่า “เอเมน ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งกษั ตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์ตรัสดังนั ้นเทอญ 37 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถิตกับกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
มาแล้วฉั นใด ก็ขอทรงสถิตกับซาโลมอนฉั นนั ้น และขอทรงกระทําให้พระที่นั่งของพระองค์
ใหญ่ยิง่ กว่าพระที่นั่งของกษั ตริย์ดาวิดเจ้านายของข้าพระองค์� 38 ดังนั ้นศาโดกปุโรหิต นา
ธันผู้พยากรณ์ และเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับคนเปเลทได้ ลงไปจัดให้
ซาโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งของกษั ตริย์ดาวิดและได้นําท่านมาถึงกีโฮน
การเจิมตัง้ ซาโลมอนไว้ที่กีโฮน

39 แล้วศาโดกปุโรหิตได้ นําเขาสัตว์ที่ บรรจุ นํ้ามันมาจากพลับพลา

และเจิมตัง้ ซาโลมอน
ไว้ และเขาทัง้ หลายก็เป่าแตร และประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ขอกษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระ
เจริญ� 40 และประชาชนทัง้ ปวงก็ตามเสด็จไปเป่าปี่ และเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานยิง่ นั ก
แผ่นดินก็แยกด้วยเสียงของเขาทัง้ หลาย
แผนการของอาโดนี ยาห์พ่ายแพ้

41 อาโดนี ยาห์และบรรดาแขกที่อยูกั
่ บท่านเมื่อรับประทานเสร็จแล้วกได้
็ ยินเสียงนั ้น และ

เมื่อโยอาบได้ยน
ิ เสียงแตรก็ พูดว่า “เสียงอึกทึกครึกโครมนี้ ที่ ในกรุ งหมายความว่ากระไร�
42 ขณะที่ เขากําลัง พู ดอย ู่ ดู เถิด โยนาธานบุตรชายอาบี ยาธาร์ปุ โรหิ ตก ็ มาถึง และอาโดนี
ยาห์ก็กล่าวว่า “เข้ามาเถิด เพราะเจ้าเป็นคนมีกําลังมากจึงนําข่าวดีมา� 43 โยนาธานกราบ
เรียนอาโดนี ยาห์ ว่า “หามิได้ เพราะกษั ตริย์ ดาว ิด เจ้า นายของเราทัง้ ปวงได้ ทรงกระทํา ให้
ซาโลมอนเป็นกษั ตริย์ 44 และกษั ตริย์ ได้ รับ สัง่ ให้ศาโดกปุโรหิต นาธัน ผู้ พยากรณ์ และเบ
ไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา กับ คนเคเรธีและคนเปเลทตามซาโลมอนไป และเขาทัง้ หลาย
ก็ ได้ จัด ให้ ซาโลมอนประทับ บนล่อ พระที่นั่ง ของกษั ตริย์ 45 และศาโดกปุโรหิต กับ นาธัน ผู้
พยากรณ์ ได้ เจ ิม ตัง้ ท่านไว้ให้เป็นกษั ตริย์ ณ กี โฮน และเขาทัง้ หลายก็ ข้น
ึ มาจากที่ นั่น ด้วย
ความเปรมปรีดิ ์ เพราะฉะนั ้น ในกรุ ง จึ งอ ึก ทึก ครึกโครม นี่ เป็น เสียงที่ ท่านทัง้ หลายได้ ยิน
46 ซาโลมอนได้ ทรงประทับ บนพระราชบัล ลั งก ์ ด้วย 47 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ี กบรรดาข้าราชการขอ
งกษั ตริย์ก็เข้าไปถวายพระพรแด่กษั ตริยดาว
์
ิดเจ้านายของเราว่า ‘ขอพระเจ้าทรงกระทําให้
พระนามของซาโลมอนบันลือไปยิง่ กว่าพระนามของพระองค์ และขอทรงกระทําให้บัลลังก์
ของซาโลมอนใหญ่ยงิ่ กว่าบัลลั งก์ของพระองค์� แล้วกษั ตริย์ก็ ทรงโน้ มพระกายลงบนแท่
นที ่บรรทม 48 และกษั ตริย์ก็ตรัสด้วยว่า ‘สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล ผู้
ได้ทรงประทานให้มีคนหนึ่ งนั ่งบนบัลลังก์ของเราในวันนี้ ด้วยตาของเราเองได้เห็นแล้ว� ”
49 แล ้ว บรรดาแขกทัง
้ ปวงของอาโดนี ยาห์ ก็ กลัว และลุก ขึ้น ต่างคนต่างไปตามทางของ
50
ตน ฝ่ายอาโดนี ยาห์ ก็ กล ัว ซาโลมอน จึง ลุก ขึ้น ไปจับ เชิง งอนของแท่ นบู ชา 51 มี คนไป
กราบทูลซาโลมอนว่า “ดูเถิด อาโดนี ยาห์กลัวกษัตริย์ซาโลมอน เพราะดูเถิด เธอจับเชิงงอน
ที่ แท่นบูชาอยู่กล่าวว่า ‘ขอกษั ตริย์ซาโลมอนได้ ปฏิญาณแก่ ข้าพเจ้าในวันนี้ ว่า พระองค์ จะ
ไม่ประหารผู้รับใช้ของพระองค์เสียด้วยดาบ� ” 52 และซาโลมอนตรัสว่า “ถ้าแม้เขาสําแดง
ตัว ได้ วา่ เป็น คนที่ สมควร ผมสัก เส้น เดียวของเขาจะไม่ ตกลงยัง พื้น ดิน แต่ ถ้า พบความชัว่
อยู่ ในตัว เขา เขาจะต้องถึงแก่ ความตาย � 53 กษั ตริย์ ซาโลมอนตรัสส ัง่ ให้คนไปนํา ท่านลง
มาจากแท่นบูชา และท่านก็มากราบลงต่อกษั ตริย์ซาโลมอน และซาโลมอนตรัสแก่ท่านว่า
“จงกลับไปวังของท่านเถิด�

2

ดาวิดสัง่ สอนซาโลมอน
เมื่อเวลาที่ ดาวิดจะสิน
้ พระชนม์ ใกล้ เข้ามา พระองค์ ทรงกําชับซาโลมอนราชโอรสของ
พระองค์ ว่า 2 “เรา กําลัง จะ เป็น ไป ตาม ทาง ของ โลก แล้ว จง เข้ม แข็ง และ สําแดง ตัว ของ
เจ้า ให้ เป็น ลูก ผู้ ชาย 3 และจงรักษาพระบัญชากําชับ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า คือ
1
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ดําเนิ น ในบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ พระบัญญั ติ
ของพระองค์ คํา ตัดสิน ของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ ดัง ที่ ได้ จาร ึก ไว้ ในพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสส เพื่อ เจ้า จะได้ จําเริญ ในบรรดาการซึ่ง เจ้า ได้ กระทํา และในที่ ใดๆที่
เจ้ าไป 4 เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะได้ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยวกับ เรา
ว่า ‘ถ้าลูกหลานทัง้ หลายของเจ้าระมัดระวังในวิถีทางทัง้ หลายของเขา ที่ จะดําเนิ นต่อหน้า
เราด้วยความจริง อย่างสุดจิต สุดใจของเขา (พระองค์ ตรัสว ่า� ราชวงศ์ จะไม่ ขาดชายที่ จะ
นั ่งบนบัลลั งก์ของอิสราเอล� 5 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เจ้ าก็ รู อ
้ ยู่แล้วว่า โยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์ได้
กระทํา อะไรแก่ เรา คือ ว่า เขาได้ กระทํา ประการใดแก่ ผู้ บัญชาการทัง้ สองแห่ง กองทัพ ของ
อิสราเอล คือ กระทํา แก่ อบ
ั เนอร์บุ ตรเนอร์ และแก่ อามาสาบุตรเยเธอร์ที่ โยอาบได้ ฆ่า เสีย
ทําให้โลหิต ที่ ตกในยามสงครามไหลในยามสันติ และวางโลหิต ที่ ตกในยามสงครามลงบน
รัดประคดที่เอวของเขา และลงบนรองเท้าของเขา 6 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงกระทําให้เหมาะสม
ตามปัญญาของเจ้า อย่า ปล่อยให้ ศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่ แดนคนตายอย่างสันติ 7 แต่
จงปฏิบัติด้วยความเมตตาต่อบุตรชายทัง้ หลายของบารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอมให้เขาอยู่
ในหมู่คนที่รบ
ั ประทานอยูที
่ ่โต๊ะของเจ้า เพราะว่าเมื่อเราหนี จากอับซาโลมพี่ชายของเจ้านั ้น
เขาทัง้ หลายได้มาพบกับเราด้วยความเมตตาดังนั ้นแหละ 8 และดูเถิด มีชิเมอีบุตรเก-ราคน
เบนยามินจากบ้านบาฮูรม
ิ อยู่กับเจ้าด้วย เขาเป็นผู้ด่าเราอย่างน่าสลดใจในวันที ่เราเดินไป
ยังมาหะนาอิม แต่เขามาต้อนรับเราที่ แม่น้าํ จอร์แดน และเราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระ
นามพระเยโฮวาห์ว่า ‘เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้าด้วยดาบ� 9 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าอย่าถือว่า
เขาไม่มีความผิด เพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญา เจ้าจะทราบว่าควรจะกระทําประการใดแก่เขา
และเจ้าจงนําศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิต�
ดาวิดสิน
้ พระชนม์ ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ (1 พศด 29:23-30)
10 แล ้ว ดาวิ ดก ็ บรรทมหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง พระศพไว้ ใน
นครดาวิด 11 และเวลาที่ ดาว ิด ทรงครอบครองอยู่ เหนื ออ ิส ราเอลนั ้น เป็น สี่ สิ บปี พระองค์
ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสามสิบสาม
ปี 12 ดังนั ้นแหละซาโลมอนจึงประทับบนพระที่นั่งของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และราช
อาณาจักรของพระองค์ก็ดํารงมัน
่ คงอยู่
อาโดนี ยาห์ถูกประหารชีวต
ิ
13 แล ้ วอาโดนี ยาห์ โอรสของพระนางฮั กก ีท ได้ เข ้า เฝ้า พระนางบัทเชบาพระชนนี ของซา
โลมอน พระนางมีพระเสาวนี ยว่
์ า “เจ้ามาอย่างสันติหรือ� ท่านทูลว่า “อย่างสันติขอรับกระ
หม่อม� 14 แลวท
้ ่านทูลว่า “เกล้ากระหม่อมมีเรือ
่ งที่จะทูลพระองค์� พระนางมีพระเสาวนี ย์
ว่า “จงพูดไปเถิด� 15 ท่านจึงทูลว่า “พระองค์ทรงทราบแล้วว่าราชอาณาจักรนัน
้ เป็นของก
ระหม่อม และว่าบรรดาชนอิสราเอลทัง้ สินก
็ มายใจว่า กระหม่อมจะได้ครอบครอง อย่างไร
้ ห
ก็ ดี ราชอาณาจักรก็ กล ับ กลายมาเป็น ของพระอนุชาของกระหม่ อม ด้วยราชอาณาจักร
เป็นของเธอจากพระเยโฮวาห์ 16 บัดนี้ กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียว ขอพระองค์อย่าได้
ปฏิเสธเลย� พระนางมี พระเสาวนี ย์ ต่อ เธอว่า “จงพูด ไปเถิด� 17 และท่านทูล ว่า “ขอพระ
องค์ ทูลกษั ตริย์ซาโลมอน (ท่านคงไม่ปฏิเสธพระองค์� คือทูลขออาบีชากชาวชู เนมให้เป็น
ชายาของกระหม่อม� 18 พระนางบัทเชบามีพระเสาวนี ย์ว่า “ดี แล้ว เราจะทูลกษั ตริย์แทน
เจ้า� 19 พระนางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน เพื่อทูลพระองค์ ให้อาโดนี ยาห์ และ
กษั ตริย์ทรงลุกขึ้นต้อนรับพระนาง และทรงคํานั บพระนาง แล้วก็เสด็จประทับบนพระที่นั่ง
ของพระองค์ รับสัง่ ให้นําพระเก้าอีม
้ าถวายพระชนนี พระนางก็เสด็จประทับที่เบื้องขวาของ
พระองค์ 20 แล้วพระนางทูลว่า “แม่ จะขอจากเธอสักประการหนึ่ ง ขออย่าปฏิเสธแม่ เลย�
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และกษั ตริย์ทูลพระนางว่า “ขอมาเถิด ผมจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่� 21 พระนางทูลว่า “ขอยก
อาบีชากชาวชู เนมให้กับอาโดนี ยาห์เชษฐาของเธอให้เป็นชายาเถิด� 22 กษั ตริย์ซาโลมอน
ตรัสตอบพระชนนี ของพระองค์ว่า “ไฉนเสด็จแม่จึงขออาบีชากชาวชูเนมให้แก่อาโดนี ยาห์
เล่า น่า จะขอราชอาณาจักรให้ เขาเสีย ด้วย เพราะเขาเป็น พระเชษฐาของผม และฝ่ายเขา
มี อาบ ี ยาธาร์ปุ โรหิต และโยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์� 23 แล ้ วกษั ตริย์ ซาโลมอนทรงปฏิญาณ
ิ ของเขา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า “ถ้า ถ้อยคํา นี้ ไม่ เป็น เหตุ ให้ อาโดนี ยาห์ เสีย ชีวต
แล้ว ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและให้หนักยิง่ กว่า 24 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด พระองค์ ผู้ทรงสถาปนาผมไว้ และตัง้ ผมไว้บนบัลลั งก์ของดาวิดราช
บิดาของผม และทรงตัง้ ไว้เป็นราชวงศ์ ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ อาโดนี ยาห์จะต้องตาย
ในวันนี้ ฉั นนั ้น� 25 ดังนั ้นกษั ตริย์ซาโลมอนจึงรับสัง่ ใช้เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เขาก็ไป
ประหารชีวต
ิ อาโดนี ยาห์เสีย และท่านก็ตาย
อาบียาธาร์ถูกไล่ออกจากหน้าที่ปุโรหิต

ส่วนอาบี ยาธาร์ปุ โรหิ ตน ัน
้ กษั ตริย์ รับสัง่ ว่า “จงไปอยู่ ที่ อานาโธท ไปสู่ ไร่นาของเจ้า
เพราะเจ้าสมควรที่ จะตาย แต่ ในเวลานี้ เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้า เพราะว่าเจ้าหามหีบของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ไปข้างหน้า ดาวิด ราชบิดาของเรา และเพราะเจ้า ได้ เข ้า ส่วนใน
บรรดาความทุกข์ ใจของราชบิดาเรา� 27 ซาโลมอนจึง ทรงขับ ไล่ อาบ ี ยาธาร์เสีย จากหน้าที่
ปุ โรหิตของพระเยโฮวาห์ กระทําให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ ตรัส
เกี่ยวกับวงศ์วานของเอลีที่เมืองชีโลห์
26

โยอาบถูกประหารชีวต
ิ เพราะท่านฆ่าอับเนอร์

เมื่อ ข่าวนี้ ทราบไปถึง โยอาบ เพราะแม้วา่ โยอาบมิ ได้ สน ับ สนุ นอ ับ ซาโลม ท่านได้ สน
ับ สนุนอาโดนี ยาห์ โยอาบก็ หนี ไปที่ พล ับ พลาของพระเยโฮวาห์และจับ เชิง งอนแท่น บูชาไว้
29 เมื่ อม ี คนไปกราบทูล กษั ตริย์ซาโลมอนว่า “โยอาบได้ หนี ไปที่ พล ับ พลาของพระเยโฮวาห์
และดู เถิด เขาอยู่ ข้างแท่ นบู ชาน น
ั ้ � ซาโลมอนรับ สัง่ เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาตรัสว ่า
30
“จงไปประหารชีวต
ิ เขาเสีย� เบไนยาห์ก็ มายังพลับพลาของพระเยโฮวาห์พู ดกับท่านว่า
“กษั ตริย์มีรับสัง่ ว่า จงออกมาเถิด� ท่านตอบว่า “ไม่ออกไป ข้าจะตายที่ นี่ � แล้วเบไนยาห์
ก็ นํา ความไปกราบทูล กษั ตริย์ อี กว่า “โยอาบพู ดอย ่างนี้ และเขาตอบข้า พระองค์ อย่างนี้ �
31 กษั ตริย์ ตรัส ตอบเขาว่า “จงกระทํา ตามที่ เขาบอก จงประหารเขาเสีย และฝัง เขาไว้ ทัง
้ นี้
จะได้ เอาโลหิต ไร้ความผิด ซึ่ง โยอาบได้ กระทํา ให้ ไหลนั ้น ไปเสีย จากเรา และจากวงศ์ วาน
บิดาของเรา 32 พระเยโฮวาห์ทรงทําให้โลหิตของเขากลับมาตกบนศีรษะของเขาเอง เพราะ
ว่า เขาได้ โจมตี และฆ่า ชายสองคนที่ ชอบธรรมและดี กว่า ตัว เขาด้วยดาบ โดยที่ ดาว ิ ดราช
บิดาของเราหาทรงทราบไม่ คืออับเนอร์บุตรเนอร์ผูบั
้ ญชาการกองทัพของอิสราเอล และอา
มาสาบุตรเยเธอร์ผู้ บัญชาการกองทัพ ของยู ดาห์ 33 ดัง นั ้น ต้องให้โลหิต ของเขาทัง้ สองตก
บนศีรษะของโยอาบและบนศีรษะเชื้อสายของเขาเป็นนิ ตย์ แต่ส่วนดาวิดและเชื้อสายของ
พระองค์ และราชวงศ์ ของพระองค์ และราชบัลลั งก์ของพระองค์ จะมีสันติ ภาพจากพระเย
โฮวาห์อยู่เป็นนิ ตย์� 34 แล้วเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาก็ ข้น
ึ ไปประหารชีวต
ิ เขาเสีย และ
ฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
28

เบไนยาห์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นแม่ทัพ ศาโดกรับตําแหน่ งเป็นมหาปุโรหิต

35 กษั ตริย์ได้ ทรงแต่ง ตัง
้ เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาเหนื อกองทัพแทนโยอาบ

ตริย์ก็ทรงแต่งตัง้ ศาโดกผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตําแหน่ งของอาบียาธาร์
ชิเมอีถูกประหารชีวต
ิ

และกษั
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36 แลว
้ กษั ตริย์ทรงใช้คนไปเรียกชิเมอีให้เข้ามาเฝ้า และตรัสกับเขาว่า “ท่านจงสร้างบ้าน

อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มและอาศัยอยูที
่ ่นั่น อย่าออกจากที่นั่นไปที่ไหนเลย 37 เพราะในวันทีท
่ ่าน
ออกไป และข้ามลํา ธารขิด โรนนั ้น ท่านจงรู เป็
้ น แน่ เถิด ว่า ท่านจะต้องตายแน่ แล ้ว โลหิต
38
ของเจ้าจะต้องตกบนศีรษะของเจ้าเอง� และชิเมอีทูลกษั ตริย์ว่า “ที่พระองค์ตรัสนันก
้ ็ดี
แล้ว ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะกระทําตามที่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ตรัสนัน
้ � ชิเมอีจึง
39
ได้ อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นเวลานาน ต่อมาเมื่อล่วงไปสามปี แล้วทาสสองคนของ
ชิเมอีได้ หลบหนี ไปยังอาคี ชโอรสของมาอาคาห์กษั ตริย์เมืองกัท และเมื่อเขามาบอกชิเมอี
ว่า “ดูเถิด ทาสของท่านอยูใ่ นเมืองกัท� 40 ชิเมอีก็ลุกขึ้นผูกอานขี่ลาไปเฝ้าอาคีชที่เมืองกัท
เพื่อเสาะหาทาสของตน ชิเมอีได้ไปนําทาสของตนมาจากเมืองกัท 41 และเมื่อมีผู้กราบทูล
ซาโลมอนว่า ชิ เมอี ได้ ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เมือ งกัท และกลับ มาแล้ว 42 กษั ตริย์ ก็ ทรง
ใช้ให้เรียกชิเมอีมาเฝ้าและตรัสกับเขาว่า “เราได้ ให้ท่านปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮ
วาห์มิใช่ หรือ และได้ ตัก เตือนท่านแล้ วว ่า ‘ท่านจงรู เป็
้ น แน่ ว่า ในวันที ่ ท่านออกไป ไม่ ว่า ไป
ที่ใดๆ ท่านจะต้องตายแน่ � และท่านก็ได้ตอบเราว่า ‘คําตรัสที่ข้าพระองค์ได้ยินนั ้นก็ดีแล้ว
� 43 ทําไมท่านจึงไม่รก
ั ษาคําปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ และรักษาคําบัญชาซึ่งเราได้กําชั
44
บท ่านนั ้น� กษั ตริย์ ตรัส กับ ชิ เมอี ว่า “ท่านเองรู เ้ รือ
่ งเหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในใจของท่าน
ซึ่งท่านได้กระทําต่อดาวิดราชบิดาของเรา เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงนําเหตุรา้ ยมาส
นองเหนื อศีรษะของท่านเอง 45 แต่ กษั ตริย์ซาโลมอนจะได้ รบ
ั พระพร และพระที่นั่งของดา
46
วิดจะตังม
้ น
ั ่ คงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยูเป็
่ นนิ ตย์� แลว
้ กษั ตริย์ทรงบัญชาเบไนยาห์
บุตรชายเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชีวต
ิ ชิเมอีเสีย ดังนั ้นราชอาณาจักรก็ตังม
้ ัน
่ คง
อยูใ่ นพระหัตถ์ของซาโลมอน

3
ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธิดาของฟาโรห์
ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา ให้ เป็น ทองแผ่น เดีย วกั นก ับ ฟาโรห์กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ โดยได้
ทรงรับ ราชธิดาของฟาโรห์ และทรงนํา พระนางมาไว้ ในนครของดาวิด จนพระองค์ ทรง
สร้างพระราชวัง ของพระองค์ และทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกําแพงรอบ
กรุ งเยรู ซาเล็มสําเร็จ 2 อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้ถวายสัตวบูชา ณ ปูชนียสถานสูง เพราะ
ในเวลานั ้นยังไม่ได้สร้างพระนิ เวศเพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ 3 ซาโลมอนทรงรักพระเย
โฮวาห์ ทรงดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวาย
สัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอม ณ ปูชนียสถานสูง
1

กษั ตริยถวายเครื
์
อ
่ งสัตวบูชาที่เมืองกิเบโอน (2 พศด 1:2-6)
4 และกษั ตริย์เสด็จไปที่เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครือ
่ งสัตวบูชาที่นั ่น เพราะที่นั่นเป็นมหา
ปูชนียสถานสูง ซาโลมอนทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาพันตัวบนแท่นบูชานน
ั้
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (2 พศด 1:7-13)
5 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนที่ เมือ งกิเบโอนเป็ น พระสุ บิ นในกลางคืน และ
พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด� 6 และซาโลมอนตรัสว่า “พระองค์
ได้ ทรงสําแดงความเมตตายิง่ ใหญ่ แก่ ดาว ิด พระราชบิดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะว่า
เสด็จ พ่อ ดําเนิ น ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยความจริง และความชอบธรรม ด้วยจิตใจเที่ยง
ตรงต่อ พระองค์ และพระองค์ ทรงรักษาความเมตตายิง่ ใหญ่ นี้ ไว้เพื่อ เสด็จ พ่อ และได้ ทรง
ประทานบุตรชายคนหนึ่ งแก่เสด็จพ่อให้นั่งบนราชบัลลั งก์ของท่านในวันนี้ 7 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เป็นแต่เด็ก บัดนี้ พระองค์ทรงกระทํา
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ให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นกษั ตริย์แทนดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ทราบ
ว่า จะเข้า นอกออกในอย่างไรถูก 8 และผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ก็ อยู่ ท่ามกลางประชาชนของ
พระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นชนชาติใหญ่ ซึ่งจะนั บหรือคํานวณประชาชนก็ไม่ได้
9 เพราะฉะนั ้น ขอพระองค์ ทรงประทานความคิด ความเข้าใจแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เพื่อจะ
วินิจฉั ย ประชาชนของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะประจั กษ ์ ในความผิดแผกระหว่างดี และ
ชัว่ เพราะว่าผูใ้ ดเล่าจะสามารถวินิจฉั ยประชาชนใหญ่ของพระองค์นี้ ได้� 10 ที่ซาโลมอนทูล
ขอเช่น นี้ ก็ เป็ นที ่ พอพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 11 พระเจ้า จึง ตรัส กับ ซาโลมอนว่า “เพราะ
เจ้าได้ขอสิง่ นี้ และมิได้ขอชีวต
ิ ยืนยาว หรือความมัง่ คัง่ หรือชีวต
ิ ของบรรดาศัตรู ของเจ้าเพื่อ
ตัวเจ้าเอง แต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ ในการวินิจฉั ย 12 ดูเถิด เรา
จะกระทํา ตามคํา ของเจ้า ดู เถิด เราให้ จิ ตใจอัน ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ เพื่อ
ว่า จะไม่ มี ใครที่ เป็น อยู่ ก่อนเจ้า เหมือนเจ้า และจะไม่ มี ใครที่ ข้น
ึ มาภายหลัง เจ้า เหมือนเจ้า
13 เราจะให้สิ ่งที่ เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วย ทัง
้ ความมัง่ คัง่ และเกียรติยศ เพื่อว่าตลอดวันเวลา
ทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะไม่ มี กษั ตริย์ องค์ อื่น เปรียบเทียบกับ เจ้า ได้ 14 และถ้า เจ้า จะดําเนิ น ตาม
ทางของเรา รักษากฎเกณฑ์ของเรา และบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดําเนิ นนั ้น
เราก็ จะให้ วน
ั เวลาของเจ้า ยืนยาว� 15 และซาโลมอนก็ ต่ืน บรรทม และดู เถิด เป็น พระสุ
บิน แล้วพระองค์ก็เสด็จมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และประทับยืนอยูหน
่ ้าหีบพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชา และพระราชทานเลี้ยงแก่ บรรดา
ข้าราชการของพระองค์
การพิสูจน์ สติปัญญาของซาโลมอน
แล ้ว หญิง แพศยาสองคนมาเฝ้า กษั ตริย์ และยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 17 หญิง
คนหนึ่ ง ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ เจ้ านายของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ และผู้ หญิง คนนี้ อาศัย อยู่ ใน
เรือนเดียวกัน และข้า พระองค์ ก็ คลอดบุตรคนหนึ่ ง ขณะที่ นางนั ้น อยู่ในเรือน 18 ต่อ มาเมื่อ
ข้าพระองค์คลอดบุตรได้สามวันแล้ว นางคนนี้ ก็คลอดบุตรด้วย และข้าพระองค์ทัง้ สองอยู่
ด้วยกัน ไม่มีผู้ใดอยู่กับข้าพระองค์ทัง้ สองในเรือนนั ้น ข้าพระองค์ทัง้ สองนั ้นอยู่ในเรือนนั ้น
19 แล ้ว บุตรของหญิง คนนี้ ก็ ตายเสีย ในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ 20 พอเที่ยงคืน นางก็ ลุก
ขึ้น และเอาบุตรชายของข้า พระองค์ ไปเสีย จากข้างข้า พระองค์ ขณะที่ สาวใช้ของพระองค์
หลับอยู่ และวางเขาไว้ในอกของเธอ และเธอเอาบุตรของเธอที่ตายแล้วนัน
้ ไว้ในอกของข้า
พระองค์ 21 เมื่อ ข้า พระองค์ ต่ืน ขึ้น ในตอนเช้า เพื่อ ให้บุ ตรของข้า พระองค์ กิน นม ดู เถิด เขา
ตายเสียแล้ว แต่เมื่อข้าพระองค์พน
ิ ิ จดใู นตอนเช้า ดูเถิด เด็กนั ้นไม่ใช่บุตรชายที่ข้าพระองค์
22
คลอดมา� แต่ หญิ งอ ีก คนหนึ่ ง พูด ว่า “ไม่ใช่ เด็ก ที่ เป็น เป็น บุตรชายของฉั น เด็ก ที่ ตาย
เป็น บุตรชายของเจ้า� หญิง คนที่ หน ่งึ พูด ว่า “ไม่ใช่ เด็ก ที่ ตายเป็น บุตรชายของเจ้า และ
เด็กที่เป็น เป็นบุตรชายของฉั น� เขาทัง้ สองพูดกันดังนี้ ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 23 แลว
้ กษั ตริ
ย์ตรัสว่า “คนหนึ่ งพูดว่า ‘คนนี้ เป็นบุตรชายของฉั น คือเด็กที่ เป็นอยู่ และบุตรชายของเจ้า
ตายเสียแล้ว� และอีกคนหนึ่ งพูดว่า ‘ไม่ใช่ แต่บุตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว และบุตรชาย
ของฉั น เป็น คนที่ มี ชว
ิ � ” 24 และกษั ตริย์ตรัสว ่า “เอาดาบมาให้ เราเล่ม หนึ่ ง� เขาจึง เอา
ี ต
พระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 25 และกษั ตริย์ตรัสว่า “จงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนน
ั ้ ออก
เป็นสองท่อน และให้คนหนึ่ งครึง่ หนึ่ ง และอีกคนหนึ่ งครึง่ หนึ่ ง� 26 แล้วหญิงคนที่บุตรของ
ตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลกษั ตริย์ เพราะว่าจิตใจของเธออาลัยในบุตรชายของเธอ เธอว่า “โอ
ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพระองค์ ขอทรงมอบเด็กที่ มี ชีวิตนน
ั ้ ให้เขาไป และถึงอย่างไรก็ ดี อย่า
ทรงฆ่า เสีย� แต่ หญิ งอ ีก คนหนึ่ ง ว่า “อย่า ให้ ฉัน เป็น เจ้าของหรือ ของฉั น ขอทรงแบ่ง เถิด
เพคะ� 27 แล้วกษั ตริย์ตรัสตอบเขาว่า “จงให้เด็กที่มีชีวิตนน
ั ้ แก่คนนั ้น อย่าฆ่าเสียเลย นาง
16
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เป็น มารดาของเด็ก นั ้น� 28 อิสราเอลทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งการพิพากษา ซึ่ง กษั ตริย์ ประทาน
การพิพากษานั ้น และเขาทัง้ หลายก็ เกรงกลัวกษั ตริย์ เพราะเขาทัง้ หลายประจั กษ์ว่า พระ
สติปัญญาของพระเจ้าอยูใ่ นพระองค์ที่จะทรงวินิจฉั ย

4
ข้าราชการผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลในอาณาจักรของซาโลมอน
1 กษั ตริย์ซาโลมอนเป็ นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอลทัง
้ สิน
้ 2 และคนต่อไปนี้ เป็นข้าราชการผู้
ใหญ่ของพระองค์คือ อาซาริยาห์บุตรชายศาโดกเป็นปุโรหิต 3 เอลีโฮเรฟและอาหิยาห์บุตร
ชายชิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟั ทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาห์บุ ตร
ชายเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ ศาโดกและอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต 5 อาซาริยาห์บุ
ตรชายนาธัน เป็น หัวหน้า ข้าหลวง ศบุด บุตรชายนาธัน เป็น ข้าราชการผู้ ใหญ่ และเป็น พระ
สหายของกษั ตริย์ 6 อาหิชาร์เป็นเจ้ากรมวัง และอาโดนี รม
ั บุตรชายอับดาเป็นผู้ควบคุมคน
ที่ทํางานโยธา
ข้าหลวงสิบสองคนเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสําหรับกษั ตริย์สํานั ก
7 ซาโลมอนทรงมี ข้าหลวงสิบ สองคนอยู่ เหนื ออ ิส ราเอลทัง
้ ปวง เป็น ผู้ จัดหาเสบียงอา
หารสําหรับ กษั ตริย์ และสําหรับ กษั ตริย์ สํานั ก ข้าหลวงคนหนึ่ ง จัดหาเสบียงอาหารสําหรับ
เดือนหนึ่ ง ในหนึ่ ง ปี 8 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของเขาคือ เบนเฮอร์ ประจํา แดนเทือกเขาเอฟราอิม
9 เบนเดเคอร์ ประจํา ในมาคาสและในชาอั ลบ ิม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานั น 10 เบน
เฮเสด ประจํา ในอารุ บ โบท โสโคห์ และแผ่น ดิน เฮเฟอร์ทัง้ สิน
้ ขึ้น อยู่ กับ เขา 11 เบนอาบีน า
ดับ ประจําในบริเวณโดร์ทัง้ หมด เขามีทาฟัทธิดาของซาโลมอนเป็นชายา 12 บาอานาบุตร
ชายอาหิลูด ประจําในทาอานาค เมกิดโดและเบธชานทัง้ หมดซึ่งอยู่ข้างศาเรธานเชิงเมือง
ยิสเรเอล และตัง้ แต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงฝากข้างโน้ นของโยกเนอัม 13 เบน
เกเบอร์ ประจําในราโมทกิเลอาด เขามีเมืองทัง้ หลายของยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ซ่ึงอยู่ในกิ
เลอาด และเขามีท้องถิน
่ อารโกบ ซึ่งอยู่ในบาชาน หัวเมืองใหญ่หกสิบหัวเมือง ซึ่งมีกําแพง
เมือง และดานทองสัมฤทธิขึ
์ ้นอยู่แก่เขา 14 อาหินาดับบุตรชายอิดโด ประจําในมาหะนาอิม
15 อาหิม าอัส ประจํา ในนั ฟ ทาลี เขาก็ เหมือนกัน ได้ บาเสมัท ธิดาของซาโลมอนเป็ น ชายา
16 บาอานาบุตรชายหุ ชัย ประจํา ในอาเชอร์และเบอาโลท 17 เยโฮชาฟั ทบ ุตรชายปารู อาห์
ประจํา ในอิส สาคาร์ 18 ชิ เมอี บุ ตรชายเอลาห์ ประจํา ในเบนยามิน 19 เกเบอร์บุ ตรชายอุ รี
ประจํา ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด ในแผ่น ดิน ของสิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และของโอกกษั
ตริย์ แห่ งเมืองบาชาน ท่านเป็น ข้าหลวงคนเดียวที่ ประจํา ในแผ่น ดิน นั ้น 20 คนยู ดาห์ และ
คนอิสราเอลนั ้ นมีจํานวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเล เขาทัง้ หลายกินและดื่มและมีจิ ต
ใจเบิกบาน 21 และซาโลมอนทรงปกครองเหนื อราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่แม่น้าํ ไปจนถึง
แผ่นดินฟีลิสเตียและถึงพรมแดนอียป
ิ ต์ เขาทัง้ หลายถวายส่วยอากร และปรนนิ บติ
ั ซาโลม
อนตลอดวัน เวลาแห่ง พระชนม์ ชี พของพระองค์ 22 เสบียงอาหารสําหรับ ซาโลมอนในวัน
หนึ่ งนั ้น คือยอดแป้งสามสิบโคระและแป้งหกสิบโคระ 23 วัวอ้วนสิบตัว วัวจากทุ่งหญ้ายี่สิ
บตัว แกะหนึ่ งร้อยตัว นอกจากนี้ มีกวางตัวผู้ เนื้ อสมัน อีเก้งและไก่อ้วน 24 เพราะพระองค์
ทรงครอบครองเหนื อท้องถิน
่ ทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้างนี้ ตัง้ แต่ ทิฟสาห์ถึงกาซา และทรงครอบ
ครองเหนื อ บรรดากษั ตริย์ ที่ อยู่ ฟากแม่น้ํา ข้างนี้ และพระองค์ ทรงมี สันติ ภาพอยู่ ทุ กด ้า นร
อบพระองค์ 25 ยูดาห์และอิสราเอลก็อยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนก็นั่งอยู่ใต้เถาองุน
่ และใต้ต้น
มะเดื่อ ของตน ตัง้ แต่ เมืองดานกระทัง่ ถึง เมืองเบเออร์เชบา ตลอดวัน เวลาของซาโลมอน
26 ซาโลมอนยังม ี คอกขั งม ้า เดี่ยวอีก สี่ หมื่น สําหรับ รถรบของพระองค์ และพลม้า หนึ่ ง หมื่น
สองพันคน 27 และบรรดาข้าหลวงเหล่านั ้นกจ
็ ัดเสบียงอาหารส่งกษั ตริย์ซาโลมอน และเพื่อ
ทุกคนที่ มายังโต๊ะเสวยของกษั ตริย์ซาโลมอน ต่างก็ ส่งของตามเดือนของตน เขาทัง้ หลาย
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ไม่ให้สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดขาดไปเลย 28 ทัง้ ข้าวบาร์เลยแ
์ ละฟางข้าวสําหรับม้าและม้าอาชาไนย เขา
นํามายังสถานที่ของข้าหลวงเหล่านั ้นตามที่ได้มีรับสัง่ แก่ทุกคน
สติปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า

29 และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณ

ทัง้ พระทั ยอ ัน กว้างขวางดุจ เม็ด ทรายที่ ชายทะเล 30 และสติ ปัญญาของซาโลมอนล้ ํา กว่า
สติปัญญาทัง้ สิน
ิ ต์ 31 เพราะพระองค์
้ ของชาวตะวันออกและกว่าบรรดาสติปัญญาของอียป
ทรงมีสติปัญญาฉลาดกว่าคนอื่นทุกคน ทรงฉลาดกว่าเอธานคนเอสราห์ และเฮมาน คาล
โคล์ และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล และพระนามของพระองค์ ก็ เลื่องลือ ไปในทุก
ประชาชาติที่อยูล้
่ อมรอบ 32 พระองค์ตรัสสภ
ุ าษิ ตสามพันข้อด้วย และบทเพลงของพระองค์
33
มีหน่งึ พันห้าบท พระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตัง้ แต่ต้นสนสี ดาร์ซ่ึงอยู่ในเลบานอน จนถึงต้นหุ
สบซึ่ง งอกออกมาจากกําแพง พระองค์ ตรัส ถึง สัตว์ป่า ด้วย ทัง้ บรรดานก สัตว์เลื้อยคลาน
และปลา 34 และคนมาจากชนชาติทัง้ หลายเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน และมาจากบร
รดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์

5
ซาโลมอนเตรียมสําหรับการสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-16)

1 ฝ่ายฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่านมาเฝ้าซาโลมอน

เมื่อท่านได้ยินว
่า เขาได้ เจ ิม ตัง้ พระองค์ ไว้เป็นกษั ตริย์ แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮี รามรัก ดาวิดอย ู่
เสมอ 2 และซาโลมอนได้ ส่ง พระดํารัส ไปยัง ฮี รามว่า 3 “ท่านคงทราบอยู่ แล ้ วว ่า ดาวิด ราช
บิดาของข้าพเจ้า สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ไม่
ได้ เพราะการสงครามซึ่งอยูล
่ ้อมรอบพระองค์ทุกด้าน จนกว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปราบเขา
เสียให้อยูใต้
่ พระบาทของพระองค์ 4 แต่บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงประทาน
ให้ ข้าพเจ้า ได้ หยุด พักรอบด้าน ปฏิปักษ์ หรือ เหตุ รา้ ยก็ ไม่มี 5 ดู เถิด ข้าพเจ้า จึง ประสงค์ จะ
สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ดัง ที่ พระเยโฮวาห์
ได้ ตรัส ไว้ กับ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘บุ ตรชายของเจ้า ผู้ ซึ่ง เราจะตัง้ ไว้ บนบัล ลั งก ์
แทนเจ้า จะสร้างพระนิ เวศสําหรับนามของเรา� 6 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านสัง่ ให้ตัดไม้สน
สี ดาร์แห่ งเลบานอนเพื่อ ข้าพเจ้า และข้าราชการของข้าพเจ้า จะสมทบกับ พวกข้าราชการ
ของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตัง้ ไว้ เพราะท่าน
คงทราบแล้วว่า ท่ามกลางเรานี้ ไม่มผู
ี ใดรู
้ จ
้ ักตัดไม้เหมือนชาวซีโดน� 7 และอยูม
่ าเมื่อฮีราม
ได้ยน
ิ ถ้อยคําของซาโลมอน ท่านก็ชื่นชมยินดียิง่ นั กและว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ในวัน
นี้ ผูทรงประทานบุ
้
ตรชายที่ฉลาดองค์หน่งึ แก่ดาวิด ให้อยูเหนื
่
อชนชาติใหญ่นี้ � 8 และฮีราม
ก็ใช้คนให้มายังซาโลมอนทูลว่า “ข้าพเจ้าได้พิจารณาสิง่ ต่างๆซึ่งท่านส่งไปยังข้าพเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะกระทําสิง่ สารพัดตามที่ท่านปรารถนาในเรือ
่ งไม้สนสีดาร์ และไม้สนสาม
ใบ 9 ข้าราชการของข้าพเจ้าจะนําลงมาจากเลบานอนถึงทะเล และข้าพเจ้าจะผูกแพล่องมา
ตามทะเลถึงที่ ที่ ท่านจะกําหนดให้ และข้าพเจ้าจะให้แก้ แพที่นั ่น ขอท่านมารับเอา และขอ
ท่านส่งเสบียงอาหารแก่สํานั กวังของข้าพเจ้าก็แล้วกัน เป็ นที่พอใจข้าพเจ้าแล้ว� 10 ฮีราม
จึง ได้ จัด ส่ง ไม้ สนสี ดาร์และไม้ สนสามใบให้ แก่ ซาโลมอนตามที่ พระองค์ มี พระประสงค์ ทุ
กประการ 11 ฝ่ายซาโลมอนทรงประทานข้าวสาลี ให้ เป็น อาหารแก่ สํานั ก วัง ของฮี รามสอง
หมื่น โคระและนํ้า มัน บริสุทธิ์ ยี ่ สิ บโคระ ซาโลมอนทรงประทานแก่ ฮี รามเป็น ปีๆ ไปอย่างนี้
แหละ 12 และพระเยโฮวาห์พระราชทานสติ ปัญญาแก่ ซาโลมอน ดังที่ พระองค์ ทรงสัญญา
ไว้ และมีสันติภาพระหว่างฮีรามและซาโลมอน และทัง้ สองก็ทรงกระทําสนธิสัญญากัน
พวกกรรมกรเพื่อสร้างพระวิหาร
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13 กษั ตริยซาโลมอนทรงเกณฑ์
์
แรงงานจากชนอิสราเอลทัง้ ปวง คนทีถู
่ กเกณฑ์แรงนั บได้

สามหมื่นคน 14 และพระองค์ทรงใช้เขาไปยังเลบานอน เวรละหนึ่ งหมื่นคนต่อเดือน เขาจะ
อยู่ที่ เลบานอนเดือนหนึ่ ง และอยู่บ้านสองเดือน และอาโดนี รม
ั เป็น ผู้ บังคับ บัญชาพวกถูก
เกณฑ์แรง 15 ซาโลมอนมีคนขนของหนั กเจ็ดหมื่นคน และคนสกัดหินในถิน
่ เทือกเขาแปด
16
หมื่นคน นอกจากข้าราชการผู้ใหญ่ของซาโลมอนซึ่งเป็นผู้ดูแลการงานนี้ ก็มีอีกสามพัน
สามร้อยคนซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลประชาชนผู้ดําเนิ นงาน 17 กษั ตริย์ทรงบัญชาและเขาทัง้
หลายสกัดก้อนหินใหญ่มีค่าออกมา เพื่อวางรากฐานของพระนิ เวศด้วยหินทีแต่
่ งแล้ว 18 ดัง
นั ้นพนั กงานก่อสร้างของซาโลมอน และพนั กงานก่อสร้างของฮีราม และช่างสลักหินก็แต่
งหินเหล่านั ้น และเตรียมตัวไม้และหินเพื่อสร้างพระนิ เวศ

6
การเริม
่ สร้างพระวิหาร (2 พศด 3:1-2)
อยู่ มาในปี ที่ สี่ ร้อยแปดสิบ หลัง จากที่ ชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในปี ที่ สี่
แห่งการที่ซาโลมอนครอบครองอิสราเอล ในเดือนศิฟ ซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริม
่
สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
1

การพรรณนาถึงพระวิหาร

2 พระนิ เวศซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างสําหรับพระเยโฮวาห์นั ้น

ยาวหกสิบศอก กว้าง
ยี่ สิ บศอกและสูง สามสิบ ศอก มุ ขหน้า ห้องโถงของพระนิ เวศนั ้น ยาวยี่ สิ บศอก เท่ ากั บด ้า
นกว้างของพระนิ เวศ และลึกเข้าไปหน้าพระนิ เวศสิบศอก 4 และพระองค์ทรงสร้างหน้าต่าง
สําหรับพระนิ เวศมีขอบสอบออกข้างนอก 5 พระองค์ทรงสร้างห้องติดผนั งพระนิ เวศอยูร่ อบ
ผนั งของพระนิ เวศ ทัง้ ที่ห้องโถงและที่หอ
้ งหลัง และพระองค์ทรงสร้างห้องระเบียงโดยรอบ
6 ห้องชัน
้ ล่างที่สุดกว้างห้าศอก ชัน
้ กลางกว้างหกศอก และชันที
้ ่สามกว้างเจ็ดศอก เพราะ
รอบด้านนอกของพระนิ เวศพระองค์ทรงสร้างหยักบ่าไว้ที่ผนั ง เพื่อว่าไม้รอดจะไม่ได้ทะลวง
เข้าไปในผนั ง พระนิ เวศ 7 เมื่อ กําลัง สร้าง พระนิ เวศนั ้ นก ็ สร้างด้วยศิ ลา ซึ่ง เตรียมมาจา
กบ่อศิ ลา เพราะฉะนั ้นจึงไม่ได้ ยินเสียงค้อนหรือขวานหรือเครือ
่ งมือเหล็กใดๆในพระนิ เวศ
ขณะเมื่อ ทําการก่อสร้าง 8 ทางเข้า ห้องชัน
้ ล่างอยู่ ทางด้านขวาของตัวพระนิ เวศ และคน
ขึ้นไปยังห้องชัน
้ กลางทางบันไดเวียน และขึ้นจากห้องชัน
้ กลางไปห้องชันที
้ ่สาม 9 พระองค์
ทรงสร้างพระนิ เวศดังนี้ และทรงให้ สําเร็จ และพระองค์ ทรงสร้างเพดานของพระนิ เวศ มี
ไม้ คร่าวและกระดานเป็น ไม้ สนสี ดาร์ 10 พระองค์ ทรงสร้างห้องรอบพระนิ เวศสูง ห้า ศอก
และติ ดกับตัวพระนิ เวศด้วยกระดานไม้สนสี ดาร์ 11 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง
ซาโลมอนว่า 12 “เกี่ยวด้วยพระนิ เวศนี้ ซ่ึงเจ้าสร้างอยู่ ถ้าเจ้าดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเรา
และประพฤติ ตามคํา ตัดสิน ของเรา และรักษาบัญญั ติ ของเราทัง้ สิน
้ และดําเนิ น ตาม เราก็
จะกระทํา ถ้อยคํา ของเรากับ เจ้า ซึ่ง เราพู ดก ับ ดาวิด บิดาของเจ้า นั ้น ให้สําเร็จ 13 และเราจะ
อยู่ในหมู่ชนอิสราเอล และจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลชนชาติของเราเลย� 14 ซาโลมอนได้ทรง
สร้างพระนิ เวศและทรงให้ สําเร็จ 15 พระองค์ ทรงกรุ ผนั ง ข้างในพระนิ เวศด้วยกระดานไม้
สนสี ดาร์ ตัง้ แต่ พื้น พระนิ เวศจนถึง ไม้ เพดาน พระองค์ ทรงกรุ ข้างในด้วยไม้ และพระองค์
ทรงปูปิดพื้นพระนิ เวศด้วยไม้สนสามใบ 16 พระองค์ทรงสร้างอีกข้างหนึ่ งของพระนิ เวศยี่สิ
บศอกด้วยกระดานไม้สนสีดาร์จากพื้นถึงไม้เพดาน และพระองค์ทรงสร้างห้องนี้ ภายใน ให้
เป็นห้องหลัง คือที่บริสุทธิที
์ ่สุด 17 ตัวพระนิ เวศคือห้องโถงซึ่งอยู่ส่วนหน้านั ้นยาวสี่สิบศอก
18 มี ไม้ สนสี ดาร์ที่ อยู่ ข้างในพระนิ เวศแกะเป็ นร ู ปดอกตูม และดอกไม้ บาน เป็ น ไม้ สนสี ดาร์
ทัง้ สิน
้ ในที่นั่นแลไม่เห็นหินเลย 19 พระองค์ทรงจัดเตรียมห้องหลังไว้ข้างในพระนิ เวศ เพื่อ
จะวางหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ไว้ ที่ นั่น 20 ส่วนข้างในห้องหลัง นั ้น ยาวยี่ สิ บศอก
กว้างยี่ สิ บศอก และสูง ยี่ สิ บศอก และพระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคํา บริสุทธิ ์ พระองค์ ทรงกรุ
3
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แท่ นบู ชาด้วยไม้สนสี ดาร์ด้วย 21 และซาโลมอนทรงบุ ข้างในพระนิ เวศด้วยทองคําบริสุทธิ
์ และพระองค์ ทรงลากโซ่ ทองคํา ข้ามข้างหน้า ห้องหลัง และบุ ด้วยทองคํา 22 และพระองค์
ทรงบุพ ระนิ เวศทัง้ หลั งด ้วยทองคํา จนพระนิ เวศนั ้น สําเร็จ ทัง้ สิน
้ แท่น บูชาทัง้ แท่ นที ่ เป็น
23
ของห้องหลัง พระองค์ ก็ ทรงบุ ด้วยทองคํา ในห้องหลัง พระองค์ ทรงสร้างเครู บ สองรู ปด
้วยไม้มะกอกเทศ สูงรู ปละสิบศอก 24 ปี กข้างหนึ่ งของเครู บยาวห้าศอก ปี กอีกข้างหนึ่ งของ
เครู บ ยาวห้า ศอก จากปลายปีก ข้างหนึ่ ง ไปถึง ปลายปี กอ ีก ข้างหนึ่ ง ยาวสิบ ศอก 25 เครู บอี
กรู ปหนึ่ งก็วด
ั ได้สิบศอกด้วย เครู บทง
ั ้ สองมีขนาดเท่ากัน และรู ปอย่างเดียวกัน 26 ความสูง
ของเครู บรู ปหนึ่ งเป็นสิบศอก และเครู บอีกรู ปหนึ่ งก็เหมือนกัน 27 พระองค์ทรงวางเครู บไว้
ในส่วนชัน
้ ในที่สุด ของพระนิ เวศ ปี กของเครู บน ั ้นกางออกเพื่อ ให้ ปี กหนึ่ ง จดผนั ง ข้างหนึ่ ง
และปีก ของเครู บอี กรู ปหนึ่ ง จดผนั งอ ีก ข้างหนึ่ ง ส่วนปีก ข้า งอื่ นก ็ มาจดกัน ตรงกลางพระ
นิ เวศ 28 และพระองค์ ทรงบุเครู บด ้วยทองคํา 29 พระองค์ ทรงสลัก ผนั ง ของพระนิ เวศนั ้น
โดยรอบ ด้วยรู ปแกะสลักเป็ นรูปเครู บ และต้นอินทผลัมและดอกไม้บานทัง้ ข้างในและข้าง
นอก 30 พื้น ของพระนิ เวศนั ้น พระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคํา ทัง้ ข้างในและข้างนอก 31 สําหรับ
ทางเข้าสู่หอ
้ งหลัง พระองค์ทรงสร้างประตูด้วยไม้มะกอกเทศ กรอบประตูชิ้นบนและวงกบ
ประตูรวมเข้าเป็นหนึ่ งในห้าของขนาดของผนั ง 32 พระองค์ทรงสร้างบานประตูทัง้ สองด้วย
ไม้มะกอกเทศ แกะรู ปเครู บ ต้นอินทผลัม และดอกไม้บาน ทรงบุด้วยทองคํา พระองค์ทรง
แผ่ทองคําหุม
้ เครู บและห้อมต้นอินทผลัม 33 พระองค์ทรงสร้างวงกบประตูทางเข้าห้องโถง
ด้วยไม้ มะกอกเทศ เป็น หนึ่ ง ในสี่ ของขนาดของผนั ง 34 และประตู สองบานด้วยไม้ สนสาม
ใบ บานสองบานของบานประตูหน่งึ หมุนได้ และบานอีกสองบานของบานประตูหน่ึงก็หมุน
ได้ 35 พระองค์ ทรงแกะเครู บ ต้ นอ ิ นทผลัม และดอกไม้ บานบนบานประตู นั ้น และพระองค์
ทรงบุ ด้วยทองคํา สมํ่าเสมอกัน บนงานแกะสลัก นั ้น 36 พระองค์ ทรงสร้างลานภายในด้วย
กําแพงหิน สกัด สามชัน
้ และด้วยไม้ สนสี ดาร์ชัน
้ หนึ่ ง 37 ในปี ที่ สี่ ก็ได้ วางรากพระนิ เวศของ
38
พระเยโฮวาห์ ในเดือนศิฟ และในปี ที่สิบเอ็ดในเดือนบูล ซึ่งเป็นเดือนที่แปด พระนิ เวศนั ้
นก็สําเร็จหมดทุกๆส่วน และสําเร็จตามรายการทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงสร้างพระนิ เวศนั ้นเจ็ด
ปี

7

การพรรณนาถึงพระวิหารและเครือ
่ งตกแต่งต่างๆ
ซาโลมอนทรงสร้างพระราชวัง ของพระองค์ สิ บสามปี และพระองค์ ทรงให้ พระราชวัง
ของพระองค์สําเร็จทัง้ สิน
้ 2 พระองค์ทรงสร้างพระตําหนั กพนาเลบานอน ยาวหนึ่ งร้อยศอก
กว้างห้า สิบ ศอกและสูง สามสิบ ศอก อยู่ บนเสาไม้ สนสี ดาร์ สี ่ แถว มี คานไม้ สนสี ดาร์อยู่
บนเสา 3 ชัน
้ บนมุ งด ้วยไม้ สนสี ดาร์บนห้อง ซึ่ง อยู่ บนเสาสี่ สิ บห้า ห้อง แถวละสิบ ห้า ห้อง
4 มี กรอบหน้าต่างสามแถบ หน ้า ต่างอยู่ตรงข้ามหน้าต่างทัง
้ สามแถว 5 ประตู และหน้าต่าง
ทัง้ หมดมีกรอบสี่เหลี่ยม และหน้าต่างก็อยูตรงข้
่
ามหน้าต่างทัง้ สามแถว 6 และพระองค์ทรง
สร้างท้องพระโรงเสา ยาวห้า สิบ ศอกและกว้างสามสิบ ศอก มี มุ ขด ้านหน้า และมี เสากับ
หลังคาข้างหน้า 7 และพระองค์ ทรงสร้างท้องพระโรงพระที่ นั ่ง เป็ นที ่ ซ่ึง พระองค์ ทรงให้
คําพิพากษา คือท้องพระโรงพินิศจัย ก็ ทําทัง้ ห้องสําเร็จด้วยไม้ สนสี ดาร์ด้วย 8 พระราชวัง
ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ จะทรงประทั บอย ู่นั้ นม ี ลานอีก แห่ง หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ ภายในท้องพระโรง
ก็กระทําด้วยฝีมือช่างอย่างเดียวกัน ซาโลมอนได้ทรงสร้างวังเหมือนท้องพระโรงนี้ สําหรับ
ราชธิดาของฟาโรห์ ซึ่ง พระองค์ ทรงได้ มาเป็น มเหสี 9 ทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ สร้างด้วยหิ นอ ั นม ี ค่า
สกัดออกมาตามขนาด ใช้เลื่อย เลื่อยทังด
้ ้านหลังและด้านหน้า ตัง้ แต่ฐานถึงยอดผนั ง และ
มีตัง้ แต่ ข้างนอกถึงลานใหญ่ 10 ฐานนั ้นทําด้วยหินมีค่า หินก้อนมหึมา หินขนาดแปดและ
1
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สิบ ศอก 11 ข้างบนก็ เป็น หิ นม ี ค่า สกัด ออกมาตามขนาด และไม้ สนสี ดาร์ 12 กําแพงลาน
ใหญ่ มี หิน สกัด สามชัน
้ โดยรอบ และไม้ สนสี ดาร์ชัน
้ หนึ่ ง ลานชัน
้ ในของพระนิ เวศของพระ
13
เยโฮวาห์ก็ มี เหมือนกัน ทั ้งมุขพระนิ เวศด้วย กษั ตริย์ซาโลมอนทรงใช้คนให้นําฮีรามมา
จากเมืองไทระ 14 ท่านเป็นบุตรชายของหญิงม่ายตระกูลนัฟทาลี และบิดาของท่านเป็นชาย
ชาวเมืองไทระ เป็นช่างทองสัมฤทธิ์ และท่านประกอบด้วยสติปัญญา ความเข้าใจและฝีมือ
ที่ จะทํางานทุก อย่างด้วยทองสัมฤทธิ์ ท่านมาเฝ้า กษั ตริย์ ซาโลมอนและทํางานทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ 15 ท่านได้ทําเสาทองสัมฤทธิส
์ องเสา แต่ละเสาสูงสิบแปดศอก วัดขนาดเส้นรอบ
16
แต่ละเสาได้ สิ บสองศอก ท่านทําบัวควํา่ หัวเสาสองอันด้วยทองสัมฤทธิหล่
์ อ เพื่อจะวาง
ไว้บนยอดเสา บัว ควํา่ หัว เสาอัน หนึ่ ง สูง ห้า ศอก และความสูง ของบัว ควํา่ หัว เสาอี กอ ัน หนึ่
งก ็ หา้ ศอก 17 แล ้ว มี ตาข่ายเป็น ตาหมากรุ กด ้ว ยมาลัย โซ่ สําหรับ บัว ควํา่ ที่ อยู่ บนหัว เสา เจ
็ด อัน สําหรับ บัว ควํา่ อัน หนึ่ ง และเจ็ด อัน สําหรับ บัว ควํา่ อี กอ ัน หนึ่ ง 18 ท่านทํา เสานั ้น พร้อม
ด้วยลูก ทั บท ิม มี สองแถวล้อมทับ ตาข่ายผืน หนึ่ ง เพื่อ คลุม บัว ควํา่ ที่ อยู่ ยอดเสา และท่าน
ก็ ทํา เช่น เดียวกัน สําหรับ บัว ควํา่ อี กอ ัน หนึ่ ง 19 ฝ่ายบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสาที่ อยู่ ในมุ ขน น
ั้
เป็น ดอกบัว ขนาดสี่ ศอก 20 บัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนเสาสองต้น นั ้ นม ี ลูก ทั บท ิ มด ้วย และอยู่ เหนื อ
คิว
้ ซึ่ง อยู่ ถัด ตาข่าย มี ลูก ทั บท ิม สองร้อยลูก อยู่ ล้อมรอบเป็น สองแถว บัว ควํา่ อี กอ ัน หนึ่ งก
็ มี เหมือนกัน 21 ท่านตัง้ เสาไว้ที่ มุ ขพระวิหาร ท่านตัง้ เสาข้างขวาไว้ และเรียกชื่อ ว่า ยาคีน
และท่านตัง้ เสาข้างซ้ายไว้ เรียกชื่อว่าโบอัส 22 และบนยอดเสานั ้นเป็นลายดอกบัว งานของ
เสาก็ สํา เร็จด ัง นี้ แหละ 23 แล ้ วท ่านได้ หล่อ ขัน สาครเป็น ขัน กลม วัด จากขอบหนึ่ ง ไปถึ งอ ีก
ขอบหนึ่ งได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก 24 ใต้ขอบเป็นลูกดอกตูม ใน
ระยะหนึ่ ง ศอกมี ลูกดอกตู มสิ บลู ก อยู่รอบขัน สาคร ดอกตูม อยู่สองแถวหล่อ พร้อมกับ เมื่อ
หล่อ ขัน สาคร 25 ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บนวัว สิบ สองตัว หัน หน้า ไปทิศ เหนื อ สามตัว หัน หน้า
ไปทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว หันหน้าไปทิศตะวันออกสามตัว เขาวางขัน
สาครอยู่ บนวัว ส่วนหลัง ทัง้ หมดของวัว อยู่ ด้านใน 26 ขัน สาครหนาหนึ่ ง คืบ ที่ ขอบของขัน
ทํา เหมือนขอบถ้วยเหมือนอย่างดอกบัว บรรจุ ได้ สองพัน บัท 27 ท่านทํา แท่น ทองสัมฤทธิสิ
์
28
บอัน แท่ นอ ัน หนึ่ ง ยาวสี่ ศอก กว้างสี่ ศอก สูง สามศอก ท่านสร้างแท่น อย่างนี้ แท่น นี้ มี
แผง แผงนี้ ฝัง อยู่ในกรอบ 29 บนแผงที่ ฝัง อยู่ในกรอบนั ้ นม ี รู ปสิงโต วัว และเครู บ ข้างบน
กรอบมี แท่ นที ่ อยู่เหนื อ และใต้ สิ งโตและวัว มี ลวดลายเป็น มาลัย ฝี ค้อน 30 แล ้ว แท่น หนึ่ งๆ
มี ล้อ ทองสัมฤทธิ์สี ่ ล้อ และมี เพลาทองสัมฤทธิ์ ที่ มุ มท ัง้ สี่ มี ที่ หนุน ขันที ่ หน ุ นอ ัน หนึ่ ง หล่
อมีมาลัยห้อยข้างๆทุกข้าง 31 ช่องเปิ ดอยู่ในบัวควํา่ ซึ่งยื่นขึ้นไปหนึ่ งศอก ช่องเปิดนั ้นกลม
อย่างที่ เขาทําแท่น ลึกหนึ่ งศอกคืบ ตรงช่องเปิ ดมีลายสลัก และแผงนั ้ นก็สี ่เหลี่ยมไม่กลม
32 ล้อทัง
้ สี่อยู่ใต้แผง เพลาล้อนั ้นเป็นชิน
้ เดียวกับแท่น ล้ออันหนึ่ งสูงหนึ่ งศอกคืบ 33 ล้อนั ้น
เขาทําเหมือนล้อรถรบ ทัง้ เพลา ขอบล้อ ซี่ และดุมก็ หล่อ 34 แท่นหนึ่ งๆมี ที่ หนุนอยู่ที่ มุ มท
ัง้ สี่ ที่ หน ุน นี้ หล่อ เป็น ชิน
้ เดียวกับ แท่น 35 ที่ บนยอดแท่ นม ี แถบกลมยอดสูง คืบ หนึ่ ง และ
บนยอดแท่นนั ้ นมีกรอบและแผงติดเป็ นอันเดียวกับแท่น 36 ที่ พื้นกรอบและพื้นแผง ท่าน
สลักเป็ นรูปเครู บ สิงโต และต้นอินทผลัม ตามที่ว่างของแต่ละสิง่ มีลายมาลัยรอบ 37 ท่าน
ได้ ทํา แท่น สิบ แท่น ตามอย่างนี้ หล่อ เหมือนกัน หมดทุ กอ ัน ขนาดเดียวกัน และรู ป เดียวกัน
38 ท่านทําขันทองสัมฤทธิสิ
์ บลู ก ขันลูกหนึ่ งจุสี่สิ บบัท ขนาดขันลูกหนึ่ งสี่ ศอก มีขันแท่นละ
39
ลูก ทัง้ สิบ แท่น ท่านวางแท่น ขัน นั ้น ไว้ทางด้านขวาของพระนิ เวศห้า แท่น และทางด้าน
ซ้ายของพระนิ เวศห้า แท่น และท่านวางขัน สาครไว้ที่ ด้านขวาพระนิ เวศทางทิศ ตะวัน ออก
เฉี ยงใต้ 40 ฮีรามได้ ทํา ขัน พล ว
ั ่ และชามด้วย ดัง นั ้น ฮีรามก็ เสร็จงานทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขาต้องกระ
ทําถวายกษั ตริย์ซาโลมอนสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 41 เสาสองต้น คิวท
้ ัง้ สองของ
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บัวควํา่ ที่อยูบนยอดเสา
่
และตาข่ายสองผืน ซึ่งคลุมคิวท
่ นยอดเสา
้ ัง้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยูบ
42 และลูกทับทิมสี่รอ
้ ยสําหรับตาข่ายสองผืน ตาข่ายผืนหนึ่ งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุม
คิ้ วท งั ้ สองของบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนเสา 43 แท่น สิบ แท่น และขัน สิ บลู กซึ่ง อยู่ บนแท่น 44 และ
ขัน สาครลูก หนึ่ ง และวัว สิบ สองตั วท ี่ อยู่ ใต้ ขัน สาคร 45 หม้อ พล ว
ั ่ และชาม ภาชนะทัง้ สิน
้
เหล่า นี้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ฮี รามได้ ทํา ถวายกษั ตริย์ ซาโลมอนเป็น ของที่ ทํา
ด้วยทองสัมฤทธิข
์ ัดมัน 46 กษั ตริย์ทรงหล่อสิง่ เหล่า นี้ ในที่ราบลุ่มของแม่ น้ําจอร์แดน และ
ในที่ ดิ นโคลนระหว่างเมืองสุ คคทและศาเรธาน 47 ซาโลมอนทรงหาได้ ชงั ่ เครือ
่ งใช้ทัง้ หมด
นี้ ไม่ เพราะว่ามีมากด้วยกัน จึงมิได้หานํ้าหนั กของทองสัมฤทธิ์ 48 ซาโลมอนได้ทรงกระทํา
เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ คือ แท่น บูชาทองคํา และทรงทํา โต๊ะ
ขนมปังหน้าพระพักตร์ด้วยทองคํา 49 เชิงประทีปทําด้วยทองคําบริสุทธิ์อยู่ทางด้านขวาห้า
อัน อยู่ ทางด้านซ้ายห้า อัน ข้างหน้า ห้องหลัง ดอกไม้ ตะเกียง และตะไกรตัด ไส้ ตะเกียงทํา
ด้วยทองคํา 50 อ่าง ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ
์ และเดือยสําหรับ ประตู ของส่วนชัน
้ ง
้ ในพระนิ เวศ คือ ที่ บริสุทธิ์ที่สุด และสําหรับ ประตู หอ
โถงของพระวิหาร ก็ทําด้วยทองคํา 51 บรรดากิจการซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนกระทําเกี่ยวด้วย
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ก็ได้ สํา เร็จด ัง นี้ และซาโลมอนทรงนํา บรรดาสิง่ ซึ่ง ดาวิด ราช
บิดาทรงถวายไว้เข้ามา คือเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ต่างๆ และเก็บไว้ในคลัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์

8

หีบพันธสัญญาและสง่าราศีของพระเจ้าในพระวิหาร (2 พศด 5:2-14)
1 แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของตระกูล คือ
ประมุข ของบรรพบุรุษ คนอิสราเอล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ซาโลมอนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ
จะนําหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิด คือเมืองศิ โยน 2 และผู้ชายทัง้
สิน
้ ของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร์กษั ตริย์ซาโลมอน ณ การเลี้ยงในเดือนเอธานิ ม ซึ่ง
เป็นเดือนที่ เจ็ด 3 พวกผู้ใหญ่ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา และพวกปุโรหิตก็ยกหีบ 4 และเขาทัง้
หลายนํา หีบ ของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแห่ง ชุ มนุม และเครือ
่ งใช้ บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่
5
ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้ บรรดาปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้นมา และกษั ตริย์ซาโลมอน
และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ สินที
่ ประชุมกันต่อพระองค์ อยูกั
่ บพระองค์ต่อหน้าหีบ ได้ถวาย
้ ได้
แกะและวัวมากมาย ซึ่งเขาจะนั บหรือเอาจํานวนก็ ไม่ ได้ 6 แล้วปุ โรหิตก็นําหีบพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์มาย ัง ที่ ของหีบ ที่ อยู่ในห้องหลัง ของพระนิ เวศ คือ ในที่ บริสุทธิที
์ ่สุด ภาย
7
ใต้ปีกเครู บ เพราะว่าเครู บนัน
้ กางปีกออกเหนื อที่ของหีบ เครู บจึงเป็นเครือ
่ งคลุมเหนื อหีบ
และไม้คานของหีบ 8 พวกเขาดึงคานหามของหีบนัน
้ ออกบ้าง จึงเห็นปลายคานหามได้จาก
ที่ บริสุทธิที
์ ่สุด ซึ่ง อยู่ ข้างหน้า ห้องหลัง แต่ เขาจะเห็น จากข้างนอกไม่ ได้ และคานหามก็ ยงั
อยู่ที่นั ่นจนทุกวันนี้ 9 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสเก็บไว้ ณ โฮเรบ เมื่อ
พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา พันธสัญญากับ ชนอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ 10 และอยู่ มาเมื่อ ปุโรหิต ออกมาจากที่ บริสุทธิที
์ ่สุด เมฆมาเต็ม พระนิ เวศของพระ
11
เยโฮวาห์ ปุโรหิตจึงยืนปรนนิ บัติอยู่ไม่ได้เพราะเมฆนั ้น เพราะสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์
เต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ซาโลมอนให้พรแก่ชุมนุมชน (2 พศด 6:1-11)
12 แล้วซาโลมอนตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า พระองค์จะประทับในความมืดทึบ 13 ข้า
พระองค์ ได้ สร้างพระนิ เวศอันเป็ นที ่ประทับสําหรับพระองค์ เป็นสถานที่ ถาวรเพื่อพระองค์
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จะทรงสถิต อยู่ เป็น นิ ตย์ � 14 แล ้ วกษั ตริย์ ก็ หัน มาและทรงให้พรแก่ ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้
ปวง (ขณะที่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ ปวงยืน อยู�
่ 15 พระองค์ ตรัสว ่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทําให้สําเร็จด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ตามที่พระองค์
ตรัส ไว้ ด้วยพระโอษฐ์ ต่อ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า 16 ‘ตัง้ แต่ วัน ที่ เราได้ นํา อิสราเอล
ชนชาติ ของเราออกจากอียป
ิ ต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหนึ่ ง เมืองใดในตระกูล อิสราเอลทัง้ สิน
้
เพื่อ จะสร้างพระนิ เวศ เพื่อ นามของเราจะอยู่ ที่ นั่น แต่ เราได้ เลือกดาวิด ให้ อยู่ เหนื ออ ิส รา
เอลชนชาติ ของเรา� 17 ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า ทรงตัง้ พระทัยแล้ วที่จะสร้างพระนิ เวศ
สําหรับ พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอล 18 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ดาวิด
ราชบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘ที่เจ้าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศสําหรับนามของเรานั ้น เจ้าก็ทําดีอยูแล้
่ ว
19
ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า อย่างไรก็ตาม เจ้าจะไม่สร้างพระนิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้าผู้
ซึ่งจะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้าจะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเรา� 20 บัดนี้ พระเยโฮวาห์
ทรงให้พระดํารัสของพระองค์ ซึ่งพระองค์ตรัสนน
ั ้ สําเร็จ เพราะข้าพเจ้าได้ข้น
ึ มาแทนดาวิด
ราชบิดาของข้าพเจ้า และนั ่ง อยู่บนบัล ลั งก ์ ของอิสราเอล ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงสัญญา
ไว้ และข้าพเจ้า ได้ สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
21 ข้าพเจ้าได้กําหนดที่ไว้สําหรับหีบที่นั่นแล้ว ซึ่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยูในนั
่
้น ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเรา เมื่อพระองค์ทรงนําเขาทัง้ หลายออกมาจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์�
คําอธิษฐานเพื่อถวายพระวิหาร (2 พศด 6:12-42)

แล ้ว ซาโลมอนประทับ ยืน หน้า แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุ มชนอิสราเอล
ทัง้ ปวง และกางพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกสู่ ฟ้าสวรรค์ 23 และทูลว่า “ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มพระเจ้
ี
าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือที่แผ่น
ดินเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตาแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
24
ซึ่ง ดําเนิ น อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของเขา พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กับ ดา
วิด บิดาของข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้ แก่
ท่าน พระองค์ ตรัสด ้วยพระโอษฐ์ ของพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ สําเร็จ ในวัน
นี้ ด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ 25 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอทรงรักษาสิง่ ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้ กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ราชบิดาของ
ข้า พระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ขาดชายผู้ หน ่งึ ในสายตาของเราที่ จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ แห่ งอ ิส รา
เอล เพื่อ ว่า ลูก หลานทัง้ หลายของเจ้า จะระมัดระวัง ในวิถี ทางของเขา ที่ เขาจะดําเนิ น ไป
ต่อหน้าเราอย่างที่ เจ้ าได้ ดําเนิ นต่อหน้าเรานั ้น� 26 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่ พระเจ้าแห่
งอิสราเอล ขอพระวจนะของพระองค์จงดํารงอยู่ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์
คือ ดาวิด บิดาของข้า พระองค์ 27 แต่ พระเจ้า จะทรงประทั บท ี่ แผ่ นดิน โลกหรือ ดู เถิด ฟ้า
สวรรค์และฟ้าสวรรค์อน
ั สูงที่สุดยังรับพระองค์อยูไม่
่ ได้ พระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้น
28
จะรับ พระองค์ ไม่ ได้ ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด แต่ ขอพระองค์ สนพระทัย ในคํา อธิษฐานของผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ และในคํา วิงวอนนี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอ
ทรงสดับ เสียงร้องและคํา อธิษฐานซึ่ง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์
ในวัน นี้ 29 เพื่อ ว่า พระเนตรของพระองค์ จะทรงลืม อยู่ เหนื อ พระนิ เวศนี้ ทัง้ กลางคืน และ
กลางวัน คือ สถานที่ ซ่ึง พระองค์ ได้ ตรั สว ่า ‘นามของเราจะอยู่ ที่ นั่น � เพื่อ ว่า พระองค์ จะ
ทรงสดับ คํา อธิษฐาน ซึ่ง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะได้ อธิษฐานตรงต่อ สถานที่ นี้ 30 และขอ
พระองค์ทรงสดับคําวิงวอนของผูรั
้ บใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลชนชาติของพระองค์
เมื่อ เขาอธิษฐานตรงต่อ สถานที่ นี้ ขอพระองค์ ทรงสดั บอย ู่ ในฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ
22
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ของพระองค์ และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว ก็ ขอพระองค์ ทรงประทานอภัย 31 เมื่อ ชาย
คนใดกระทํา การละเมิด ต่อ เพื่อนบ้านของเขา และถู กบ ัง คับ ให้ ทํา สัตย์ ปฏิญาณ และเขา
มาให้ คํา ปฏิญาณต่อ หน้า แท่น บูชาของพระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 32 ขอพระองค์ ทรงสดับ ใน
ฟ้า สวรรค์ และขอทรงกระทํา และทรงพิพากษาผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของพระองค์ กล ่าวโทษ
ผู้ กระทํา ความผิด และทรงนํา ความประพฤติ ของเขาให้ กล ับ ตกบนศีรษะของตัว เขาเอง
และขอทรงประกาศความบริสุทธิ ์ ของผู้ ชอบธรรมสนองแก่ เขาตามความชอบธรรมของ
เขา 33 เมื่ ออ ิส ราเอลชนชาติ ของพระองค์ พ่ายแพ้ ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่อ
พระองค์ ถ้าเขาหันกลับมาหาพระองค์ อีก และยอมรับพระนามของพระองค์ และอธิษฐาน
และกระทํา การวิงวอนต่อ พระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 34 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์
และประทานอภัย แก่ บาปของอิสราเอลชนชาติ ของพระองค์ และขอทรงนํา เขากลับ มายัง
แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงพระราชทานแก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 35 เมื่อ ฟ้า สวรรค์ ปิ
ดอยู่ และไม่มีฝน เพราะเขาทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ ถ้าเขาทัง้ หลายได้อธิษฐาน
ต่อ สถานที่ นี้ และยอมรับ พระนามของพระองค์ และหันกลับ เสีย จากบาปของเขาทัง้ หลาย
เมื่อพระองค์ทรงให้เขาทัง้ หลายรับความทุกข์ใจ 36 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และ
ขอทรงประทานอภัยบาปของผู้รับใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงสอนทางดีแก่เขา ซึ่งเขาควรจะดําเนิ น และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดิน
ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานแก่ชนชาติของพระองค์เป็นมรดกนั ้น 37 ถ้ามี
การกันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าวม้าน รากินข้าว หรือตัก
๊ แตนวัยบิน หรือ
ตัก
๊ แตนวัยคลาน หรือถ้าศั ตรู ของเขาทัง้ หลายล้อมเมืองของเขาไว้รอบด้าน จะเป็น ภัยพิบั
ติ อย่างใด หรือ ความเจ็บ ไข้ อย่างใด มี ขึ้ นก ็ ดี 38 ไม่ ว่า คํา อธิษฐานอย่างใด หรือ คํา วิงวอน
ประการใดซึ่งประชาชนคนใด หรืออิสราเอลประชาชนของพระองค์ทัง้ สิน
้ ทูล ต่างก็สํานึ กถึง
เรือ
่ งภัยพิบัติ แห่งจิตใจของเขาเอง และได้ กางมือของเขาสู่ พระนิ เวศนี้ 39 ขอพระองค์ ทรง
สดับในฟ้าสวรรค์ อันเป็นทีป
่ ระทับของพระองค์ และพระราชทานอภัยและทรงกระทํา และ
ทรงประทานแก่ ทุ กคนซึ่งพระองค์ ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติ ทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะ
พระองค์ คือ พระองค์ เท่ านั ้ นที ่ ทรงทราบจิตใจแห่งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์� 40 เพื่อ ว่า เขา
ทัง้ หลายจะได้ ยาํ เกรงพระองค์ ตลอดวัน เวลาที่ เขาทัง้ หลายอาศัย ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์
ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 41 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เกี่ยวกับ ชนต่างด้าว
ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อ เขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะเห็นแก่
พระนามของพระองค์ 42 (เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึงพระนามใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ และ
ถึงพระหัตถ์อน
ั มหิทธิฤทธิของพระองค์
และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์� เมื่อเขา
์
43
มาอธิษฐานตรงต่อพระนิ เวศนี้ ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อน
ั เป็ นที ่ประทับของ
พระองค์ และขอทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง ชนต่างด้าวได้ ทูล ขอต่อ พระองค์ เพื่อ ว่า ชนชาติ
ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะรู จ
้ ัก พระนามของพระองค์ และเกรงกลัว พระองค์ ดั งอ ิส รา
เอลประชาชนของพระองค์ ยาํ เกรงพระองค์ อยู่ นั ้น และเพื่อ เขาทัง้ หลายจะทราบว่า พระ
นิ เวศนี้ ซ่ึงข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์ 44 ถ้าประชาชนของ
พระองค์ ออกไปทํา สงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะเป็น โดยทางใดๆที่ พระองค์ ทรง
ใช้ เขาออกไปก็ ตาม และเขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ตรงต่อ เมืองซึ่ง พระองค์
ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างสําหรับ พระนามของพระองค์
45 ขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานของเขาและคําวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ และขอทรง
ให้ สิทธิ อัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่ 46 ถ้า เขาทัง้ หลายกระทํา บาปต่อ พระองค์ (เพราะไม่
มี มนุษย์ สัก คนหนึ่ ง ซึ่ งม ิ ได้ กระทํา บาป� และพระองค์ ทรงกริว้ ต่อ เขา และทรงมอบเขาไว้
กับ ศั ตรู เขาจึง ถูก จับ ไปเป็น เชลยยัง แผ่น ดิน ของศั ตรู นั ้น ไม่ ว่า ไกลหรือ ใกล้ 47 แต่ ถ้า เขา
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สํานึ ก ผิด ในใจในแผ่น ดิน ซึ่ง เขาได้ ถู กจับ ไปเป็น เชลยและได้ กลับ ใจ และได้ ทําการวิงวอน
ต่อพระองค์ ในแผ่นดินของผู้จับเขาไปเป็นเชลย ทูลว่า ‘ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทําบาป
และได้ ประพฤติ ชัว่ ร้ายและได้ กระทํา ความชัว่ � 48 ถ้า เขาทัง้ หลายกลับ มาหาพระองค์ ด้วย
สุดจิต สุดใจของเขาในแผ่น ดิน แห่ง ศั ตรู ทัง้ หลายของเขา ผู้ ซึ่ง จับ เขาไปเป็น เชลย และ
อธิษฐานต่อ พระองค์ ตรงต่อ แผ่น ดิน ของเขา ซึ่ง พระองค์ ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของ
เขาทัง้ หลาย คือ เมืองซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และพระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้าง
ไว้เพื่อ พระนามของพระองค์ 49 ขอพระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานและคํา วิงวอนของเขาใน
ฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงให้ สิทธิ อัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่
50 และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ผู้ได้กระทําบาปต่อพระองค์ และทรง
ประทานอภัยต่อการละเมิดทัง้ หลายของเขา ซึ่งเขาได้ กระทําต่อพระองค์ และให้เขาเป็ นที ่
เมตตาของคนเหล่านั ้นที่จับเขาทัง้ หลายไปเป็นเชลย เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้รบ
ั ความเมตตา
จากเขา 51 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชนของพระองค์ และเป็น มรดกของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงนําออกมาจากอียป
ิ ต์ จากท่ามกลางเตาเหล็ก 52 ขอพระเนตรของพระองค์
จงลืม อยู่ ต่อ คํา วิงวอนของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และต่อ คํา วิงวอนของอิสราเอลประชาชน
ของพระองค์ ขอทรงสดับบรรดาเรือ
่ งที่เขาทัง้ หลายร้องต่อพระองค์ 53 เพราะพระองค์ทรง
แยกเขาจากท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินโลก ให้เป็นมรดกของพระองค์ ตามซึ่ง
พระองค์ ตรัส ทางโมเสส ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ในเมื่อ
พระองค์ทรงนําบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์�
ซาโลมอนตักเตือนและให้พรแก่ประชาชน
ครัน
้ ซาโลมอนทรงจบคํา อธิษฐาน และคํา วิงวอนทัง้ สิน
้ นี้ ต่อ พระเยโฮวาห์ แล้ว ก็
ทรงลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ที่ ซึ่งทรงคุกเข่าพร้อมกับกางพระหัตถ์ สู่ ฟ้า
สวรรค์ 55 และพระองค์ทรงประทับยืน และทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ด้วยเสียง
ดังว่า 56 “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่ อส
ิ ราเอลประชาชน
ของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ พระสัญญาอันดีทัง้ สิน
้ ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคําเดียว 57 ขอพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายสถิ ตก ับ เราดัง ที่ พระองค์ ได้ สถิ ตก ับ บรรพบุรุษ ของเรา
ขอพระองค์ อย่า ทรงละเราหรือ ทอดทิง้ เราเสีย 58 เพื่อ พระองค์ ทรงโน้ ม จิตใจของเราให้
มาหาพระองค์ ที่ จะดําเนิ น ในทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญญั ติ ไว้แก่
บรรพบุรุษของเรา 59 ขอให้ถ้อยคําเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้วงิ วอนขอต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ให้อยู่ใกล้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทัง้ วันและคืน และขอให้สิทธิอัน
ชอบธรรมของผู้รับใช้ของพระองค์ คงอยู่ และให้สิทธิอันชอบธรรมของอิสราเอลประชาชน
ของพระองค์ คงอยู่ ตามต้องการแต่ละวัน 60 เพื่อ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายแห่งแผ่นดินโลก
จะทราบว่า พระเยโฮวาห์ นั้น เป็น พระเจ้า ไม่มี องค์ อื่น เลย 61 เพราะฉะนั ้น ขอให้ จิ ตใจของ
ท่านทัง้ หลายบริสุทธิ์ ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา คือ ที่ จะดําเนิ น อยู่ ในกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ดังในเวลานี้ �
54

การถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและการฉลองเทศกาล (2 พศด 7:4-10)

แล้วกษั ตริย์และชนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ อยู่กับพระองค์ ได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 63 และซาโลมอนได้ ถวายเครือ
่ งสันติ บูชา ซึ่ง พระองค์ ทรงถวายแด่
พระเยโฮวาห์ คือ วัว สองหมื่น สองพัน ตัว และแกะหนึ่ ง แสนสองหมื่น ตัว กษั ตริย์ และคน
อิสราเอลทัง้ ปวงจึ งอ ุ ทิศ ถวายพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 64 ในวัน เดียวกัน นั ้น กษั ตริย์
62
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ทรงทํา พิธี ชาํ ระส่วนกลางของลาน ซึ่ง อยู่ หน ้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าที่ นั่น
พระองค์ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และธัญญบูชา และส่วนไขมันของสันติบูชา เพราะว่าแท่น
ทองสัมฤทธิ์ซ่ึง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ นั้น เล็ก เกิน ไป ไม่ พอรับ เครือ
่ งเผาบูชาและ
65
ธัญ ญบู ชา และส่วนไขมัน ของสันติ บูชา ซาโลมอนจึง ทรงฉลองเทศกาลในเวลานั ้น พร ้
อมกับ อิสราเอลทัง้ ปวง เป็น ชุ มนุมมโหฬาร มี คนมาตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท จนถึง แม่น้ํา
แห่ งอ ียป
ิ ต์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา เป็น เจ็ด วัน และเจ็ด วัน คือ สิบ สี่ วัน
66 ในวันที ่ แปดพระองค์ ทรงให้ ประชาชนกลับ เขาทัง
้ หลายก็ ถวายพระพรแด่ กษั ตริย์ และ
กลับไปสู่เต็นท์ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่ องด้วยความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ และแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์

9
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)
อยู่ มาเมื่อ ซาโลมอนได้ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ของกษั ตริย์
และบรรดาสิง่ ที่ซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างนั ้นสําเร็จแล้ว 2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏ
แก่ซาโลมอนเป็นครงั ้ ที่สอง ดังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านที่กิเบโอน 3 และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับท่านว่า “เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าและคําวิงวอนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทําต่อเรา
นั ้นแล้ว เราได้รบ
ั พระนิ เวศซึ่งเจ้าได้สร้างนี้ ไว้เป็นสถานบริสุทธิ์และได้ประดิษฐานนามของ
เราไว้ที่ นั ่น เป็น นิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู่ ที่ นั ่น ตลอดไป 4 และถ้า เจ้า ดําเนิ น ต่อ
หน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดําเนิ นด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยความเที่ยงธรรม กระทําทุก
อย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา 5 แล้วเรา
จะสถาปนาราชบัล ลั งก ์ ของเจ้า เหนื ออ ิส ราเอลเป็น นิ ตย์ ดัง ที่ เราได้ สัญญากับ ดาวิด บิดา
ของเจ้า ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ขาดชายผู้ หน ่ึ งบนบัลลั งก ์ แห่ งอ ิส ราเอล� 6 แต่ ถ้า เจ้า หัน ไปจากการ
ติดตามเรา ตัวเจ้าเองหรือลูกหลานของเจ้าก็ดี และมิได้รักษาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์
ของเรา ซึ่ง เราได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า เจ้า แต่ ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และนมัสการพระนั ้น 7 แล ้ว เรา
จะตัด อิสราเอลออกเสีย จากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้แก่ เขาทัง้ หลาย และพระนิ เวศนี้ ซ่ึง เราได้
กระทําให้เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อนามของเรา เราจะเหวีย
่ งออกเสียจากสายตาของเรา และ
อิสราเอลจะเป็น คํา ภาษิ ต และคํา ครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ ปวง 8 และพระนิ เวศนี้ ซึ่ง จะ
เห็นได้ทนโท่ ทุกคนที่ผ่านไปจะฉงนสนเท่ห์ และเขาจะเย้ยหยันและกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระ
เยโฮวาห์จึงได้กระทําดัง่ นี้ แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระนิ เวศนี้ � 9 แล้วเขาจะตอบว่า ‘เพราะว่า
เขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา ผู้ได้ทรงนําบรรพบุรุษของเขาออกจาก
แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และได้ ยด
ึ ถือพระอื่น และนมัสการและปรนนิ บัติ พระนั ้น เพราะฉะนั ้นพระ
เยโฮวาห์ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ นี้ มาเหนื อเขาทัง้ หลาย� ”
1

กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (2 พศด 8:1-18)
อยู่ มาเมื่อ สิน
้ ยี่ สิ บปี ซึ่ง ซาโลมอนได้ ทรงสร้างอาคารสองหลัง คือ พระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และพระราชวัง ของกษั ตริย์ 11 (ฮี รามกษั ตริย์ เมืองไทระได้ ส่ง ไม้ สนสี ดาร์ ไม้ สน
สามใบและทองคํา ให้ แก่ ซาโลมอนตามที่ พระองค์ มี พระประสงค์ แล้ว) กษั ตริย์ ซาโลมอน
จึง ทรงประทานหัว เมืองในแผ่น ดิน กาลิ ลี ให้ แก่ ฮี รามยี่ สิ บหัว เมือง 12 แต่ เมื่อ ฮี รามเสด็จ
จากเมืองไทระเพื่อ ชมหัว เมืองซึ่ง ซาโลมอนประทานแก่ ท่าน หัว เมืองเหล่า นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอ
พระทัยท่าน 13 เพราะฉะนั ้นท่านจึงว่า “พระอนุชาเอ๋ย เมืองซึ่งท่านประทานแก่ข้าพเจ้านั ้น
เป็นเมืองอะไรอย่างนี้ � เขาจึงเรียกเมืองเหล่านั ้นว่าแผ่นดินคาบูลจนทุกวันนี้ 14 ฮีรามได้ส่ง
ทองคําหนึ่ งร้อยยี่สิ บตะลันต์ ให้แก่ กษั ตริย์ 15 นี่ เป็นเรือ
่ งแรงงานเกณฑ์ ซึ่งกษั ตริย์ซาโลม
อนได้ เกณฑ์ เพื่อ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ของพระองค์ และป้อม
10
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มิลโล และกําแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ม และฮาโซร์ และเมกิด โด และเกเซอร์ 16 ฟาโรห์ กษั ตริย์
อียป
ิ ต์ ได้ ยกทัพ ขึ้น มายึด เมืองเกเซอร์และเอาไฟเผาเสีย และได้ ฆ่า คนคานาอัน ซึ่ง อยู่ ใน
เมืองนั ้น และได้ยกเมืองนั ้นให้แก่ธิดาของท่านเป็นสินสมรสคือ มเหสีของซาโลมอน 17 ซา
โลมอนจึงสร้างเกเซอร์ข้น
ึ ใหม่ และสร้างเมืองเบธโฮโรนล่าง 18 ทัง้ เมืองบาอาลัทและเมือง
ทัด โมร์ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารในแผ่น ดิน 19 ทัง้ บรรดาหัว เมืองคลัง หลวงที่ ซาโลมอนมี อยู่ และ
หัว เมืองสําหรับ รถรบของพระองค์ และหัว เมืองสําหรับ พลม้า ของพระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่ง
ซาโลมอนมี พระประสงค์ จะสร้างในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเลบานอน และทัว่ แผ่น ดิน ซึ่ง อยู่ ใน
อาณาจักรของพระองค์ 20 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่ง เหลือ อยู่ จากคนอาโมไรต์ คนฮิต ไทต์ คน
เปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช่ คนอิสราเอล 21 ลูก หลานของเขาที่ เหลือ อยู่ ใน
แผ่น ดิน ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลไม่ สามารถจะทําลายให้สิ ้น ได้ บุ คคลเหล่า นี้ ซาโลมอนทรง
เกณฑ์ให้เป็นทาสอยูจ
่ นทุกวันนี้ 22 แต่ประชาชนอิสราเอลนั ้น ซาโลมอนหาได้ทรงกระทําให้
เป็นทาสไม่ เขาทัง้ หลายเป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผูบ
้ ังคับบัญชาของพระองค์ เป็นนาย
ทหารของพระองค์ เป็นผู้บังคับการรถรบของพระองค์และเป็นพลม้าของพระองค์ 23 เหล่า
นี้ เป็น เจ้า หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ เหนื อ พระราชกิจ ของซาโลมอนจํานวนห้า ร้อยห้า สิบ คน เป็น ผู้
ดู แลประชาชนที่ ทํางาน 24 แต่ ธิดาของฟาโรห์ ได้ ขึ้น ไปจากนครดาวิด ถึง พระตําหนั ก ของ
พระนางเองซึ่ง ซาโลมอนได้ สร้างให้ พระนาง แล ้ว พระองค์ จึง สร้างป้อมมิลโล 25 ปี ละสาม
ครัง้ ซาโลมอนได้ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชาบนแท่ นบู ชา ซึ่ง พระองค์
ทรงสร้างถวายพระเยโฮวาห์ ทรงเผาเครือ
่ งหอมบนแท่ นบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
ดัง นั ้น พระองค์ จึง สร้างพระนิ เวศจนสําเร็จ 26 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างกองเรือ กํา ปั่ นที
่ เอซี โอนเกเบอร์ ซึ่ง อยู่ ใกล้ เอโลท บนฝั่ งทะเลแดงในแผ่น ดิน เอโดม 27 และฮี รามได้ ส่ง
ข้าราชการและพลเรือผู้ซ่ึงคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกําปั่ นพร้อมกับข้าราชการของซาโลม
อน 28 เขาทัง้ หลายไปถึง เมืองโอฟีร ์ และนํา ทองคํา มาจากที่ นั ่น จํานวนสี่ รอ
้ ยยี่สิ บตะลัน ต์
และนํามาถวายกษั ตริย์ซาโลมอน

10

พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (2 พศด 9:1-12)
เมื่อ พระราชินี แห่ งเชบาทรงได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ แห่ งซาโลมอนเกี่ยวกับ พระนามของพระ
เยโฮวาห์ พระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ 2 พระนางเสด็จมายัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม พร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย มีฝูงอูฐบรรทุกเครือ
่ งเทศและทองคําเป็
นอ ัน มาก และเพชรพลอยต่างๆ และเมื่อ พระนางเสด็จ มาถึง ซาโลมอนแล้ว พระนางก็ ทูล
เรือ
่ งในพระทัยต่อพระองค์ทุกประการ 3 และซาโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้
ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนอยู่ พ้น กษั ตริย์ ซ่ึง พระองค์ จะทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ ได้ 4 และเมื่อ พระ
ราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทัง้ สิน
้ ของซาโลมอน และพระราชวังที่ พระองค์ทรง
5
สร้าง ทัง้ อาหารที่ โต๊ะเสวย กับการเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการ และการปรนนิ บัติ รับใช้
ของมหาดเล็ก ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และพนั กงานเชิญ ถ้วยของพระองค์ และการ
ที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระทัย ของพระนางก็ สลดลงที เดียว
6 พระนางทูลกษั ตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉั นได้ยน
ิ ในประเทศของหม่อมฉั น ถึงพระราช
กิจ และพระสติ ปัญญาของพระองค์ เป็น ความจริง 7 แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จน
หม่อมฉั นมาเฝ้า และตาของหม่อมฉั นได้เห็นเอง และดูเถิด ที่เขาบอกแก่หม่อมฉั นก็ไม่ถึง
ครึง่ หนึ่ ง พระสติ ปัญญาและความมัง่ คัง่ ของพระองค์ ก็ มากยิง่ กว่าข่าวคราวที่ หม่อมฉั นได้
ยิน 8 บรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่านี้ ของพระองค์ผูอยู
้ งานประจํ
่
า
ต่อพระพักตร์พระองค์ และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข 9 สาธุการแด่พระเยโฮ
1
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วาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ทรงพอพระทัย ในพระองค์ และทรงแต่งตัง้ พระองค์ ไว้บนบัลลั
งก ์ แห่งอ ิส ราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักอ ิส ราเอลเป็น นิ ตย์ พระองค์ จึง ทรงแต่ง ตัง้ ให้
พระองค์ เป็นกษั ตริย์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงอํานวยความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรม�
10 แล ้ว พระนางก็ ถวายทองคํา หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บตะลัน ต์ แด่ กษั ตริย์ ทัง
้ เครือ
่ งเทศเป็น จํานวน
มาก และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มี เครือ
่ งเทศมามากมายดังนี้ อีก ดัง ที่ พระราชินี แห่ งเชบา
11
ถวายแด่กษั ตริย์ซาโลมอน ยิง่ กว่านั ้ นอีก กองกําปั่ นของฮีรามซึ่งได้นําทองคํามาจากโอ
ฟีร ์ ได้ นํา ไม้ จันทน์ แดงและเพชรพลอยต่างๆจํานวนมากหลายมาจากโอฟีร ์ 12 และกษั ตริ
ย์ทรงใช้ไม้จันทน์ แดงทําเสาพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และสําหรับพระราชวังของกษั ตริ
ย์ และทําพิณเขาคู่ และพิณใหญ่สําหรับนักร้อง จนทุกวันนี้ ก็ ไม่เคยมีไม้จันทน์ แดงมาหรือ
เห็นอย่างนี้ อีก 13 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบา ตาม
ที่พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิง่ ที่พระราชทานมาจากความอุดมสมบูรณ์ของกษั ตริย์
แล้ว สิ่งใดๆที่พระนางทูลขอ ซาโลมอนก็พระราชทาน ดังนั ้น พระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่น
ดินของพระนาง พร้อมกับข้าราชการของพระนาง
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)
14 นํ้า หนั ก ของทองคํา ที่ นํา มาส่ง ซาโลมอนในปี หน ่ง
ึ นั ้น เป็น ทองคํา หกร้อยหกสิบ หกตะ
ลันต์ 15 นอกเหนื อจากทองคําซึ่งมาจากพ่อค้า และจากการค้าของพวกพ่อค้า และจากกษั
ตริย์ทัง้ ปวงของประเทศอาระเบีย และจากบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดิน 16 กษั ตริย์ซาโลม
อนทรงสร้างโล่ ใหญ่ สองร้อยอัน ด้วยทองคํา ทุบ โล่ อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา หกร้อยเชเขล 17 และ
พระองค์ ทรงสร้างโล่ สามร้อยอันด้วยทองคําทุบ โล่ อันหนึ่ งใช้ทองคําสามมาเน และกษั ตริ
ย์ ทรงเก็บ โล่ ไว้ ในพระตําหนั ก พนาเลบานอน 18 กษั ตริย์ ทรงกระทํา พระที่นั่ง งาช้างขนาด
ใหญ่ด้วย และทรงบุด้วยทองคําอย่างงามที่สุด 19 พระที่นั่งนั ้นมีบันไดหกขัน
้ พนักหลังของ
พระที่นั่งนั ้นกลมข้างบน และสองข้างพระที่ นั่งมีที่ วางพระหัตถ์ มีสิ งโตสองตัวยืนอยู่ข้างๆ
ที่วางพระหัตถ์ 20 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยู่ที่นั ่นบนหกขัน
้ บันไดทัง้ สองข้าง เขาไม่เคยทํา
21
ในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ ภาชนะทัง้ สิน
่ งดื่ม ของกษั ตริย์ ซาโลม
้ สําหรับ เครือ
อนทําด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน
้ ของพระตําหนั กพนาเลบานอนทําด้วยทองคําบริสุทธิ์
ไม่มีที่ ทํา ด้วยเงินเลย เงินนั ้น ถือว่าเป็นของไม่ มี ค่าอะไรในสมัย ของซาโลมอน 22 เพราะว่า
กษั ตริย์ มี กองกําปั่ นเมืองทารชิช เดิน ทะเลพร้อมกับ กองกํา ปั่ นของฮี ราม กองกําปั่ นเมือง
ทารชิชนําทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครัง้ 23 ดังนี้ แหละ กษั ตริยซาโลมอน
์
จึงได้เปรียบกว่าบรรดากษั ตริย์อ่น
ื ๆแห่งแผ่นดินโลกในเรือ
่ งสมบัติและสติปัญญา 24 และทั ่
วทัง้ โลกก็ แสวงหาที่ จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติ ปัญญาซึ่งพระเจ้าพระราชทาน
ไว้ในใจของท่าน 25 ทุ กคนก็ นํา เครือ
่ งบรรณาการของเขามา เป็น เครือ
่ งทํา ด้วยเงิน เครือ
่ ง
ทําด้วยทองคํา เครือ
่ งแต่งกาย เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ ม้า และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆ
ปี 26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้า พระองค์ ทรงมี รถรบหนึ่ ง พัน สี่ รอ
้ ยคัน และพล
ม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจําอยู่ที่ หัวเมืองรถรบ และอยู่กับกษั ตริย์ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม 27 และกษั ตริย์ทรงกระทําให้เงินนั ้นเป็นของสามัญในกรุ งเยรู ซาเล็มเหมือน
ก้อนหิน และทรงกระทํา ให้ มี สนสี ดาร์มากมายเหมือนไม้ มะเดื่อ แห่ง หุบเขา 28 ม้า อัน เป็น
สินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสําหรับผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้า
ของกษั ตริย์ รบ
ั เส้น ด้ายสําหรับ ผ้า ป่านนั ้น มาตามราคา 29 จะนํา รถรบคัน หนึ่ ง เข้า มาจาก
อียป
ิ ต์ได้ในราคาหกร้อยเชเขลเงิน ม้าตัวหนึ่ งหนึ่ งร้อยห้าสิบ ดังนั ้นโดยทางพวกพ่อค้าเขา
ก็ส่งออกไปยังบรรดากษั ตริย์ทัง้ ปวงของคนฮิตไทต์ และบรรดากษั ตริย์ของซีเรีย
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1 แต่กษั ตริยซาโลมอนทรงรั
์
กหญิงต่างด้าวหลายคน

นอกจากธิดาของฟาโรห์ มีหญิงคน
โมอับ คนอัม โมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮิต ไทต์ 2 เป็น ของประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮ
วาห์ตรัส กับ คนอิสราเอลว่า “เจ้ าทัง้ หลายอย่า เข้าไปแต่งงานกับ เขาทัง้ หลาย หรือ อย่า เข้า
มาแต่งงานกับ เจ้า เพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้า ไปตามพระของเขาเป็น แน่ � ซาโลมอนท
รงติด พั นก ับ คนเหล่า นี้ ด้วยความรัก 3 พระองค์ ทรงมี มเหสี เจ ็ ดร้อยคือ เจ้า หญิง และนาง
ห้ามสามร้อย และบรรดามเหสี ของพระองค์ ก็ ทรงหัน พระทัย ของพระองค์ ไปเสีย 4 เพราะ
อยู่ มาเมื่อ ซาโลมอนทรงพระชราแล้ว มเหสี ของพระองค์ ได้ หัน พระทัย ของพระองค์ ให้ ไป
ตามพระอื่น และพระทัย ของพระองค์ หาได้ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์
ดัง พระทัย ของดาวิด ราชบิดาของพระองค์ ไม่ 5 เพราะซาโลมอนทรงดําเนิ น ตามพระอัช โท
เรท พระแม่ เจ้ าของคนไซดอน และตามพระมิล โคมสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของคนอัม โมน
6 ซาโลมอนจึง ทรงกระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ ทรงติด ตามพระ
เยโฮวาห์อย่างเต็มกําลัง ดังดาวิดราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํามาแล้ วนน
ั ้ 7 แล้วซา
โลมอนได้ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระเคโมช สิ ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนของโมอับ ใน
ภูเขาที่ อยู่หน้ากรุ งเยรู ซาเล็ม และสําหรับพระโมเลค สิ ่งที่ น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
8 และพระองค์ จึง ทรงกระทํา ดัง นั ้น เพื่อ มเหสี ต่างด้าวของพระองค์ ทัง
้ สิน
่ ง
้ ผู้ ที่ ได้ เผาเครือ
หอมและถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่บรรดาพระของเขา
พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ ต่อ ซาโลมอน เพราะพระทัย ของท่านได้ หน
ั ไปเสีย จากพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านสองครัง้ แล้ว 10 และได้ ทรงบัญชาท่าน
เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่น แต่ท่านมิได้รักษาพระบัญชาของพระเยโฮ
วาห์ 11 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาโลมอนว่า “เนื่ องด้วยเจ้าได้ กระทําเช่นนี้ และ
เจ้า มิ ได้ รักษาพันธสัญญาของเรา และกฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราได้ บัญชาเจ้า ไว้ เราจะฉี ก
อาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่ และให้แก่ข้าราชการของเจ้า 12 กระนั ้นก็ดีเพราะเห็นแก่ดาว
ิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทําในวันเวลาของเจ้า แต่เราจะฉี กออกจากมือบุตรชายของเจ้า
13 อย่างไรก็ ดี เราจะไม่ฉีกเสียหมดอาณาจั กร แต่ เราจะให้ตระกูลหนึ่ งแก่ บุ ตรชายของเจ้า
เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่ เยรู ซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้� 14 พระเยโฮ
วาห์ทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอน คือฮาดัดคนเอโดม ท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์แห่ง
เอโดม 15 เพราะอยูม
่ าเมื่อดาวิดอยใู่ นเอโดม และโยอาบผูบ
้ ัญชาการกองทัพได้ข้น
ึ ไปฝังผู้ที่
ถูกฆ่า หลังจากเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดมเสีย 16 (เพราะโยอาบและคนอิสราเอลทัง้ สิน
้
17
ยังอยูที
่ ่นั ่นหกเดือน จนกว่าเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดม� ฮาดัดได้หนี ไปอียป
ิ ต์ พร้อม
กับ คนเอโดมบางคนผู้ เป็น ข้าราชการของบิดาของท่าน ครัง้ นั ้น ฮาดัด ยัง เป็น เด็ก เล็กๆอยู่
18 เขาทัง
้ หลายยกออกจากมี เดีย นมายัง ปาราน และพาคนจากปารานมากับ เขาและมาถึ
งอียป
ิ ต์ เฝ้าฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ผู้ประทานเรือนหลังหนึ่ งแก่เขา และกําหนดให้ได้รับ
ปันเสบียงอาหาร และประทานที่ดินให้เขาด้วย 19 และฮาดัดเป็ นที ่โปรดปรานยิง่ ในสายตา
ของฟาโรห์ ฟาโรห์จึงประทานน้ องสาวของมเหสี ของท่านเอง คือขนิ ษฐาของพระราชินีทา
เปเนสให้เป็นภรรยาเขา 20 และขนิ ษฐาของทาเปเนสก็ประสูติเกนูบัทให้ท่านเป็นบุตรชาย ผู้
ซึ่งทาเปเนสให้หย่านมในวังของฟาโรห์ และเกนูบัทอยู่ในวังของฟาโรห์ในหมู่ราชโอรสของ
ฟาโรห์ 21 แต่เมื่อฮาดัดอยใู่ นอียป
ิ ต์ได้ยินว่าดาวิดได้ล่วงลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์
แล้ว และโยอาบผู้ บัญชาการกองทั พก ็ สิ ้น ชีวต
ิ แล้ว ฮาดัด จึง ทูล ฟาโรห์ว่า “ขอข้า พระองค์
ทูล ลาเพื่อ ข้า พระองค์ จะกลับ ไปยัง ประเทศของข้า พระองค์ เอง � 22 แต่ ฟาโรห์ ตรัส กั บท ่า
นว่า “ท่านอยู่กับเราขาดสิง่ ใดหรือ ดู เถิด ท่านจึงเสาะหาที่ จะกลับไปยังประเทศของท่าน�
และท่านก็ทูลพระองค์ว่า “ไม่ขาดสิง่ ใดพระเจ้าข้า แต่ขอให้ข้าพระองค์ไปเถิด� 23 พระเจ้า
9
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ได้ ทรงให้ ปฏิปักษ์ เก ิด ขึ้น ต่อสู้ ท่านอีก คนหนึ่ ง คือ เรโซนบุตรชายของเอลี ยาดา ผู้ ที่ หนี ไป
จากฮาดัด เอเซอร์กษั ตริย์ แห่ งโศบาห์ เจ้ านายของตน 24 เมื่อ ดาวิด เข่น ฆ่า ชาวโศบาห์ เขา
ก็ รวบรวมผู้คนให้ อยู่ กับ เขา กลายเป็น หัวหน้า ของกองปล้น และเขาทัง้ หลายก็ ไปยัง เมือง
ดามัสกัส อาศัย อยู่ ที่ นั่น และครอบครองเมืองดามัสกัส 25 ท่านเป็น ปฏิ ปักษ์ ของอิสราเอล
ตลอดวัน เวลาของซาโลมอน นอกจากเหตุ รา้ ยที่ ฮาดัด ได้ กระทํา และท่านเกลียดชั งอ ิส รา
เอล และได้ปกครองอยูเ่ หนื อซีเรีย
การเลื่อนตําแหน่ งของเยโรโบอัม
เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท คนเอฟราอิม ชาวเมืองเศเรดาห์ข้าราชการคนหนึ่ ง ของซา
โลมอน มารดาชื่อเศรุ วาห์เป็นหญิงม่าย ได้ยกมือขึ้นต่อสู้กษั ตริยด้
์ วย 27 ต่อไปนี้ เป็นสาเหตุ
ที่ท่านยกมือขึ้นต่อสู้กษั ตริย์ คือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิลโล และอุดช่องกําแพงนครของ
ดาวิด ราชบิดาของพระองค์ 28 เยโรโบอัม เป็น ทแกล้ว ทหาร เมื่อ ซาโลมอนทรงเห็นว ่า ชาย
หนุ่มคนนั ้นเป็นคนขยัน พระองค์จึงให้ท่านดูแลเหนื อแรงงานเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานโย
29
เซฟ และอยูม
่ าในคราวนั ้นเมื่อเยโรโบอัมออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม อาหิยาห์ผู้พยากรณ์
ชาวชี โลห์ ได้ พบท่านที่ กลางทาง อาหิ ยาห์ สวมเสื้อ ใหม่ ตัว หนึ่ ง และคนทัง้ สองก็ อยู่ ลําพัง
ในทุ่ง นา 30 แล ้ วอาหิ ยาห์ ก็ จับ เสื้อ ใหม่ ที่ สวมอยู่ ฉีก ออกเป็น สิบ สองชิน
้ 31 และท่านพู ดก
ับเยโรโบอัม ว่า “ท่านจงเอาไปสิบ ชิน
้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้
ว่า ‘ดูเถิด เราจะฉี กอาณาจักรจากมือของซาโลมอน และจะให้เจ้าสิบตระกูล 32 (แต่เขาจะ
มีตระกูลหนึ่ งเพื่อเห็นแก่ ดาวิดผู้รับใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่ เยรู ซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือก
จากท่ามกลางตระกูล ทัง้ ปวงของอิสราเอล� 33 เพราะเขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ เรา และได้
นม ัส การพระอัช โทเรท พระแม่ เจ้ าของชาวไซดอน เคโมชพระของโมอับ และมิล โคมพระ
ของคนอัมโมน และมิได้ดําเนิ นในทางของเรา เพื่อจะกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายตาของเรา
และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา อย่างกับดาวิดบิดาของเขาได้กระทํานั ้น
34 ถึงกระนั ้ นก็ดี เราจะไม่เอาอาณาจักรทัง
้ หมดออกจากมือของเขา แต่เราจะกระทําให้เขา
เป็น ผู้ ครอบครองอยู่ ตลอดวัน เวลาแห่ง ชีวต
ิ ของเขา เพราะเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราผู้
ซึ่ง เราได้ เลือกไว้ เพราะเขาได้ รก
ั ษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา 35 แต่ เราจะเอา
อาณาจักรออกจากมือบุตรชายของเขา และจะมอบให้เจ้าสิบตระกูล 36 เรายังจะให้ตระกูล
หนึ่ ง แก่ บุ ตรชายของเขา เพื่อ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะมี ประทีป ดวงหนึ่ ง ต่อ หน้า เราในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เสมอ เป็น เมืองซึ่ง เราได้ เลือกเพื่อ ประดิษฐานนามของเราไว้ที่ นั่น 37 เราจะเอา
ตัวเจ้า และเจ้าจะปกครองให้กว้างขวางตามชอบใจของเจ้า และเจ้าจะเป็นกษั ตริย์เหนื ออ
ิสราเอล 38 และจะเป็นดังนี้ วา่ ถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิง่ ที่ เราบัญชาแก่ เจ้า และจะดําเนิ นในทาง
ทัง้ หลายของเรา และกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา โดยรักษากฎเกณฑ์ของเรา และ
บัญญั ติ ของเราดัง ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราได้ กระทํา เราจะอยู่ กับ เจ้า และจะสร้างเจ้า ให้ เป็น
ราชวงศ์ ที่ มัน
่ คง ดัง ที่ เราได้ สร้างเพื่อ ดาวิด มาแล้ว และเราจะให้ อส
ิ ราเอลแก่ เจ้า 39 ด้วย
เหตุนี้เราจะให้ความทุกข์ใจแก่เชื้อสายของดาวิด แต่ไม่เป็นนิ ตย์� ” 40 ฉะนั ้นซาโลมอนจึง
ทรงหาช่องจะประหารเยโรโบอัม เสีย แต่ เยโรโบอัม ได้ ลุ กขึ้น หนี เข ้า ไปในอียป
ิ ต์ ไปยัง ชิ ชก
ั
กษั ตริย์อียป
ิ ต์ และอยูใ่ นอียป
ิ ต์จนถึงซาโลมอนสิน
้ พระชนม์
26

ซาโลมอนสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
41 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของซาโลมอน และบรรดาสิง
่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และพระ
สติปัญญาของพระองค์มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพระราชกิจของซาโลมอนหรือ 42 และเวลาที่
ซาโลมอนทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ นั ้น เป็นสี่สิ บปี 43 และซาโลม
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อนก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพพระองค์ไว้ในนครของดา
วิดราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัมราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน

12

ความโง่เขลาของเรโหโบอัมคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)
1 เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง
้ ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อ จะตัง้ ท่าน
ให้ เป็นกษั ตริย์ 2 และอยู่ มาเมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง อยู่
ในอียป
ิ ต์ (ที่ ซึ่ง ท่านหนี ไปจากพระพักตร์กษั ตริย์ ซาโลมอน เยโรโบอัม อาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์�
3 เขาทัง
้ หลายก็ใช้คนไปเรียกท่าน เยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้มาทูลเรโหโบ
4
อัม ว่า “พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้ แอกของข้า พระองค์ หน ัก นั ก เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอทรงผ่อนการปรนนิ บั ติ อย่างทุกข์ หน ัก ของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอัน
หนั ก ของพระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้เบาลงเสีย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะปรน
นิ บั ติ พระองค์ � 5 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงกลับ ไปเสีย สัก สามวัน แล ้ว จึง มาหาเราอีก�
ประชาชนจึงกลับไป 6 แล้วกษั ตริย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า ผู้อยูงานประจํ
่
า
ซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ ขณะเมื่อ พระองค์ ยัง ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลาย
จะแนะนํา เราให้ ตอบประชาชนนี้ อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “ถ้า พระองค์ จะ
ทรงเป็น ผู้ รับ ใช้ ประชาชนนี้ ในวัน นี้ และรับ ใช้ พวกเขา และตรัส ตอบคํา ดี แก่ พวกเขา เขา
ทัง้ หลายก็ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ � 8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิง้ คํา ปรึกษาซึ่ง
ผู้ เฒ่า ถวายนั ้น เสีย และไปปรึกษากับ คนหนุ่ม ซึ่ง เติบโตขึ้น มาพร้อมกับ พระองค์ และอยู่
งานประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนําเราอย่างไร เพื่อ
พวกเราจะตอบประชาชนนี้ ผู้ที่ทูลเราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วาง
อยู่เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้เบาลง� ” 10 และคนหนุ่ม เหล่า นั ้น ผู้ ได้ เติบโตมาพร้อมกับ
พระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์จงตรัสดังนี้ แก่ประชาชนนี้ ผูทู
้ ลพระองค์ว่า ‘พระราชบิดา
ของพระองค์ ได้ กระทําให้แอกของข้าพระองค์ ทัง้ หลายหนั ก แต่ ขอพระองค์ ทรงผ่อนแก่ ข้า
พระองค์ ให้ เบาลง� นั ้น พระองค์ จงตรัส แก่ เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก ้อยของเราก็ หนา
กว่า เอวแห่ง ราชบิดาของเรา 11 ที่ พระราชบิดาของเราวางแอกหนั ก บนท่านทัง้ หลายก็ ดี
แล้ว เราจะเพิม
่ ให้ แก่ แอกของท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลาย
ด้วยไม้เรียว แต่เราจะตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง� ” 12 เยโรโบอัมกับประชาชน
ทัง้ ปวงจึง เข้า มาเฝ้า เรโหโบอัม ในวันที ่ สาม ดัง ที่ กษั ตริย์ รับสัง่ ว่า “จงมาหาเราอีก ในวันที ่
สาม� 13 และกษั ตริย์ตรัสตอบประชาชนอย่างดุดัน ทรงทอดทิง้ คําปรึกษาซึ่งผูเ้ ฒ่าได้ถวาย
นั ้น เสีย 14 และตรัส กับ เขาทัง้ หลายตามคํา ปรึกษาของพวกคนหนุ่ม ว่า “พระราชบิดาของ
เราทําแอกของท่านทัง้ หลายให้หนั ก แต่เราจะเพิม
่ ให้แก่แอกของท่านทัง้ หลายอีก พระราช
บิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้ เรียว แต่ เราจะตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้ แมลง
ป่อง� 15 กษั ตริยจึ
์ งมได้
ิ ฟังเสียงประชาชนเพราะเหตุการณ์ นั ้นเป็นมาแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อ
พระองค์จะทรงกระทําให้พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสโดยอาหิยาห์
ชาวชีโลห์แก่เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
อาณาจักรอิสราเอลได้แยกกัน
และเมื่ ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงเห็ นว ่ากษั ตริย์ มิได้ ทรงฟัง เขาทัง้ หลาย ประชาชนก็ ทูล ตอ
บกษั ตริย์ว่า “ข้าพระองค์ ทัง้ หลายมีส่วนอะไรในดาวิด ข้าพระองค์ ทัง้ หลายไม่มีส่วนมรดก
ใน บุตร ชาย ของ เจส ซี โอ อิสราเอล เอ๋ย กล ับ ไป เต็นท์ ของ ตน เถิด ข้า แต่ ดา วิด จงดู แล
ราชวงศ์ ของพระองค์ เองเถิด� อิสราเอลจึง จากไปยัง เต็นท์ ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่ เรโหโบ
อัม ทรงปกครองเหนื อ ประชาชนอิสราเอล ผู้ อาศัย อยู่ ในหัว เมืองของยู ดาห์ 18 แล ้ วกษั ตริ
ย์เรโหโบอัม ทรงใช้ อาโดรัม นายงานเหนื อ แรงงานเกณฑ์ ไป และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เอาหิน
16
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ขว้างท่านถึง ตาย แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ก็ ทรงรีบ ขึ้น รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนทุกวันนี้ 20 และอยูม
่ าเมื่ออิสราเอลทัง้
ปวงได้ ยินว ่าเยโรโบอัม ได้ กล ับ มาแล้ว เขาก็ ใช้ให้ไปเชิญ ท่านมายังที่ ประชุม แล้ว ก็ ตัง้ ท่าน
ให้เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง ไม่มี ผู้ ใดติดตามราชวงศ์ ของดาวิด เว้น แต่ ตระกูล ยู
ดาห์ เท่านั ้น 21 เมื่อ เรโหโบอัม มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พระองค์ ได้ เรียกประชุม วงศ์ วานยู
ดาห์ทัง้ หมด และตระกูลเบนยามิน เป็นนั กรบที่คัดเลือกแล้วหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะ
สู้รบกับวงศ์วานอิสราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัมโอรสของซาโลม
อน 22 แต่ พระวจนะของพระเจ้า มายัง เชไมอาห์ คนของพระเจ้า ว่า 23 “จงไปทูล เรโหโบอัม
โอรสของซาโลมอนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และบอกแก่ วงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ และของเบน
ยามิน และแก่ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ ว่า 24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าอย่า ขึ้น ไปสู้ รบกับ
ประชาชนอิสราเอลญาติพี่น้ องของเจ้าเลย จงกลับไปยังบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่ นี้
เป็น มาจากเรา� ” เหตุ ฉะนี้ เขาจึง เชื่อ ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับ ไปบ้านเสีย
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
เยโรโบอัมนําคนอิสราเอลให้ไหว้รู ปเคารพ
25 แล ้วเยโรโบอัม ก็ สร้างเมืองเชเคมในถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และอาศัย อยู่ ที่ นั่น และ
พระองค์ ก็ ออกไปจากที่ นั ่น ไปสร้างเมืองเปนู เอล 26 และเยโรโบอัม รําพึง ในใจว่า “คราว
นี้ ราชอาณาจักรจะหัน กลับ ไปยัง ราชวงศ์ ของดาวิด 27 ถ้า ชนชาติ เหล่า นี้ ขึ้น ไปถวายเครือ
่ ง
สัตวบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วจิตใจของชนชาติเหล่านี้ จะหัน
กลับ ไปยัง เจ้า นายของเขาทัง้ หลาย คือ หัน ไปยัง เรโหโบอัม กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และเขาทัง้
หลายจะฆ่า เราเสีย และกลับ ไปยัง เรโหโบอัม กษั ตริย์แห่งยู ดาห์� 28 ดัง นั ้น กษั ตริย์จึง ทรง
ปรึกษา และได้ทรงสร้างลูกวัวสองตัวด้วยทองคํา และพระองค์ตรัสแก่ประชาชนว่า “ที่ท่าน
ทัง้ หลายขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม นานพออยู่ แล้ว โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดู พระของท่าน ดู เถิด
พระองค์ ผู้ทรงนําท่านทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์� 29 และพระองค์ ก็ ประดิษฐานไว้ที่
เบธเอลรู ปหนึ่ ง และอีกรู ปหนึ่ งทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน 30 และสิง่ นี้ กลายเป็นความ
บาป เพราะว่าประชาชนได้ ไปนมัสการรู ปหนึ่ ง คือที่ เมืองดาน 31 แล้วพระองค์ ได้ ทรงสร้าง
นิ เวศที่ ปู ชน ีย สถานสูง ทรงกําหนดตัง้ ปุโรหิต จากหมู่ ประชาชนทัง้ ปวง ผู้ มิได้ เป็น คนเลวี
32 และเยโรโบอัม ทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงในวั นที ่ สิ บห้า ของเดือนที่ แปดเหมือนกับ การ
เลี้ยงที่ อยู่ ในยู ดาห์ และพระองค์ ทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาบนแท่ นบู ชา พระองค์ ทรงกระ
ทํา ในเบธเอลดัง นี้ แหละ คือ ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่ รู ปลูก วัวท ี่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้นั ้น
และพระองค์ ทรงสถาปนาปุ โรหิต ในเบธเอลประจํา ที่ ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้าง
ไว้ 33 พระองค์ ทรงขึ้น ไปยัง แท่น บูชาซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ที่ เบธเอลในวันที ่ สิ บห้า เดือน
ที่ แปด ในเดือนซึ่ง พระองค์ ทรงดําริเอง และพระองค์ ทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงสําหรับ คน
อิสราเอล และทรงถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่นและเผาเครือ
่ งหอม

13
คําพยากรณ์ ได้กล่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอัม
1 และดูเถิด คนของพระเจ้าคนหนึ่ งได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ไปยังที่ เบธเอล เยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่ แท่นเพื่อจะเผาเครือ
่ งหอม 2 และชายคนนั ้นได้ รอ
้ ง
กล่าวโทษแท่น นั ้น โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ว่า “โอ แท่น บูชา แท่น บูชา พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด โอรสองค์ หน่งึ จะประสู ติ มาในราชวงศ์ ของดาวิด ชื่อ โยสิ ยาห์ และ
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บนเจ้า แท่น นี้ จะฆ่า ปุโรหิต แห่ง ปู ชน ีย สถานสูง ผู้ ซ่ึง เผาเครือ
่ งหอมบนเจ้า และเขาจะเผา
กระดูก คนบนเจ้า� ” 3 และท่านก็ ให้หมายสําคัญ ในวัน เดียวกัน นั ้น กล่าวว่า “นี่ เป็น หมาย
สําคัญที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ‘ดูเถิด เขาจะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซึ่งอยู่บนนั ้นจะ
ถูกเทออก� ”
พระเจ้าทรงทําให้พระหัตถ์กษั ตริยเยโรโบอั
์
มเหีย
่ วแห้งไป
และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์เยโรโบอัม ทรงสดับ คํา กล่าวของคนของพระเจ้า ซึ่ง ร้องกล่าว
โทษแท่น นั ้ นที ่เบธเอล พระองค์ ก็ เหย ียดพระหัตถ์ ออกจากที่ แท่น กล่าวว่า “จงจับ เขาไว้�
และพระหัตถ์ ของพระองค์ ซ่ึง เหยียดออกต่อ เขานั ้ นก ็ เห ี่ยวแห้ง ไป พระองค์ จะชัก กลับ เข้า
หาตั วอีกก็ไม่ได้ 5 แท่นบูชาก็ พังลงด้วย และมูลเถ้าก็ รว่ งลงมาจากแท่น ตามหมายสําคัญ
ซึ่ง คนของพระเจ้า ได้ ให้ ไว้ โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 6 และกษั ตริย์ ตรัส กับ คนของ
พระเจ้า ว่า “จงวิงวอนขอพระกรุ ณาแห่ง พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ขอจง
อธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้ อีก� และคนของพระเจ้าก็ วงิ วอน
ต่อ พระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ ก็ ทรงชักพระหัตถ์ กล ับ เข้าหาพระองค์ ได้ อี กและเป็น เหมือน
เดิม 7 และกษั ตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “เชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และรับประทาน
ด้วยกัน ข้าพเจ้าจะให้รางวัลแก่ท่าน� 8 และคนของพระเจ้าทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าท่านจะให้สัก
ครึง่ ราชสมบั ติ ของท่าน ข้าพเจ้า จะไม่ ไปกั บท ่าน และข้าพเจ้า จะไม่ รบ
ั ประทานขนมปัง หรื
อด่ืมน้าํ ในที่นี้ 9 เพราะว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์บัญชาข้าพเจ้าไว้อย่างนั ้ นว่า ‘เจ้าอย่า
กิน ขนมปัง หรือด่ื มน้าํ หรือ กลับ ไปตามทางที่ เจ้ ามานั ้น� ” 10 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปเสี ยอ ีก ทาง
หนึ่ ง และไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบธเอล 11 มีผู้พยากรณ์ แก่คนหนึ่ งอาศัยอยูใ่ นเบธ
เอล และบุตรชายของเขาก็ ได้ มาบอกเขาถึง เรือ
่ งราวทัง้ สิน
้ ซึ่ง คนของพระเจ้า ได้ กระทํา ใน
วันนั ้นที่เบธเอล ถ้อยคําซึ่งท่านได้กล่าวแก่กษั ตริย์ เขาทัง้ หลายก็ได้เล่าให้บิดาของเขาฟังด
้วย 12 และบิดาของเขาได้ถามเขาว่า “ท่านไปทางไหน� เพราะบุตรชายทัง้ หลายของเขาได้
เห็นทางซึ่งคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้เดินไปนั ้น
4

ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชีวต
ิ
เขาจึง พู ดก ับ บุตรชายของเขาว่า “จงผูก อานลาให้พ่อ � เขาทัง้ หลายจึง ผูก อานลาให้
เขา แล้วเขาก็ข้น
ึ ขี่ 14 เขาได้ไปตามคนของพระเจ้า และได้พบท่านนั ่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นหนึ่ ง
เขาจึงพูดกับท่านว่า “ท่านเป็นคนของพระเจ้าซึ่งมาจากยูดาห์หรือ� ท่านก็ตอบว่า “ใช่แล้ว
� 15 เขาจึงตอบท่านว่า “เชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และมารับประทานอาหารบ้าง� 16 ท่าน
พูดว่า “ข้าพเจ้าจะกลับไปกั บท่าน หรือเข้าไปพักกับท่านไม่ได้ ข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั ประทานอา
หารหรือด่ืมน้าํ กั บท่านในที่ นี้ 17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้ า
อย่ารับประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ ที่ นั ่น หรือกลับโดยทางที่ เจ้าได้มา� ” 18 และเขาจึงพูดกั
บท ่า นว่า “ข้าพเจ้า ก็ เป็น ผู้ พยากรณ์ อย่างที่ ท่านเป็น นั ้น ด้วย มี ทูต สวรรค์ องค์ หน่ึ งมาบอก
ข้าพเจ้า โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ว่า ‘จงนํา เขากลับ มากับ เจ้า ยัง เรือนของเจ้า เพื่อ
เขาจะได้ รบ
ั ประทานอาหารและดื่ มน ้าํ � ” แต่ เขามุสาต่อ ท่าน 19 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปกับ เขา
และได้รบ
ั ประทานอาหารในเรือนของเขา และได้ด่ืมน้าํ 20 และต่อมาขณะที่ พวกเขานั ่งอยู่
ที่ โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ผู้ พยากรณ์ ผู้ ที่ ได้ นํา ท่านกลับ 21 และเขาร้องต่อ
คนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้าไม่เชื่อฟังพระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ รักษาพระบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า บัญชาเจ้า
22 แต่ เจ้ าได้ กล ับ มาและรับ ประทานอาหารและดื่ มน ้า
ํ ในที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เจ้า ว่า
“อย่า รับ ประทานอาหารหรือด ่ื มน ้าํ � ศพของเจ้า จะมิ ได้ ไปถึ งอ ุ โมงค์ ของบรรพบุรุษ ของ
เจ้า� ” 23 และอยู่มาหลังจากที่ท่านได้รบ
ั ประทานอาหารและดื่มน้าํ แล้ว เขาก็ผูกอานลาให้
ผู้ พยากรณ์ ผู้ ซึ่ง เขาได้ พากลับ มา 24 และเมื่อ ท่านไป สิ งโตก็ ออกมาพบท่านที่ ถนนและฆ่า
13
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ท่านเสีย และศพของท่านก็ ถู กทิง้ ไว้ในถนน และลาตั วน ั นก
้ ็ ยน
ื อยู่ข้างๆศพนั ้น สิ งโตก็ ยน
ื
อยู่ ข้างๆศพด้วย 25 และดู เถิด มี คนผ่านไป และได้ เห ็น ศพทิง้ อยู่ ในถนน และสิงโตยืน อยู่
ข้างศพนั ้น เขาก็ มาบอกกันในเมืองที่ ที่ ผู้พยากรณ์ แก่ อยู่นั ้น 26 และเมื่อผู้พยากรณ์ ผู้ที่ นํา
ท่านกลับมาจากทางได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาพูดว่า “นั ่นเป็นคนของพระเจ้าผูไม่
้ เชื่อฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ได้ ทรงมอบท่านไว้กับสิงโต ซึ่งได้ ฉีกท่านและ
ฆ่าท่านเสีย ตามคําซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกั บท่าน� 27 เขาจึงพู ดกับบุตรชายของเขาว่า “จง
ผูกอานลาให้พ่อ� แล้วเขาก็ ผูกอานลาให้ 28 เขาจึงไปและพบศพนั ้นทิง้ อยู่ในถนน และลา
กับสิงโตก็ยน
ื อยู่ข้างๆศพนั ้น สิงโตมิได้กินศพนั ้นหรือฉี กลานั ้น 29 และผู้พยากรณ์ ก็ยกศพ
คนของพระเจ้า และวางไว้บนลา นํา กลับ มายัง เมืองของผู้ พยากรณ์ แก่ เพื่อ ไว้ทุกข์ ให้และ
ฝังท่านเสีย 30 และเขาวางศพนั ้นในที่ ฝังศพของตนเอง และเขาทัง้ หลายก็ ไว้ทุกข์ให้กล่าว
ว่า “อนิ จจา พี่ น้ องเอ๋ย� 31 ต่อ มาเมื่อ ได้ ฝัง ท่านไว้ แล้ว เขาจึง พู ดก ับ บุตรชายของตนว่า
“เมื่อเราตาย จงฝังเราไว้ในที่ฝังศพซึ่งฝังคนของพระเจ้าไว้นั ้น จงวางกระดูกของเราไว้ข้าง
กระดูกของท่าน 32 เพราะว่าคําพูดซึ่งท่านได้รอ
้ งโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์กล่าวโทษ
แท่นบูชาในเบธเอล และต่อบรรดานิ เวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ในหัวเมืองสะมาเรีย จะ
สําเร็จเป็นแน่ �
เยโรโบอัมได้รบ
ั คําตักเตือนแล้ว แต่ไม่กลับจากความบาปของตน
เยโรโบอัมมิได้ หันกลับจากทางชัว่ ของพระองค์ แต่ จากท่ามกลาง
ประชาชนได้ สถาปนาบางคนให้ เป็น ปุโรหิต ประจํา ปู ชน ีย สถานสูง นั ้ นอ ีก ผู้ ใดที่ พอใจเป็น
พระองค์ ก็ แต่ งตัง้ เขาให้ เป็น ปุโรหิต ประจํา บรรดาปู ชน ีย สถานสูง 34 และสิง่ นี้ กลายเป็น
ความบาปแก่ราชวงศ์เยโรโบอัม เพื่อจะตัดและทําลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก
33 ภายหลังสิง
่ เหล่านี้

14

พระเจ้าทรงสาปแช่งราชวงศ์ของเยโรโบอัม
ครัง้ นั ้น อาบี ยาห์ โอ รส ของ เย โร โบ อัม ประชวร 2 และ เย โร โบ อัม รับ สั ่ งก ับ มเหสี ของ
พระองค์ ว่า “จงลุก ขึ้น ปลอมตัว ของเธอ อย่า ให้ รู ้ว่า เธอเป็น มเหสี ของเยโรโบอัม และจง
ไปยัง ชี โลห์ ดู เถิด อาหิยาห์ผู้ พยากรณ์ อยู่ ที่ นั่น ผู้ ได้ กล ่าวเรือ
่ งฉั นว ่า ฉั น จะได้ เป็นกษั ตริย์
3
เหนื อชนชาตินี้ เธอจงเอาขนมปังสิบก้อน และขนมหวานบ้างและนํ้าผึ้งไหหนึ่ ง ไปหาท่าน
ท่านจะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั ้น� 4 มเหสีของเยโรโบอัมก็กระทําดังนั ้น พระนาง
ลุกขึ้น เสด็จไปยังชีโลห์เสด็จมาถึ งบ้านของอาหิยาห์ ฝ่ายอาหิยาห์มองไม่เห็น เพราะว่าตา
ของท่านแข็งด้วยอายุของท่าน 5 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหิยาห์ว่า “ดูเถิด มเหสีของเยโรโบ
อัมกําลังมาเพื่อจะถามเจ้าถึงเรือ
่ งโอรสของเขา เพราะเด็กนั ้นป่วย เจ้าจงบอกเธออย่างนี้ ๆ
เพราะเมื่อพระนางเสด็จเข้ามา พระนางก็ แสร้งกระทําเป็นสตรีคนอื่น� 6 แต่ เมื่ออาหิยาห์
ได้ ยิน เสียงฝี พระบาทของพระนาง เมื่อ พระนางเสด็จ มาถึง ประตู ท่านจึง พูด ว่า “ขอเชิญ
พระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ไฉนพระองค์จึงทรงแสร้งกระทําเป็นคนอื่นเล่า
เพราะข้าพระองค์ได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระนาง 7 ขอเสด็จกลับไปทูล
เยโรโบอัมว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เพราะเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นจาก
ประชาชน และได้กระทําให้เจ้าเป็นประมุขเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา 8 และได้ฉีกราช
อาณาจักรจากราชวงศ์ของดาวิดมาให้แก่เจ้า และถึงกระนั ้นเจ้าก็ไม่เป็นเหมือนดาวิดผู้รับ
ใช้ของเรา ผู้ได้รักษาบัญญัติทัง้ หลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขา กระทํา
สิง่ ซึ่งเป็ นที่ถูกต้องพอตาของเรา 9 แต่เจ้าได้กระทําชัว่ ยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงที่อยู่ก่อนเจ้า และ
ได้ ไปสร้างพระอื่น และรู ป หล่อ และได้ กระทํา ให้ เราโกรธ และได้ เหว ี่ ยงเราไว้เสีย เบื้องหลัง
ของเจ้า 10 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อราชวงศ์ของเยโรโบอัม และจะตัด
1
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คนที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ เสียจากเยโรโบอัม ทัง้ คนที่ ยงั อยู่และเหลืออยู่ในอิสราเอล และ
จะผลาญคนที่ เหลือ ในราชวงศ์เยโรโบอัม เสีย อย่างสิน
้ เชิง อย่างคนที่ ขนม ูล สัตว์ไปทิง้ จน
11
หมด ผู้ใดในวงศ์ เยโรโบอัมที่ตายในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดที่ ตายในทุ่ง นกในอากาศ
จะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาไว้� 12 เพราะฉะนั ้นขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระ
ตําหนั กของพระนาง เมื่อพระบาทของพระองค์เข้าเมือง กุมารนั ้ นก็จะถึงแก่มรณา 13 และ
อิสราเอลทัง้ ปวงจะไว้ทุกข์ให้เธอ และจะฝังศพเธอไว้ เพราะเธอผูเ้ ดียวเท่านั ้นในราชวงศ์เย
โรโบอั มท ี่ จะไปถึง หลุม ศพ เพราะในตัว เธอนั ้น ยัง เห็น บางสิง่ ที่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลในราชวงศ์ ของเยโรโบอัม 14 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์ จะทรงตัง้
กษั ตริย์ อี กองค์ หน่งึ เหนื ออ ิส ราเอลเพื่อ พระองค์ ผู้ ซึ่ง จะตัด ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม เสีย ใน
วัน นี้ แต่ นั ่น อะไร ก็ เป็น เวลานี้ 15 เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงตี อิสราเอล ดุ จไม้ ออ
้ สัน
่ อยู่
ในนํ้า และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสีย จากแผ่นดิ นอ ันดี นี้ ซึ่ง พระองค์ ทรงยกให้ แก่
บรรพบุรุษของเขา และกระจายเขาไปฟากแม่น้ําข้างโน้ น เพราะเขาทัง้ หลายได้สร้างเสารู ป
เคารพของเขา เป็นเหตุให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 16 และพระองค์จะทรงมอบอิสราเอล
ไว้เพราะบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม ซึ่ง เขาได้ กระทํา บาปและกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป
ด้วย� 17 แล้วมเหสี ของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเมื่อ
พระนางเสด็จถึงธรณี ทวาร กุมารก็ถึงแก่มรณา 18 และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ฝังศพเธอและไว้
ทุกข์ให้เธอ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ ตรัสโดยอาหิยาห์ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั
ใช้ของพระองค์
เยโรโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)
19 ฝ่ายราชกิจนอกนั ้นของเยโรโบอัมกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงทําศึก และทรงครอบครอง
อย่างไรนั ้น ดู เถิด ก็ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอล 20 เวลา
ที่ เยโรโบอัมครอบครองนั ้นเป็นยี่สิ บสองปี และพระองค์ ก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ และนาดับราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน
เรโหโบอัมนําคนยูดาห์ให้กระทําบาป (2 พศด 12:1)

ฝ่ายเรโหโบอัม ราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ ในยู ดาห์ เมื่อ เรโหโบอัม
ขึ้น ครอง นั ้น มี พระ ชนมายุ สี ่ สิ บ เอ็ด พรรษา และ ทรง ครอง ใน เย รู ซา เล็ มสิ บ เจ็ด ปี เป็น
นครซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกจากบรรดาตระกูลอิสราเอล เพื่อจะสถาปนาพระนามของ
พระองค์ ที่ นั่น พระชนนี ของกษั ตริ ย์ มี พระนามว่า นาอามาห์ คนอัม โมน 22 และยู ดาห์ ได้
กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายได้ ยัว่ ยุ ให้ พระองค์ หวงแหน
ด้วยบาปทัง้ หลายที่ เขาได้ กระทํา ซึ่ง มากกว่า บาปทัง้ สิ้ นที ่ บรรพบุรุษ ของเขาได้ กระทํา เสี
ยอีก 23 เพราะเขาได้สร้างปูชนียสถานสู งด้วย และเสาศั กดิสิ
์ ทธิ์ และเสารู ปเคารพสําหรับ
ตัว เขาไว้บนเนิ น เขาสูงๆทุก เนิ น และใต้ ต้นไม้ เข ียวทุก ต้น 24 และมี กะเทยในแผ่น ดิน นั ้น
ด้วย และเขาได้กระทําตามบรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งพระเย
โฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
21

ชิชักบุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)

ต่อ มาในปี ที่ ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโหโบอัม ชิ ชัก กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ ได้ ขึ้น มารบกรุ ง เยรู ซาเล็ม
26 ท่านได้ เก ็ บทรัพย์ สมบัติ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สมบัติ ในพระราชวัง
ของกษั ตริย์ ท่านได้ เก็บไปเสียทุกอย่าง และท่านได้ เก็บโล่ ทองคําซึ่งซาโลมอนได้ สร้างนั ้น
ไปหมดด้วย 27 และกษั ตริย์เรโหโบอัม ได้ กระทํา โล่ ทองสัมฤทธิ์แทนไว้ และมอบไว้ ในมือ
ของพวกทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าทวารพระราชวัง 28 เมื่อกษั ตริย์เสด็จเข้าไปยังพระนิ เวศ
25
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ของพระเยโฮวาห์ ทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออก แล้วนํากลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษา
พระองค์ตามเดิม 29 ฝ่ายพระราชกิจนอกนั ้นของเรโหโบอัม และสรรพสิง่ ที่ทรงกระทํา มิได้
บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 30 มีสงครามระหว่างเรโหโบ
อัมและเยโรโบอัมเสมอไป
เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
และ เรโห โบ อัม ก็ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ก็ ฝัง ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด พระนามของพระชนนี ของพระองค์ คือ นาอามาห์ คน
อัมโมน และอาบียม
ั ราชโอรสก็ข้น
ึ ครองแทน
31

15

อาบียม
ั ได้ข้น
ึ ครองเหนื อประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-2)
1 ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท อาบ ียม
ั ได้ ข้น
ึ ครองเหนื อ
ประเทศยูดาห์ 2 พระองค์ทรงครองในเยรู ซาเล็มสามปี พระนามของพระชนนี คือมาอาคาห์
ธิดาของอาบี ชาโลม 3 พระองค์ ดําเนิ น ตามการบาปทุก อย่างซึ่ง ราชบิดาของพระองค์ ได้
กระทําต่อพระพักตร์พระองค์ และพระทัยของพระองค์ก็ไม่บริสุทธิต่
์ อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพระองค์ ดังพระทัยของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ 4 อย่างไรก็ดีเพื่อทรงเห็นแก่ดาว
ิด พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ทรงประทานประทีป แก่ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม คือ ทรง
ตัง้ ราชโอรสแทน และเพื่อทรงสถาปนาเยรู ซาเล็ม 5 เพราะว่าดาวิดทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้อง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิได้ทรงหันไปจากสิง่ ใด ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่พระองค์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นอกจากเรือ
่ งอุรีอาห์คนฮิตไทต์ 6 มีศึกระหว่าง
เรโหโบอัม กับ เยโรโบอัมตลอดพระชนม์ ชีพของพระองค์ 7 ราชกิจ นอกนั ้น ของอาบียม
ั และ
สรรพสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู
ดาห์หรือ และมีการศึกระหว่างอาบียม
ั และเยโรโบอัม
อาบียมสิ
ั ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)
และอาบี ยม
ั ก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ และเขาทัง้ หลายก็ ฝัง พระศพพระองค์ ไว้ใน
นครดาวิด และอาสาราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้น ครองแทน 9 ในปี ที่ ยี ่ สิ บแห่ง รัช กาลเยโร
โบอัมกษั ตริย์ของอิสราเอล อาสาได้ข้น
ึ ครองเหนื อประเทศยูดาห์ 10 และพระองค์ทรงครอง
อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สี่ สิ บเอ็ด ปี พระอั ยก ี ของพระองค์ คือ มาอาคาห์ ธด
ิ าของอาบี ชาโลม
11 และอาสาทรงกระทําสิง
่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ ดัง่ ดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองค์ได้ทรงกระทํานั ้น 12 พระองค์ทรงกวาดล้างกะเทยเสียจากแผ่นดิน และรือ
้ ถอนรู ป
เคารพทัง้ สิน
้ ซึ่งบรรพบุรุษได้กระทําไว้นั้นเสีย 13 และพระองค์ทรงถอดมาอาคาห์พระอัยกี
เสียจากตําแหน่ งพระราชชนนี เพราะพระนางมีรู ปเคารพน่าเกลียดน่าชังสร้างไว้ในเสารู ป
เคารพ และอาสาทรงฟั นรูปเคารพของพระนางลง และทรงเผาเสียที่ ลําธารขิดโรน 14 แต่
มิได้ทรงรือ
้ ปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น ถึงอย่างนั ้นพระทัยของอาสาก็บริสุทธิต่
์ อพระเยโฮวาห์
ตลอดรัชสมัยของพระองค์ 15 พระองค์ทรงนําเงิน ทองคําและเครือ
่ งใช้ต่างๆ อันเป็นสัญญา
ถวายของราชบิดาของพระองค์ และของสัญญาถวายของพระองค์ เองมายังพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์
8

การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
มี การศึก ระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ตลอดสมัย ของพระองค์
ทัง้ สอง 17 บาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ทรงยกไปต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และได้ สร้างเมืองรา
มาห์ เพื่ อม ิ ให้ผู้ ใดเข้าไปเฝ้า หรือ ออกมาจากอาสากษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ 18 แล ้ วอาสาทรงนํา
16
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เงินและทองคํา ซึ่งเหลืออยู่ในทรัพย์สินแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สินของ
พระราชวัง มอบไว้ในมือของข้าราชการของพระองค์ และกษั ตริย์อาสาทรงใช้เขาไปเฝ้าเบน
ฮาดัดโอรสของทับริมโมน ผูเป็
้ นโอรสของเฮซีโอนกษัตริย์แห่งซีเรีย ผูอยู
้ ในเมื
่
องดามัสกัสว
19
่า “มีพันธมิตรระหว่างข้าพระองค์และพระองค์ ระหว่างพระชนกของข้าพระองค์และพระ
ชนกของพระองค์ ดูเถิด ข้าพระองค์ได้ส่งบรรณาการเป็นเงินและทองคํามายังพระองค์ ขอ
พระองค์ เสด็จ ไปเลิก พันธมิตรกับ บาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลเสีย เพื่อ เขาจะได้ ยกทัพ
กลับไปเสียจากข้าพระองค์� 20 แล้วเบนฮาดัดก็ทรงฟังกษั ตริย์อาสาและส่งผู้บังคับบัญชา
ทหารของพระองค์ ไปรบหัว เมืองอิสราเอล และได้ โจมตี เมือ งอิ โยน ดาน อาเบลเบธมาอา
คาห์ และหมดท้องถิน
่ คินเนโรท และหมดดิน แดนนั ฟ ทาลี 21 และอยู่ มาเมื่อ บาอาชาทรง
ได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ก็ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และพระองค์ประทับที่เมืองทีรซาห์ 22 แล้
วกษั ตริย์อาสาทรงประกาศไปทัว่ ยูดาห์ไม่เว้นผู้ใดเลย เขาทัง้ หลายก็มาร้อ
ื เอาหินของเมือง
รามาห์ และตัวไม้ของเมืองนั ้นซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ กษั ตริย์อาสาก็ทรงเอามาสร้าง
เมืองเกบาแห่งเบนยามินและเมืองมิสปาห์
อาสาสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ข้น
พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ อาสา ทัง้ ยุทธ พลัง ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ และ บรรดา สิง่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทํา และหัวเมืองซึ่ง พระองค์ ทรงสร้าง มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดาร
ขอ งกษั ตริ ย์ ประเทศ ยู ดาห์ หรือ แต่ เมื่อ ทรง พระ ชรา แล้ วก ็ เก ิด พระ โรค ขึ้ นที ่ พระบาท
24 และอาสาก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ
ของพระองค์ ที่ ในนครดาวิด ราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชาฟัท ราชโอรสของพระองค์ ก็
ขึ้นครองแทน
23

นาดับได้ครองเหนื ออิสราเอล

25 นาดับราชโอรสของเยโรโบอัมได้เริม
่ ครองเหนื ออิสราเอลในปีที่สองแห่งรัชกาลอาสาก

ษั ตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครองเหนื ออิสราเอลสองปี 26 พระองค์ทรงกระทําชัว่ ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ น ในทางแห่ง ราชบิดาของพระองค์ และใน
บาปซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรอิสราเอล
บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห์ วงศ์ วานของอิส สาคาร์ คิด กบฏต่อ พระองค์ และบาอาชา
ทรงประหารพระองค์ เสียที ่กิบเบโธน ซึ่ง เป็น แดนเมืองของฟี ลิ ส เตีย เพราะนาดับ และคน
อิสราเอลทัง้ สิน
้ กําลัง ล้อมเมือ งกิบเบโธนอยู่ 28 ดัง นั ้น บาอาชาจึง สําเร็จ โทษพระองค์ เสีย
ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลอาสากษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ และขึ้น ครองแทน 29 ต่อ มาพอพระองค์
ทรงเป็นกษั ตริย์ ก็ ทรงประหารราชวงศ์ ของเยโรโบอัม เสีย สิน
้ ไม่มี ผู้ ใดของเยโรโบอัม รอด
มาสัก คนเดียวเลย พระองค์ ทําลายเสีย สิน
้ ตามพระดํารัส แห่ง พระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์
ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 30 เป็นเพราะบาปทัง้ หลายซึ่งเยโรโบอัมได้
ทรงกระทํา และซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย และเพราะพระองค์ ทรง
กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงพระพิโรธ 31 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของ
นาดับ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์
แห่งอิสราเอลหรือ
27

การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา
มีศึกระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลตลอดสมัยของพระองค์ ทัง้ สอง
33 ในปีที่สามแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์แห่งยูดาห์ บาอาชาบุตรชายอาหิยาห์ได้ทรงเริม
่ ครอบ
ครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ สิ้ นที ่ เมืองทีร ซาห์ และได้ ทรงครอบครองอยู่ ยี ่ สิ บสี่ ปี 34 พระองค์
ทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดําเนิ นในมรรคาของเยโรโบอัม และ
ในบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
32
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16
บาอาชาถูกสาปแช่งแล้วจึงสิน
้ พระชนม์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึงเยฮูบุตรชายฮานานี กล่าวโทษบาอาชาว่า 2 “ในเมื่อ
เราได้เชิดชูเจ้าขึ้นมาจากผงคลี และกระทําให้เจ้าเป็นประมุขเหนื ออิสราเอลประชาชนของ
เรา และเจ้า ได้ ดําเนิ น ตามมรรคาของเยโรโบอัม และได้ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลประชาชนของ
เราทําบาปด้วย กระทํา ให้เราโกรธด้วยบาปของเขาทัง้ หลาย 3 ดู เถิด เราจะกวาดล้างผู้ อยู่
ภายหลังบาอาชาและผู้อยู่ภายหลังราชวงศ์ของเขาเสียอย่างสิน
้ เชิง และกระทําให้ราชวงศ์
ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 4 ผูใดในราชวงศ์
้
บาอาชาที่ตายในเมือง
5
สุนัขจะกิน และผู้ใดที่ ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน� ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้นของบา
อาชา และบรรดาสิง่ ที่พระองค์ได้กระทํา และยุทธพลังของพระองค์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 6 และบาอาชาก็ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้ ที่ เมืองทีร ซาห์ และเอลาห์ ราชโอรสก็ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
7 นอกจากนั ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ได้ มาถึง โดยผู้ พยากรณ์ เยฮู บุ ตรชายฮานานี กล
่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ ของพระองค์ ทัง้ เรือ
่ งความชัวท
่ งั ้ สิน
้ ซึ่งพระองค์ กระทําในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธด้วยพระราชกิจ จาก
พระหัตถ์ ของพระองค์ ในการที่ เหมือนกับ ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม และเพราะพระองค์ ได้
ทรงฆ่าเยโรโบอัมด้วย
เอลาห์ได้ขึ้นครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ ยี ่ สิ บหกแห่ง รัชกาลอาสากษั ตริ ย์ ของยู ดาห์ เอลาห์ โอรสบาอาชาทรงเริม
่ ขึ้น
9
ครองเหนื ออิสราเอลในเมืองทีรซาห์ และทรงครอบครองอยูส
่ องปี แต่ศิมรีข้าราชการของ
พระองค์ ผู้ บัญชาการกองรถรบของพระองค์ ครึง่ หนึ่ ง ได้ คิด กบฏต่อ พระองค์ เมื่อ พระองค์
ประทับที่เมืองทีรซาห์ พระองค์ทรงดื่มจนเมาในเรือนของอารซาผู้ครอบครองราชสํานั กใน
ทีร ซาห์ 10 ศิ มรีได้ เข ้า มาฟัน พระองค์ ล้ม ลง และประหารพระองค์ เสีย ในปี ที่ ยี ่ สิ บเจ็ด แห่ง
รัชกาลอาสากษั ตริย์ของยูดาห์แล้วก็ขึ้นครองแทนพระองค์
8

ศิมรีเสด็จประทับเหนื อราชบัลลังก์ของอิสราเอล
และอยู่ มาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครองราชย์ ทันที ที่ พระองค์ เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลั
งก ์ พระองค์ ทรงสังหารราชวงศ์ ของบาอาชาเสีย สิน
้ พระองค์ มิได้ ทรงเหลือ ไว้ สัก คนหนึ่ ง
ที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ไม่ ว่า จะเป็น ญาติ หรือม ิต รสหายของบาอาชา 12 ศิ มรีทรงทําลาย
ราชวงศ์ ของบาอาชาทัง้ หมดดังนี้ แหละ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส
โดยเยฮู ผู้ พยากรณ์ กล ่าวโทษบาอาชา 13 เหตุ ด้วยบาปทัง้ สิน
้ ของบาอาชา และบาปของ
เอลาห์ ราชโอรสของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทัง้ สองได้ กระทํา บาป และซึ่ง พระองค์ ทัง้ สองได้
กระทํา ให้ ชนอิสราเอลทําบาปด้วย กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลทรงกริว้
ด้วยเรือ
่ งความหยิง่ ยโสของพระองค์ทัง้ สองนั ้น 14 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเอลาห์ และ
บรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศ
อิสราเอลหรือ 15 ในปี ที่ ยี ่ สิ บเจ็ด แห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ ศิ มรีทรงครอบ
ครองเจ็ด วัน ณ เมืองทีร ซาห์ ฝ่ายพวกพลได้ ตัง้ ค่ายรบเมือ งกิบเบโธน ซึ่ง เป็น ของคนฟี
ลิ ส เตีย 16 และพวกพลซึ่ง ตัง้ ค่ายอยู่ นั้น ได้ยน
ิ เขากล่าวกั นว ่า “ศิ มรี ได้ กบฏและท่านได้
ปลงพระชนม์ กษั ตริย์เสียแล้ว� เพราะฉะนั ้ นอิสราเอลทัง้ ปวงก็ สถาปนาอมรี ผู้บัญชาการ
กองทัพให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลในวันนั ้นที่ในค่าย 17 อมรีจึงเสด็จขึ้นไปจากกิบเบโธน
และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไปด้วย เขาทัง้ หลายเข้า ล้อมเมืองทีร ซาห์ 18 และต่อ มาเมื่อ ศิ
มรีทรงเห็นว่าเมืองนั ้นถูกยึดแล้วกเ็ สด็จเข้าไปในพระราชวังแห่งราชสํานั กและทรงเผาราช
สํานั กคลอก พระองค์เองสิน
้ พระชนม์เสียในกองไฟนั ้น 19 เหตุด้วยบาปทัง้ หลายซึ่งพระองค์
11
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ทรงกระทําไว้ คือทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดําเนิ นอยู่ในมรรคาของ
เยโรโบอัม และด้วยเหตุบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทํา คือทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
20 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของศิ มรีและการกบฏซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลหรือ
ทิบนีกับอมรีต่อสู้เพื่อได้ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิน
ิ
้ ชีวต

21 แล้วชนชาติอส
ิ ราเอลก็แบง่ ออกเป็นสองส่วน ครึ่งหนึ่ งของประชาชนติดตามทิบนบุ
ี ตร

ชายกีนัท เชิญ ท่านให้เป็นกษั ตริย์ และอีก ครึง่ หนึ่ ง ติดตามอมรี 22 แต่ ประชาชนผู้ ติ ดตาม
อมรีได้รบชนะประชาชนผู้ติดตามทิ บนีบุตรชายกีนัท ทิ บนีจึงสิน
ิ และอมรีก็ขึ้นเป็นกษั
้ ชีวต
ตริย์

อมรีตัง้ เมืองหลวงไว้ที่สะมาเรีย
ในปี ที่ สามสิบ เอ็ด แห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ อมร ี ได้ เริม
่ ต้น ครอบครองอยู่
เหนื ออ ิส ราเอล และทรงครอบครองอยู่ สิ บสองปี พระองค์ ทรงครอบครองในเมืองทีร ซาห์
หกปี 24 พระองค์ทรงซื้อภูเขาสะมาเรียจากเชเมอร์เงินสองตะลันต์ และพระองค์ทรงเสริม
ภูเขานั ้น ให้ เป็น ป้ อม และทรงขนานนามเมืองที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้ นว ่า สะมาเรีย ตามชื่อ
ของเชเมอร์ผู้ เป็น เจ้าของภูเขานั ้น 25 อมร ี ได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ในสายพระเนตรพระเยโฮ
วาห์ และทรงกระทําเลวทรามกว่าบรรดากษั ตริย์ที่อยูมาก
่
่อนพระองค์ 26 เพราะว่าพระองค์
ทรงดําเนิ นตามมรรคาทัง้ สิน
้ ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท และตามบาปซึ่งพระองค์กระทํา
ให้ อิสราเอล ทําบาป ด้วย กระทํา ให้ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา เอ ล พิโรธ ด้วย ความ
หยิง่ ยโสของเขาทัง้ หลาย 27 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอมรีซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา และ
ยุทธพลัง ซึ่ง พระองค์ ทรงสําแดง มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศ
อิสราเอลหรือ
23

อาหับขึ้นครองแทนอมรี
และอมรีก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ในสะมาเรีย และ
อาหับ ราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้น ครองแทนพระองค์ 29 ในปี ที่ สามสิบ แปดแห่ง รัชกาลอา
สากษั ตริย์ของยูดาห์ อาหับราชโอรสของอมรีได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอล และอาหับ
ราชโอรสของอมรีได้ ครองเหนื ออ ิส ราเอลในเมืองสะมาเรีย ยี่ สิ บสองปี 30 และอาหับ โอรส
ของอมรีได้กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์มากยิง่ เสียกว่าบรรดากษั ตริย์ที่อยู่
ก่อนพระองค์
28

อาหับแต่งงานกับเยเซเบล
และอยู่ มาประหนึ่ ง ว่าการที่ พระองค์ ดําเนิ น ในบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชาย
เนบั ทน ัน
้ เป็น สิง่ เล็ก น้ อย พระองค์ ทรงรับ เยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ ทบาอัลกษั ตริย์ ของ
ชาวไซดอนมาเป็นมเหสี และไปปรนนิ บัติ พระบาอัล และนมัสการพระนั ้น 32 พระองค์ ทรง
สร้างแท่น บูชาพระบาอัล ในพระนิ เวศพระบาอัล ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้ในเมืองสะมา
เรีย 33 และอาหับ ทรงสร้างเสารู ป เคารพ อาหับ ทรงกระทํา การที่ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลทรงพระพิโรธ มากยิง่ กว่า บรรดากษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลซึ่ง อยู่ มาก ่อ
นพระองค์ 34 ในรัชกาลของพระองค์ ฮี เอลชาวเบธเอลได้ สร้างเมืองเยรีโค ท่านได้ วางราก
เมืองนั ้นโดยต้องเสียอาบีรม
ั บุตรหัวปีของท่าน และตัง้ ประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุด
ท้องของท่าน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาบุตรชายนูน
31
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ได้ทูลอาหับว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอ ิส ราเอลผู้ ซ่ึง ข้า พระองค์ ปฏิบัติ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด จะไม่ มีน้าํ ค้างหรือ ฝนในปี
เหล่านี้ นอกจากตามคําของข้าพระองค์�
1 ฝ่ายเอลียาห์ชาวทิชบีผู้ซึ่งตัง
้ อาศัยอยูใ่ นกิเลอาด

นกกาเลี้ยงเอลียาห์

2 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า 3 “จงออกไปจากที่ นี่ และหันไปทางตะวัน

ออก และซ่อนตัวอยู่ที่ ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 4 เจ้ าจะดื่ มน้าํ จาก
ลําธาร และเราได้ บัญชาให้ กาเลี้ยงเจ้า ที่ นั ่น � 5 ท่านจึง ไปและกระทํา ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ท่านไปอาศัยอยู่ที่ ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 6 และกา
ก็ นํา ขนมปัง และเนื้ อ มาให้ ท่านในเวลาเช้า และนํา ขนมปัง และเนื้ อ มาในเวลาเย็น และท่า
นก็ด่ ืมน้าํ จากลําธาร 7 และต่อมาภายหลังลําธารก็แห้ง เพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน
หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทเลี้ยงเอลียาห์

และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ท่านว่า 9 “ลุ กขึ้น ไปยัง เมืองศาเรฟัท เถิด ซึ่ง ขึ้น
แก่เมืองไซดอน และอาศัยอยู่ที่ นั่น ดูเถิด เราได้บัญชาหญิงม่ายคนหนึ่ งที่ นั่นให้เลี้ยงเจ้า�
10 ท่านจึงลุกขึ้นไปยังเมืองศาเรฟัท และเมื่อมาถึงประตูเมือง ดูเถิด หญิงม่ายคนหนึ่ งที่นั่น
กําลังเก็บฟืน ท่านจึงเรียกนางว่า “ขอน้าํ เล็กน้ อยใส่ ภาชนะมาให้ฉั น เพื่อฉั นจะได้ ด่ื มน้าํ �
11 และขณะเมื่อ นางจะไปเอานํ้า มา ท่านก็ เรียกนางแล้ว บอกว่า “ขอนํา อาหารใส่ มือ มาให้
ฉั นสักหน่ อยหนึ่ ง� 12 และนางตอบว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยู่แน่
ฉั นใด ดิฉั นไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จ มีแต่แป้งสักกํามือหนึ่ งในหม้อ และนํ้ามันเล็กน้ อยที่ในไห ดู
เถิด ดิฉั นกําลังเก็บฟืนสองท่อนเพื่อจะเข้าไปทําสําหรับตัวดิฉันและบุตรชายของดิฉั น เพื่อ
เราจะได้กินแล้วก็จะตาย� 13 และเอลียาห์บอกนางว่า “อย่ากลัวเลย จงไปทําตามที่เจ้าพูด
แต่ จงทํา ขนมก้อนเล็ก ให้ฉั นก ่อน แล ้ว เอามาให้ฉั น ภายหลัง จึง ทํา สําหรับ ตัว เจ้า และบุตร
ชายของเจ้า 14 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘แป ้ง ในหม้อ นั ้น จะ
ไม่หมดและนํ้ามันในไหนั ้นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึงวันที่พระเยโฮวาห์ทรงส่งฝนลงมายังพื้น
ดิน� ” 15 นางก็ไปกระทําตามคําของเอลียาห์ แล้วนาง ตัวท่านและครอบครัวของนางก็รบ
ั
16
ประทานอยู่หลายวัน แป้งในหม้ อก็ไม่ หมด นํ้ามันในไหก็ ไม่ ขาด ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ซ่ึงตรัสทางเอลียาห์
8

บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย

17 และอยู่มาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้

บุตรชายของหญิงคนนั ้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้ม
ป่วย อาการป่วยนั ้ นก ็ สาหัส จนไม่ มี ลมหายใจเหลือ อยู่ แล้ว 18 นางจึง กล่าวแก่ เอลี ยาห์ ว่า
“โอ คนของพระเจ้า เจ้าข้า ฉั นมีเรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านได้มาหาฉั นเพื่อฟื้ นให้ทรง
ระลึกถึงความผิดของฉั น และกระทําให้บุตรชายของฉั นตายหรือ� 19 และท่านก็พูดกับนาง
ว่า “เอาบุตรชายของเจ้า มาให้ ฉัน เถิด� ท่านก็ นํา เขาไปจากอกของนางอุม
้ ขึ้น ไปที่ หอ
้ งชัน
้
20
บนที่ท่านอาศัยอยู่ และวางเขาไว้บนที่นอนของท่านเอง และท่านร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า
“โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงนําเหตุรา้ ยมาจนกระทัง่ หญิงม
่ายนี้ ที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรือ โดยที่ทรงประหารบุตรชายของนางเสีย� 21 แล
้ วท ่า นก็ เหย ียดตัว ลงทับ เด็ก นั ้น สามครัง้ และร้องทูล พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอชีวต
ิ ของเด็กคนนี้ มาเข้าในตัวเขาอีก� 22 และพระเยโฮวาห์
ทรงฟังเสียงของเอลี ยาห์ และชีวต
ิ ของเด็กนั ้นมาเข้าในตัวเขาอีก และเขาก็ฟื้นขึ้น 23 และ
เอลี ยาห์ก็ อุ ้มเด็กนั ้น นําลงมาจากห้องชัน
้ บนเข้าไปในเรือน และมอบเขาให้แก่ มารดาของ
เด็ก และเอลียาห์บอกว่า “ดูซิ บุตรของเจ้ายังมีชีวิตอยู�
่ 24 และหญิงนั ้นพูดกับเอลียาห์ว่า
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“คราวนี้ ดิ ฉั นทราบแล้ วว่า ท่านเป็นคนของพระเจ้า และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่
ในปากของท่านเป็นความจริง�

18
เอลียาห์จะไปเฝ้ากษั ตริย์อาหับ
และอยู่ ต่อ มาหลายวัน พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง เอลี ยาห์ ในปี ที่ สามว่า “ไปซี
และแสดงตัว ของเจ้า ต่อ อาหับ และเราจะส่ง ฝนมาเหนื อ พื้น ดิน� 2 เอลี ยาห์ก็ ไปแสดงตัว
ต่ออาหับ การกันดารอาหารนั ้นสาหัสมากในสะมาเรีย
1

โอบาดีห์ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ได้รับใช้อาหับ
และอาหับ รับสัง่ เรียกโอบาดีห์ ผู้ เป็น อธิ บด ี กรมวัง (ฝ่ายโอบาดีห์ นั้น เกรงกลัว พระเย
โฮวาห์ ยิง่ นั ก 4 และเมื่อ เยเซเบลขจัด ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ ออกไป โอบาดีห์ ได้ นํา
ผู้พยากรณ์ หน่งึ ร้อยคนซ่อนไว้ตามถํ้าแห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงเขาทัง้ หลายด้วยขนมปัง
และนํ้า� 5 และอาหับ รับสัง่ โอบาดีห์ ว่า “จงไปให้ ทัว่ พื้น แผ่น ดิน ไปหาธารนํ้าพุ และไปให้
ทั ่ วท ุ กลํา ธาร ชะรอยเราจะพบหญ้า และรักษาชี วิตม ้า และล่อ ให้ คงอยู่ ได้ และไม่ ต้องสูญ
เสีย สัตว์ไปหมด� 6 ดัง นั ้น พวกเขาก็ แบ ่ งด ิน แดนกัน เพื่อ จะออกไปค้น อาหับ เสด็จ ไปทาง
หนึ่ ง ฝ่ายโอบาดีห์ไปอีกทางหนึ่ ง 7 เมื่อโอบาดีห์กําลังไปตามทาง ดู เถิด เอลี ยาห์ได้ พบเขา
และโอบาดีห์ ก็ จํา ท่านได้ จึง ซบหน้า ลงพูด ว่า “เอลี ยาห์ เจ้ านายของข้าพเจ้า เป็น ตั วท ่าน
เองจริงหรือ� 8 และท่านก็ ตอบเขาว่า “ตัวฉั นเอง จงไปบอกเจ้า นายของท่านว่า ‘ดู เถิด เอ
ลียาห์อยู่ที่นี่� ” 9 และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําผิดประการใด ท่านจึงจะมอบผู้รับใช้
ของท่านไว้ในพระหัตถ์ ของอาหับ ให้ประหารข้าพเจ้า เสีย 10 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ไม่มีประชาชาติหรือราชอาณาจักรใด ที่เจ้านายของข้าพเจ้ามิได้
ส่งคนไปเสาะหาท่าน และเมื่อเขาทัง้ หลายกราบทูลว่า ‘เขาไม่อยู่ที่นี่ พระเจ้าข้า� พระองค์
ก็ให้ประชาชาติหรือราชอาณาจักรปฏิญาณว่าเขาทัง้ หลายมิได้พบท่าน 11 และคราวนี้ ท่าน
กล่าวว่า ‘จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า “ดูเถิด เอลียาห์อยูที
่ ่นี่� ’ 12 อยูมาพอข้
่
าพเจ้าไปจาก
ท่านแล้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาพาท่านไป ณ ที่ ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ ฉะนั ้น
เมื่อ ข้าพเจ้า ไปทูล อาหับ และพระองค์ หาท่านไม่ พบ พระองค์ ก็ จะทรงประหารข้าพเจ้า เสีย
ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านยําเกรงพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่หนุ่มๆมา 13 ไม่มีผู้ใดเรียนเจ้า
นายของข้าพเจ้า ดอกหรือ ว่า ข้าพเจ้า ได้ กระทํา สิง่ ใดเมื่อ เยเซเบลประหารผู้ พยากรณ์ ของ
พระเยโฮวาห์ เสีย และข้าพเจ้า ได้ ซ่อนผู้ พยากรณ์ หน่งึ ร้อยคนของพระเยโฮวาห์ ไว้ตามถํ้า
แห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงเขาด้วยขนมปังและนํ้า 14 และคราวนี้ ท่านบอกว่า ‘จงไปบอกเจ้า
นายของท่านว่า “ดูเถิด เอลียาห์อยูที
่ ่นี่� ’ แล้วพระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย� 15 และ
เอลี ยาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซ่ึงข้าพเจ้าปฏิ บัติ อยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด
ข้าพเจ้า จะแสดงตัว ของข้าพเจ้า แก่ อาหับ ในวัน นี้ แน่ � 16 โอบาดีห์ จึง ไปเฝ้า อาหับ และทูล
พระองค์ อาหับก็เสด็จไปพบเอลียาห์
3

เอลียาห์เข้าเฝ้ากษั ตริย์อาหับแล้วท้าทายพระองค์

อาหับก็ตรัสกับท่านว่า “นี่ ตัวเจ้าหรือ
เจ้ า ผู้ ทําความ ลําบาก ให้ อิสราเอล �
และ ท่าน จึง ทูล ว่า “ข้า พระองค์ มิได้ กระทํา ความ
ลําบากแก่ อิสราเอล แต่ พระองค์ ได้ กระทํา และราชวงศ์ บิ ดาของพระองค์ เพราะว่า พวก
พระองค์ ได้ ทอดทิง้ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และติดตามพระบาอัล 19 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอ ทรง สัง่ ให้ บรรดา ชน อิสราเอล มา พบ ข้า พระองค์ ที่ ภู เขา คา ร เมล ทัง้ ผู้ พยากรณ์
ของพระบาอัล สี่ รอ
้ ยห้า สิบ คนนั ้น และผู้ พยากรณ์ ของเสารู ป เคารพสี่ รอ
้ ยคนนั ้น ผู้ ซึ่ง รับ
17 และอยู่มาเมื่ออาหับทอดพระเนตรเห็นเอลี ยาห์
18
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ประทานที่ โต ๊ะ เสวยของพระนางเยเซเบล� 20 อาหับ จึง ทรงส่ง ไปยัง คนอิสราเอลทัง้ ปวง
และชุ มนุมผู้ พยากรณ์ ที่ ภู เขาคารเมล 21 และเอลี ยาห์ก็ เข ้า มาใกล้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าว
ว่า “ท่านทัง้ หลายจะขยัก ขย่อนอยู่ ระหว่างสองฝ่ายนี้ นานสัก เท่าใด ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรง
เป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์ แต่ถ้าพระบาอัลเป็น ก็จงตามท่านไปเถิด� และประชาชน
ไม่ ตอบท่านสัก คํา เดียว 22 แล ้ว เอลี ยาห์ พู ดก ับ ประชาชนว่า “ตัว ข้าพเจ้า คือ ข้าพเจ้า แต่ ผู้
เดียวเป็นผูพยากรณ์
้
ของพระเยโฮวาห์ที่เหลืออยู่ แต่ผูพยากรณ์
้
พระบาอัลมสี
ี ร่ อ
้ ยห้าสิบคน
23 ขอให้ เขามอบวัว ผู้ แก่ เราสองตัว แล ้ว ขอให้ เขาทัง
้ หลายเลือกวัว เป็น ของเขาตัว หนึ่ ง ฟัน
เป็น ท่อนๆ วางไว้บนกองฟืน แต่ อย่า ใส่ ไฟ และข้าพเจ้า จะเตรียมวัว ผู้ อี กตัว หนึ่ ง นั ้น วางไว้
บนฟืน และไม่ใส่ไฟ 24 และท่านทัง้ หลายจงร้องออกพระนามพระของท่าน และข้าพเจ้าจะ
ร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า องค์ ที่ ทรงตอบด้วยไฟ พระองค์ นั ้น แหละทรงเป็น
พระเจ้า� และประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “อย่างที่พูดก็ดีแล้ว�
การพิสูจน์ บนภูเขาคารเมล
แล ้ว เอลี ยาห์ พู ดก ับ ผู้ พยากรณ์ ของพระบาอัล ว่า “จงเลือกวัว ผู้ ตัว หนึ่ ง สํา หรับท ่าน
และตระเตรียมเสียก่อน เพราะพวกท่านมากคนด้วยกัน จงร้องออกพระนามพระของท่าน
แต่อย่าใส่ไฟ� 26 เขาทัง้ หลายก็เอาวัวผู้ที่เขานํามาให้และเขาทัง้ หลายก็จัดเตรียมและร้อง
ออกพระนามพระบาอัล ตัง้ แต่เวลาเช้าจนเที่ยงกล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระบาอัล ขอสดับพวก
ข้าพเจ้า เถิด� แต่ ก็ ไม่มี เสียงและไม่ มี ใครตอบ และเขาก็ โขยกเขยกอยู่ รอบแท่น ซึ่ง เขาได้
สร้างขึ้นนั ้น 27 ครัน
้ ถึงเวลาเที่ยงเอลียาห์ก็เย้ยเขาทัง้ หลายว่า “ร้องให้ดังๆซี เพราะท่านเป็น
พระองค์ หนึ่ ง ท่านกําลัง สนทนาอยู่ หรือ ท่านกําลัง แอบซ่อนตัว อยู่ หรือ ท่านไปเที่ยว หรือ
ชะรอยท่านกําลังหลับอยแ
ู่ ละจะต้องปลุก� 28 เขาทัง้ หลายก็รอ
้ งเสียงดัง และเชือดเฉื อนตัว
เองตามธรรมเนี ยมของเขาด้วยมีดและหลาว จนโลหิตไหลพุ่งออกมาตามตัว 29 และต่อมา
เมื่อ ผ่านเที่ยงวัน ไปแล้ว เขาก็ ทํานายจนถึง เวลาถวายบูชาตอนเย็น แต่ ไม่มี เสียง ไม่มี ใคร
ตอบ ไม่มี ใครฟัง 30 แล ้ว เอลี ยาห์พู ดก ับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “จงเข้า มาใกล้ ข้าพเจ้า � และ
ประชาชนทัง้ ปวงก็ เข ้า มาใกล้ ท่าน และท่านก็ ซ่อมแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ที่ ถู กทําลาย
ลงนั ้น 31 เอลี ยาห์นํา ศิลาสิบ สองก้อนมาตามจํานวนตระกูล ของบุตรชายของยาโคบ ผู้ ซึ่ง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงว่า “อิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า� 32 และท่านได้สร้างแท่
นบูชาด้วยศิลานัน
้ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ขุดร่องรอบแท่นใหญ่พอจุเมล็ด
33
พืชได้สองถัง และท่านก็วางฟืนไว้เป็นระเบียบ และฟันวัวผู้นั้นเป็นท่อนๆ และวางไว้บน
กองฟืน และท่านกล่าวว่า “จงเติ มน้าํ ให้เต็มสี่ ไห และเทลงบนเครือ
่ งเผาบู ชา และบนกอง
ฟืน� 34 และท่านกล่าวว่า “จงกระทําครัง้ ที่สอง� และเขาก็กระทําครัง้ ที่สอง และท่านกล่าว
ว่า “จงกระทําครัง้ ที่สาม� และเขาก็กระทําครัง้ ที่สาม 35 และนํ้าไหลรอบแท่นบูชา และท่าน
ใส่น้ําเต็มร่อง 36 และอยู่มาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาตอนเย็น เอลียาห์ผู้พยากรณ์ ก็เข้ามาใกล้
ทูลว่า “ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล ขอให้ทราบเสียทั วก
่
ันในวันนี้ ว่า พระองค์ คือพระเจ้าในอิสราเอล และข้าพระองค์ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และ
ข้าพระองค์ได้กระทําบรรดาสิง่ เหล่านี้ ตามพระดํารัสของพระองค์ 37 ขอทรงฟังข้าพระองค์
โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อชนชาติ นี้ จะทราบว่า พระองค์ คือพระเย
โฮวาห์พระเจ้า และพระองค์ ทรงหันจิตใจของเขาทัง้ หลายกลับ มาอีก� 38 แล้วไฟของพระ
เยโฮวาห์ก็ตกลงมาและไหม้เครือ
่ งเผาบูชา และฟืนและหิน และผงคลี และเลียนํ้าซึ่งอยู่ใน
ร่อง 39 และเมื่อประชาชนทัง้ ปวงได้เห็น เขาก็ซบหน้าลงและร้องว่า “พระเยโฮวาห์พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า� 40 และเอลียาห์บอกเขาว่า “จงจับ
ผูพยากรณ์
้
ของพระบาอัล อย่าให้หนี ไปได้สักคนเดียว� และเขาทัง้ หลายก็ไปจับเขามา และ
25
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เอลี ยาห์ก็ นํา เขาลงไปที่ ลําธารคี โชนและฆ่า เขาเสีย ที่ นั ่น 41 เอลี ยาห์ทูล อาหับ ว่า “ขอเชิญ
เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิด เพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมา�
เอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก
42 อาหับกเ็ สด็จขึ้นไปเสวยและดื่ม และเอลียาห์ก็ขึ้นไปที่ยอดภูเขาคารเมล ท่านก็โน้มตัว
ลงถึ งดิน ซบหน้าระหว่างเข่า 43 และท่านสัง่ คนใช้ของท่านว่า “จงลุกขึ้นมองไปทางทะเล�
เขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่า “ไม่มีอะไรเลย� และท่านบอกว่า “จงไปดูอีกเจ็ดครัง้ � 44 และ
อยูม
่ าเมื่อถึงครัง้ ที่เจ็ดเขาบอกว่า “ดูเถิด มีเมฆก้อนหนึ่ งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล�
และท่านก็บอกว่า “จงไปทูลอาหับว่า ‘ขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะ
ไม่ติดฝน� ” 45 และอยูม
่ าอีกครู หน
่ ่งึ ท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลม และมีฝนหนั ก อาหับก็
ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสเรเอล 46 และพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่บนเอลียาห์
และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิง่ ขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอล

19
เมื่อเอลียาห์หมดกําลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน

อาหับ จึง บอกเยเซเบลตามการทัง้ สิน
่ งที่ ท่านได้ ฆ่า ผู้
้ ซึ่ง เอลี ยาห์ ได้ กระทํา และเรือ
2
พยากรณ์ ทัง้ หมดเสีย ด้วยดาบ แล ้วเยเซเบลก็ รับสัง่ ให้ ผู้ สื่อสารไปหาเอลี ยาห์ ว่า “ถ้า
พรุ ง่ นี้ เวลานี้ เรามิได้กระทําชีวต
ิ ของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวต
ิ ของคนเหล่านั ้นแล้ว ก็ให้พระ
ทัง้ หลายลงโทษเรา และให้ หน ัก ยิง่ กว่า� 3 เมื่อ ท่านทราบแล้ วก ็ ลุ กขึ้น หนี ไปเอาชีวต
ิ รอด
4
และมาถึงเบเออร์เชบาเขตประเทศยูดาห์ และละคนใช้ของท่านไว้ที่ นั่น แต่ ตั วท่านเองก็
เดิน เข้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดารไปเป็น ระยะทางวัน หนึ่ ง มานั ่ง อยู่ ที่ ใต้ ต้นไม้ จําพวกสนจู นิ เปอร์ และ
ท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสียที ว่า “พอแล้วพระองค์เจ้าข้า โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอ
เอาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไปเสีย เพราะข้า พระองค์ ก็ ไม่ ดี ไปกว่า บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์�
5 และท่านก็ นอนลงหลั บอย ู่ ใต้ ต้นไม้ จําพวกสนจู นิ เปอร์ ดู เถิด มี ทูต สวรรค์ องค์ หน่ึ งมาถูก
ต้องท่าน และพู ดก ั บท ่า นว่า “ลุ กขึ้ นร ับ ประทานซี� 6 และท่านก็ มองดู ดู เถิด ตรงที่ ศีรษะ
ของท่านมี ขนมปัง ที่ ปิ้งบนก้อนหินร ้อนและมี ไหน้าํ ลูก หนึ่ ง ท่านก็ รบ
ั ประทานและดื่ม และ
7
นอนลงอีก และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็มาอีกเป็ นครงั ้ ที่สอง ถูกต้องท่านแล้วว่า “ลุ
กขึ้นรับประทานซี เพราะว่าทางเดินนั ้นเกินกําลังของท่าน�
1

พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทํางานใหม่
และท่านก็ ลุ กขึ้ นร ับ ประทานและดื่ม และเดิน ไปด้วยกําลัง ของอาหารนั ้น สี่ สิ บวัน สี่ สิ
บคืน ถึง โฮเรบภูเขาของพระเจ้า 9 ที่ นั ่น ท่านมาถึง ถํ้า แห่ง หนึ่ งก ็ เข ้า พัก อยู่ และดู เถิด พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ท่าน และพระองค์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เอลี ยาห์ เอ๋ย เจ้ าทํา อะไร
อยูที
่ ่นี่� 10 ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์รอ
้ นรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิง่ นั ก เพราะ
ประชาชนอิสราเอลได้ ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์ พัง แท่น บูชาของพระองค์ ลงเสีย
และประหารผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ และข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แต่ ผู้ เดียว
เหลืออยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ เพื่อจะเอาไปเสีย� 11 และพระองค์
ตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์� และดูเถิด พระเยโฮ
วาห์ทรงผ่านไป และลมใหญ่อน
ั แรงกล้าได้พัดพังภูเขา และทําให้หน
ิ แตกเป็นก้อนๆต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้สถิตในลมนั ้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระ
เยโฮวาห์ หาทรงสถิต ในแผ่น ดิน ไหวนั ้น ไม่ 12 ภายหลัง แผ่น ดิน ไหวก็ เก ิดไฟ แต่ พระเยโฮ
วาห์หาทรงสถิตในไฟนั ้นไม่ ภายหลังไฟก็ มีเสียงเบาๆ 13 และเมื่อเอลี ยาห์ได้ยน
ิ ท่านก็ เอา
8
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ผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ ปากถํ้า และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่านว่า “เอลี ยาห์เอ๋ย เจ้าทํา
อะไรอยู่ ที่ นี่ � 14 ท่านทูล ว่า “ข้า พระองค์ รอ
้ นรนเพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธายิง่ นั ก
เพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์
ลงเสีย และประหารผูพยากรณ์
้
ของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้
เดียวเหลืออยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย� 15 และพระ
เยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ไปเถอะ จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิน
่ ทุรกันดารดามัสกัส และ
เมื่อ เจ้า ไปถึง แล้ว เจ้ าจงเจิม ฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื อ ประเทศซีเรีย 16 และเยฮู บุ ต
รนิ ม ซี นั ้น เจ้ าจงเจิม ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอล และเอลี ชาบุตรชาฟัท ชาวอาเบลเมโฮ
ลาห์ เจ้าจงเจิมตัง้ ไว้ให้เป็นผูพยากรณ์
้
แทนเจ้า 17 และต่อมาผูที
้ ่รอดจากดาบของฮาซาเอล
เยฮูจะฆ่าเสีย และผู้ที่รอดจากดาบของเยฮู เอลีชาจะฆ่าเสีย 18 แต่เรายังมีเหลือเจ็ดพันคน
ไว้ในอิสราเอล คือทุกเข่าซึ่งมิได้คุกลงต่อพระบาอัล และทุกปากซึ่งมิได้จุบรู ปนน
ั้ �
เอลียาห์เจิมตัง้ เอลีชา

19 ท่านก็ ออกไปจากที่ นั่นพบเอลี ชาบุตรชายชาฟัท

ผู้กําลังไถนาอยู่ด้วยวัวสิบสองคู่ เดิน
อยู่ ข้างหน้า และท่านอยู่ กับ วัว คู่ ที่ สิบ สอง เอลี ยาห์ ก็ ผ่านไปทิง้ เสื้อ คลุม ลงบนท่าน 20 ท่าน
ก็ ละวัว เหล่านั ้ นว งิ่ ตามเอลี ยาห์ ไปและกล่าวว่า “ขอให้ ข้าพเจ้า ไปจุบ ลาบิดามารดาของ
ข้าพเจ้า ก่อน และข้าพเจ้า จะติดตามท่านไป� เอลี ยาห์ จึง กล่าวกับ เอลี ชาว ่า “กล ับ ไปเถิด
เพราะฉั น ได้ ทํา อะไรแก่ ท่าน � 21 และเอลี ชาก็ กล ับ จากติดตามเอลี ยาห์ จับ วัว คู่ นั้น ฆ่า เสีย
เอาเครือ
่ งแอกต้มเนื้ อวัว และให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทาน แล้วเอลีชาก็ลุกขึ้นตาม
เอลียาห์ไปและปรนนิ บัติท่าน

20
ครัง้ แรกที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
1 เบนฮาดัด กษั ตริย์ ซี เรีย ได้ ประชุม กองทัพ ทัง
้ ปวงของท่าน มี กษั ตริย์ สามสิบ สององค์ข้ึ
นก ั บท ่าน ทั ้งม ้า และรถรบ และท่านก็ ข้น
ึ ไปล้อมสะมาเรีย สู้ รบกับ เมืองนั ้น 2 และท่านได้
ส่ง ผู้ ส่ ือสารเข้าไปในเมืองหาอาหับ กษั ตริย์ อิสราเอล กล ่าวแก่ พระองค์ ว่า “เบนฮาดัด ว่า
ดังนี้ ว่า 3 ‘เงิน และทองคํา ของท่านเป็น ของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ ที่ ดี ที่ สุด ของท่าน
ก็ เป็น ของเราด้วย� ” 4 และกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงตอบไปว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ า
นายของข้าพเจ้า ดังที่ท่านว่ามานั ่นแหละ ข้าพเจ้าเป็นของท่าน ทัง้ ที่ข้าพเจ้ามีอยูนั
่ ้นด้วย�
5 บรรดาผู้ส่ ือสารได้กลับมาอีกกล่าวว่า “เบนฮาดัดกล่าวดังนี้ ว่า ‘ข้าพเจ้าส่งข่าวมายังท่าน
ว่า “จงส่งเงินและทองคําของท่าน ภรรยาและเด็กของท่านไปให้ข้าพเจ้า� 6 แต่ข้าพเจ้าจะ
ส่ง ข้าราชการของข้าพเจ้า ไปหาท่านพรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ เขาทัง้ หลายจะค้ นว ัง ของท่าน
ทั ้งบ ้านเรือนข้าราชการของท่าน สิ ่ง ใดที่ เป็ นที ่ ชอบตาของท่าน เขาจะหยิบเอาไป� ” 7 แล ้
วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผูใหญ่
้
ทัง้ ปวงของแผ่นดินตรัสว่า “ขอตรองดูเถิด
ดู ว่า ชายผู้ นี้ หาช่องก่อ ความลําบาก เพราะเขาให้ คนมารับ เมีย และลูก ของฉั น ทัง้ เงิน และ
ทองคําของฉั น และฉั นกมิ
็ ได้ปฏิเสธเขา� 8 บรรดาผูใหญ่
้
และประชาชนทัง้ สินก
็ ูลพระองค์
้ ท
ว่า “ขออย่า ทรงฟัง หรือ ทรงยินยอมพ่ะ ย่ะ ค่ะ� 9 พระองค์ จึง รับสัง่ แก่ ผู้ สื่อสารของเบนฮา
ดัด ว่า “จงไปทูล กษั ตริย์ เจ้ านายของข้าพเจ้า ว่า ‘บรรดาสิง่ ที่ ท่านเอาจากผู้ รับ ใช้ ของท่าน
ในครัง้ แรกนั ้น ข้าพเจ้าจะกระทําตาม แต่ สิ ่งนี้ ข้าพเจ้าปฏิ บัติ ตามไม่ได้ � ” และผู้ส่ือสารก็
จากไปและกลับ มารายงาน 10 เบนฮาดัด ส่ง ข่าวกลับ มาว่า “ถ้า ผงคลี แห่ งสะมาเรีย จะพอ
แก่ คนที ่ติ ดตามข้าพเจ้ามาสักคนละหยิบมือหนึ่ ง ก็ ขอให้พระทัง้ หลายลงโทษข้าพเจ้าและ
ให้หนักยิง่ กว่า� 11 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงตอบไปว่า “ขอทูลท่านว่า ‘ขอท่านผูที
้ ่สวม
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เกราะ อย่าอวดอ้างอย่างผูที
้ ่ถอดเกราะแล้วเลย� ” 12 ต่อมาเมื่อเบนฮาดัดได้ยน
ิ ข่าวนี้ ขณะ
ที่ ดื่ม อยู่ กับ บรรดากษั ตริย์ ทัง้ หลายที่ ในทับ อาศัย ท่านก็ สัง่ ข้าราชการของท่านว่า “จงเข้า
ประจําที่� และเขาทัง้ หลายก็เข้าประจําที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั ้น
พระเจ้าทรงสัญญาว่าอิสราเอลจะชนะ
13 ดู เถิด ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง เข้า มาใกล้ อาหับ กษั ตริ ย์ แห่ งอ ิส ราเอลทูล ว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าเห็น กองทัพ ใหญ่ นี้ หรือ ดู เถิด เราจะมอบไว้ในมือ ของเจ้า ในวัน นี้ เจ้ า
จะได้ รู ว่
้ าเราคือพระเยโฮวาห์� 14 และอาหับตรัสว่า “ทรงใช้ใครทํา� เขาทูลว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ด้วยมือ ของมหาดเล็ก ของเจ้า นายประจํา จังหวัด ทัง้ หลาย� แล ้ว พระองค์
ตรัสว่า “ใครจะเริม
่ รบ� เขาทูลตอบว่า “พระองค์พ่ะย่ะค่ะ�
อาหับชนะชาวซีเรีย

15 พระองค์ จึง ทรงจัด มหาดเล็ก ของเจ้า นายประจํา จังหวัดเหล่า นั ้น ซึ่ งมีสองร้อยสามสิบ

สองคนด้วยกัน และภายหลัง ทรงจัด พลทัง้ หมดคือ บรรดาคนอิสราเอลรวมพลเจ็ด พัน คน
16 เขาทัง
้ หลายยกออกไปในเวลาเที่ยงวัน ฝ่ายเบนฮาดัด กําลั งด่ม
ื เมาอยู่ ในทับ อาศัย ทัง้
ท่านและกษั ตริย์อีกสามสิบสององค์ที่ช่วยท่าน 17 พวกมหาดเล็กของเจ้านายประจําจังหวัด
ได้ยกออกไปก่อน เบนฮาดัดก็ส่งออกไป เขาทัง้ หลายรายงานท่านว่า “มีคนยกออกมาจาก
สะมาเรีย� 18 ท่านจึง ว่า “ถ้า เขาออกมาด้วยสันติ จงจับ เขามาเป็นๆ หรือ ถ้า เขาออกมา
ทํา ศึก จงจับ เขามาเป็นๆ� 19 คนเหล่า นี้ จึง ออกไปจากเมืองคือ พวกมหาดเล็ก ของเจ้า นาย
ประจํา จังหวัด และกองทัพ ซึ่ง ติดตามคนเหล่า นี้ 20 และต่างก็ ฆ่า คู่ รบของตน คนซีเรีย หนี
และคนอิสราเอลไล่ติดตามเขาไป แต่เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงม้าหนี ไปกับทหารม้า
21 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลก็ออกไปโจมตีม้าและรถรบ และประหารชนซีเรียเสียอย่างใหญ่โต
อาหับได้รบ
ั คําตักเตือนให้เตรียมสําหรับการสู้รบอีกครัง้
22 แล ้ว ผู้ พยากรณ์ ผู้ นั ้น ได้ เข ้า มาใกล้ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทูล พระองค์ ว่า “มาเถิด ขอ
เสริมกําลังของพระองค์ และตรึกตรองดูวา่ พระองค์จะทรงกระทําประการใด เพราะสิน
้ ปี นี้
กษั ตริยแห่
์ งซีเรียจะยกกองทัพมาสู้กับพระองค์อีก�
ครัง้ ที่สองที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
23 ข้าราชการของกษั ตริย์ แห่งซีเรีย ทูล ท่านว่า “พระทัง
้ หลายของเขาเป็น พระแห่ง ภู เขา
เขาทัง้ หลายจึง แข็ง กว่า เรา แต่ ขอให้ เราสู้ รบกับ เขาในที่ ราบ แล ้ว เราจะต้องแข็ง กว่า เขา
แน่ นอนที เดียว 24 ขอกระทํา อย่างนี้ ขอปลดกษั ตริย์ เสีย ทุก องค์ จากตําแหน่ ง และตัง้ นาย
ทหารขึ้น แทน 25 และเกณฑ์ กองทัพ เข้า แทนส่วนที่ ล้ม ตายไปในคราวก่อน ม้า แทนม้า รถ
รบแทนรถรบ แล้วเราทัง้ หลายจะสู้รบกับเขาในที่ราบ เราจะต้องแข็งกว่าเขาแน่ นอนทีเดียว
� และท่านก็ ฟัง เสียงของเขาทัง้ หลายและกระทํา ตาม 26 และอยู่ มาพอสิน
้ ปี แล ้ว เบนฮาดั
ดกเกณฑ์
็
ชนซีเรีย ยกขึ้นไปถึงเมืองอาเฟกเพื่อสู้รบกับอิสราเอล 27 และประชาชนอิสราเอล
ก็ ถู กเกณฑ์ และอยู่ พร ้ อมกัน หมด และยกออกไปต่อสู้ กับ เขา ประชาชนอิสราเอลตัง้ ค่าย
ตรงหน้า เขาเหมือนอย่างแพะสองฝูง เล็กๆ แต่ คนซีเรีย เต็ มท ้ องทุ่ง ไปหมด 28 และคนของ
พระเจ้า คนหนึ่ ง ได้ เข ้า ไปใกล้ และทูล กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
เพราะคนซีเรีย ได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า แห่ง ภู เขา พระองค์ มิได้ เป็น พระเจ้า
แห่งหุบเขา� เพราะฉะนั ้นเราจะมอบประชาชนหมู่ใหญ่นี้ ไว้ในมือของเจ้า และเจ้าจะได้รู ว่
้ า
29
เราคือพระเยโฮวาห์� แล้วเขาก็ตัง้ ค่ายตรงข้ามกันอยู่เจ็ดวัน แล้วในวันที่เจ็ดก็ปะทะกัน
ประชาชนอิสราเอลก็ ฆ่า คนซีเรีย ซึ่ง เป็น ทหารราบเสีย หนึ่ ง แสนคนในวัน เดียว 30 เหลือ นอ
กนั ้ นก็หนี เข้าเมืองอาเฟก และกําแพงเมืองล้ มทับคนที่ เหลือนอกนั ้นเสียสองหมื่นเจ็ดพัน
คน เบนฮาดัดก็หนี ไปด้วย และเข้าไปในห้องชัน
้ ในที่ ในเมือง 31 และข้าราชการของท่านมา
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ทูลว่า “ดูเถิด เราได้ยินว่ากษั ตริย์แห่งวงศ์วานอิสราเอลเป็นกษั ตริย์ที่ทรงเมตตา ขอให้เรา
เอาผ้ากระสอบคาดเอว และเอาเชือกพันศีรษะของเรา และออกไปหากษัตริย์แห่งอิสราเอล
ชะรอยท่านจะไว้ชีวิต ของพระองค์� 32 เพราะฉะนั ้น เขาจึง เอาผ้า กระสอบคาดเอวและเอา
เชือกพันศีรษะ และเขาไปเฝ้ากษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “เบนฮาดัดผู้รับใช้ของพระองค์
สัง่ มาว่า ‘ได้ โปรดเถิด ขอให้ ข้าพเจ้า รอดชีวต
ิ อยู�
่ ” และพระองค์ ตรัสว ่า “ท่านยั งม ี ชี วิต
33
หรือ ท่านเป็นน้ องของเรา� ฝ่ายคนเหล่านั ้นกําลังหาช่องอยู่แล้ว เขาทัง้ หลายก็รีบตอบ
โดยเร็วว่า “พระเจ้าข้า เบนฮาดัดอนช
ุ าของพระองค์� แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปเถอะและนํา
ท่านมา� แล้วเบนฮาดัดก็ออกมาหาพระองค์ แล้วพระองค์ก็ให้ท่านขึ้นไปบนรถรบ 34 และ
เบนฮาดัด ทูล ว่า “หัว เมืองซึ่ งบ ิ ดาของข้าพเจ้า ยึด เอาไปจากราชบิดาของท่านนั ้น ข้าพเจ้า
ขอคืนให้พระองค์ พระองค์จะสร้างถนนหนทางของพระองค์ในเมืองดามัสกัสก็ได้ อย่างที่บิ
ดาข้าพเจ้าทําไว้ในสะมาเรีย� แล้วอาหับตรัสว่า “เราจะยอมให้ท่านไปตามพันธสัญญานี้ �
พระองค์จึงทําพันธสัญญากับท่าน และปล่อยท่านไป
อาหับไว้ชีวิตของเบนฮาดัด
มี ชายคนหนึ่ ง ในเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ พู ดก ับ เพื่อนของตนตามพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์ว่า “ได้ โปรดเถอะ ขอตีฉันที � แต่ ชายคนนั ้ นก็ปฏิเสธไม่ยอมตี ท่าน 36 แล้วท
่านจึงพูดกับเขาว่า “เพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด พอท่านออก
ไปจากข้าพเจ้า สิ งโตตัว หนึ่ ง จะสังหารท่าน� พอเขาจากท่านไป สิ งโตตัว หนึ่ งก ็ มาพบเขา
และสังหารเขาเสีย 37 แล้วท่านไปพบชายอีกคนหนึ่ ง และท่านว่า “ได้โปรดเถอะ ขอตีฉันที
� ชายคนนั ้นได้ตีท่านและทําให้ท่านฟกชํ้า 38 ผู้พยากรณ์ ผู้นั ้นจึงจากไป และไปคอยพบกษั
ตริย์อยู่ที่ หนทาง ใส่ ขี้เถ้าบนหน้าปลอมตัวเสีย 39 พอกษั ตริย์ทรงผ่านไป ท่านก็ รอ
้ งทูลกษั
ตริย์ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เข้าไปในกลางศึก และดูเถิด ทหารคนหนึ่ งหันมา และนําชาย
คนหนึ่ งมาให้ข้าพระองค์ บอกว่า ‘จงระวังชายคนนี้ ไว้นะ ถ้าเขาหลุดไปได้โดยเหตุใดๆ ชีวิต
ของท่านจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา หรือมฉ
ิ ะนั ้นท่านจะต้องเสียเงินตะลันต์หนึ่ ง� 40 และเมื่อ
ข้า พระองค์ ติ ดธุระอยู่ ที่ นี่ ที่ นั่น เขาก็ หายไป� กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กั บท ่า นว่า “โทษ
ของเจ้าต้องเป็นอย่างนั ้นแหละ เพราะเจ้าเองได้ตัดสินแล้ว� 41 แลวท
้ ่านก็รีบเอาขีเ้ ถ้าออก
จากหน้าของตน และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ จําท่านได้ ว่า เป็นผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง 42 และ
ท่านจึงทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ปล่อยชายคนที่อยู่ในมือของ
เจ้า ผู้ซึ่งเราได้ กําหนดให้ทําลายนั ้น ชีวิตของเจ้าจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา และชนชาติ ของ
เจ้า แทนชนชาติ ของเขา� 43 และกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลก็ เสด็จ เข้าไปในพระราชวังด ้ว ยอา
รมณ์ ขุ่นมัวและไม่พอพระทัยยิง่ นั ก และเสด็จมาสะมาเรีย
35

21
อาหับโลภสวนองุน
่ ของนาโบท
และอยู่ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ นาโบทชาวยิสเรเอลมี สวนองุน
่ อยู่ ในยิสเรเอล
2
ข้างพระราชวัง ของอาหับ กษั ตริย์ แห่ งสะมาเรีย อาหับ ตรัส กับ นาโบทว่า “จงให้สวนองุน
่
ของเจ้า แก่ เราเถิด เพื่อ เราจะได้ ทํา สวนผัก เพราะอยู่ ใกล้ วัง ของเรา เราจะให้ สวนองุ ่นที ่ ดี
กว่าเพื่อแลกสวนนี้ หรือถ้าเจ้าเห็นชอบ เราจะให้เงินสมกับราคาสวนนั ้น� 3 แต่นาโบททูล
อาหับ ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามข้า พระองค์ ในการที่ จะยกมรดกของบรรพบุรุษ ให้ แก่
พระองค์ � 4 อาหับก ็ เสด็จ เข้า ในวังด ้ว ยอารมณ์ ขุ่ นม ัว และไม่ พอพระทัย ยิง่ นั ก ด้วยเรือ
่ งที่
นาโบทชาวยิสเรเอลทูลตอบพระองค์ เพราะเขาได้กล่าวว่า “ข้าพระองค์จะไม่ให้มรดกแห่ง
บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ แก่ พระองค์ � และพระองค์ ก็ เอนพระกายลงบนพระแท่น ทรง
เบือนพระพักตร์ไม่เสวยพระกระยาหาร 5 แต่เยเซเบลมเหสีของพระองค์เข้ามาเฝ้าพระองค์
1
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ทูลถามพระองค์ว่า “ไฉนพระจิตของพระองค์จึงเสียพระทัย ไม่เสวยพระกระยาหาร� 6 และ
พระองค์ตรัสตอบพระนางว่า “เพราะเราได้พูดกับนาโบทชาวยิสเรเอลว่า ‘จงขายสวนองุน
่
ของเจ้า ให้แก่ เรา หรือม ิ ฉะนั ้น ถ้า เจ้า พอใจ เราจะให้สวนองุ ่นอ ีก แห่ง หนึ่ ง แก่ เจ้ าเพื่อ แลก
กัน� และเขาตอบว่า ‘ข้าพระองค์จะไม่ให้สวนองุน
่ ของข้าพระองค์แก่พระองค์� ” 7 และเย
เซเบลมเหสีของพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เป็นผู้ครอบครองราชอาณาจักรอิสราเอ
ลอยู่หรือเพคะ เชิญเสด็จลุกขึ้นเสวยพระกระยาหารเถิด และให้พระทัยของพระองค์ร่าเริง
หม่อมฉั น จะมอบสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอลให้ แก่ พระองค์ เอง � 8 พระนางจึง ทรง
พระอักษรในพระนามของอาหับ ประทับตราของพระองค์ ส่งไปยังพวกผู้ใหญ่และขุนนางผู้
อยูในเมื
่
องกับนาโบท 9 พระนางทรงพระอักษรว่า “จงประกาศให้ถืออดอาหาร และตัง้ นาโบ
ทไว้ในที่สูงท่ามกลางประชาชน 10 และตัง้ คนอันธพาลสองคนให้นั่งตรงข้ามกับเขา ให้ฟ้อง
เขาว่า ‘เจ้ าได้ แช่ งพระเจ้า และกษั ตริย์� แล ้ว พาเขาออกไปและเอาหิน ขว้างเสีย ให้ ตาย �
11 และพวกผู้ชายของเมืองนั ้น คือ พวกผู้ ใหญ่ และขุนนางผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองนั ้น ได้ กระทํา
ตามที่เยเซเบลมีไปถึงพวกเขา ตามที่ปรากฏในลายพระหัตถ์ซ่ึงพระนางทรงมีไปถึงเขานั ้น
12 เขาได้ประกาศให้ถืออดอาหาร และได้ตัง
้ นาโบทไว้ในที่สูงท่ามกลางประชาชน 13 และคน
อันธพาลสองคนนั ้ นก ็ เข้า มา นั ่ง อยู่ ตรงข้ามกับ เขา และคนอันธพาลนั ้น ได้ ฟ้องนาโบทต่อ
หน้าประชาชนกล่าวว่า “นาโบทได้แช่งพระเจ้าและกษั ตริย์� เขาทัง้ หลายจึงพานาโบทออก
ไปนอกเมือง และขว้างเขาถึง ตายด้วยก้อนหิน 14 แล ้ว เขาก็ ส่ง ข่าวไปทูล เยเซเบลว่า “นา
โบทถูก ขว้างด้วยหิน เขาตายแล้ว� 15 อยู่มาพอเยเซเบลทรงได้ ยินว่า นาโบทถูก ขว้างด้วย
หิน ตายแล้ว เยเซเบลจึง ทูล อาหับ ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ลุก ขึ้น ไปยึด สวนองุน
่ ของนาโบทชาว
ยิสเรเอล ซึ่ง เขาได้ ปฏิเสธไม่ ขายให้ แก่ พระองค์ เพราะว่า นาโบทไม่ อยู่ เขาตายเสีย แล้ว�
16 และอยูม
่ าพออาหับทรงได้ยนว
ิ ่านาโบทตายแล้ว อาหับก็ทรงลุกขึ้นไปยังสวนองุน
่ ของนา
โบทชาวยิสเรเอล เพื่อยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์
เอลียาห์พยากรณ์ ถึงความตายของอาหับ

17 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลี ยาห์ชาวทิชบีว่า 18 “จงลุกขึ้นแล้วลงไปพบ

อาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ อยู่ ในสะมาเรีย ดู เถิด เขาอยู่ ในสวนองุน
่ ของนาโบท ที่ เขา
ไปยึด เอาเป็น กรรมสิทธิ์ 19 เจ้ าจงพู ดก ับ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ท่านได้ ฆ่า และ
ได้ ยด
ึ ถือ เอาเป็น กรรมสิทธิ์ด้วยหรือ� และเจ้า จงพู ดก ับ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง่ นี้ ว่า
ในที่ ซ่ึง สุนัข เลีย โลหิต ของนาโบท สุนัข จะเลีย โลหิต ของเจ้า ด้วย� ” 20 อาหับ ตรัส กับ เอลี
ยาห์ว่า “โอ ศัตรู ของข้าเอ๋ย เจ้ าพบข้าแล้วหรือ� ท่านทูลตอบว่า “ข้าพระองค์ พบพระองค์
แล้ว เพราะว่า พระองค์ ยอมขายพระองค์ เพื่อ กระทํา สิง่ ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ 21 ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อเจ้า เราจะเอาคนชัว่ อายุต่อจากเจ้าออกไปเสีย และ
จะขจัด คนที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ เสีย จากอาหับ ทัง้ คนที่ ยงั อยู่ และเหลือ อยู่ ในอิสราเอล
22 และเราจะกระทําให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือน
ราชวงศ์ ของบาอาชาบุตรอาหิยาห์ เพราะเจ้าได้กระทําให้เราโกรธ และเพราะเจ้าได้กระทํา
ให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 23 และส่วนเยเซเบล พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘สุนัขจะกินเยเซเบลข้าง
กํา แพงยิสเรเอล� 24 ผู้ ใดในราชวงศ์ อาหับท ี่ ตายในเมือง สุนัข จะกิน และผู้ อยู่ ในราชวงศ์
เขาที่ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน� 25 ไม่มผู
ี ใดได้
้
ขายตนเองเพื่อกระทําความชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์อย่างอาหับ ผูที
้ ่เยเซเบลมเหสีได้ยุแหย่ 26 พระองค์ทรงประพฤติ
อย่างน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างยิง่ ในการดําเนิ นตามรู ปเคารพ ดังสิง่ ทัง้ ปวงที่คนอาโมไรต์
ได้กระทํา ซึ่งเป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
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อาหับกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาหับทันที
และอยู่ มาเมื่อ อาหับ ทรงได้ยน
ิ พระวจนะเหล่า นั ้น พระองค์ ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์ และ
ทรงสวมผ้า กระสอบ และถือ อดอาหาร ประทับ ในผ้า กระสอบ และทรงดําเนิ น ไปมาอย่าง
ค่อยๆ 28 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง เอลี ยาห์ ชาวทิช บี ว่า 29 “เจ้ าได้ เห ็ นอาหับ
ถ่อมตัวลงต่อหน้าเราแล้วหรือ เพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นําเหตุรา้ ยมาใน
สมัยของเขา แต่มาในสมัยบุตรชายของเขา เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อราชวงศ์ของเขา�
27

22
ประเทศซีเรียและอิสราเอลมีสันติกันอยูส
่ ามปี

1 ประเทศซีเรียและอิสราเอลไม่มีศึกสงครามกันอยูส
่ ามปี

เยโฮชาฟัทช่วยอาหับสู้รบกับซีเรีย
2 ต่อ ไปในปี ที่ สามเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เสด็จ ลงไปเฝ้า กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
3 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ ว่า “ท่านทราบกันหรือ
ไม่ วา่ ราโมทกิ เลอาดเป็น ของเราและเรา ได้ นิ่ ง อยู่ มิได้ เอาออกมาจากมือ ของกษั ตริย์ แห่
งซีเรีย� 4 และพระองค์ ตรัส กับ เยโฮชาฟั ทว่า “ท่านจะยกไปทํา ศึก ที่ ราโมทกิ เลอาดกับ
ข้าพเจ้า หรือ� และเยโฮชาฟัท ตรัส กับ กษั ตริ ย์ แห่ งอ ิส ราเอลว่า “ข้าพเจ้า ก็ เป็น อย่างที่
ท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของท่าน ม้าของข้าพเจ้าก็เป็นดังม้าของ
ท่าน� 5 และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอสอบถามดูพระดํารัสของพระ
เยโฮวาห์วันนี้ เถิด�
พวกผู้พยากรณ์ ของอาหับพยากรณ์ เท็จ
แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ เรียกประชุม พวกผู้ พยากรณ์ ประมาณสี่ รอ
้ ยคน ตรัส กับ
เขาว่า “ควรที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือ เราไม่ ควรไป� และเขาทัง้ หลายทูล ตอบ
ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปเถิด เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริ
ย์� 7 แต่ เยโฮชาฟัท ทูล ว่า “ที่ นี่ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ อี กซึ่ง เราจะสอบถามได้
แล ้ว หรือ� 8 และกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ยังม ี ชายอีก คนหนึ่ ง ซึ่ง เราจะให้
ทูลถามพระเยโฮวาห์ได้คือ มีคายาห์บุตรอิมลาห์ แต่ข้าพเจ้าชังเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่
ความร้าย ไม่เคยพยากรณ์ ความดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย� และเยโฮชาฟัททูลว่า “ขอกษั ตริย์
อย่าตรัสดังนั ้นเลย� 9 แลว
้ กษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเรียกมหาดเล็กคนหนึ่ งเข้ามาตรัสสัง่ ว่า
“ไปพามี คายาห์บุ ตรอิ มลาห์มาเร็วๆ� 10 ฝ่า ยกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตริ
ย์แห่งยูดาห์ต่างประทับบนพระที่นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ช่องว่างตรงทางเข้าประตูเมือง
สะมาเรีย และผู้ พยากรณ์ ทัง้ ปวงก็ พยากรณ์ ถวายอยู่ 11 และเศเดคี ยาห์บุ ตรชายเคนาอะ
นาห์จึงเอาเหล็กทําเป็นเขาและพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้าจะผลัก
คนซีเรีย ไปจนเจ้า ผลาญเขาทัง้ หลายเสีย สิน
้ � 12 และบรรดาผู้ พยากรณ์ ก็ พยากรณ์ อย่าง
นั ้นทูลว่า “ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิเลอาดเถิด และมีชัยชนะ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมอบ
เมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์�
6

มีคายาห์เป็นผู้พยากรณ์ แท้
และผู้ ส่ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ได้ บอกท่านว่า “ดู เถิด ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ พยากรณ์
ก็ พู ดสิง่ ที่ ดี แก่ กษั ตริย์เป็นปากเดียวกัน ขอให้ถ้อยคําของท่านเหมือนอย่างถ้อยคําของคน
หนึ่ งในพวกนั ้น และพูดแต่ สิ ่งที่ ดี � 14 แต่ มีคายาห์ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อย่างไร ข้าพเจ้า จะต้องพู ดอย ่างนั ้น� 15 และเมื่อ
ท่านมาเฝ้ากษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ สถามท่านว่า “มีคายาห์ ควรที่เราจะไปตีราโมทกิเลอาดหรือ
13
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หรือ เราไม่ ควรไป� และท่านทูล ตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปและมี ชัยชนะ พระเย
โฮวาห์จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์� 16 แต่ กษั ตริย์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เราได้ ให้เจ้ า
ปฏิญาณกี่ครัง้ แล้วว่า เจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระเยโฮวาห์� 17 และ
ท่านก็ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ เห ็น คนอิสราเอลทัง้ ปวงกระจัดกระจายอยู่ บนภูเขาอย่างแกะ
ที่ ไม่มีผู้เลี้ยง และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘คนเหล่านี้ ไม่มีนาย ให้เขาต่างกลับยังเรือนของตน
โดยสันติภาพเถิด� ” 18 กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลจึง ทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้า มิ ได้ บอกท่าน
แล้ว หรือ ว่า เขาจะไม่ พยากรณ์ สิ ่ งด ี เก ี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย แต่ สิ ่ง ร้ายต่างหาก� 19 และมี
คายาห์ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระเยโฮวาห์
ประทับ บนพระที่นั่ง ของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ยน
ื ข้างๆพระองค์ ข้าง
20
ขวาพระหัตถ์และข้างซ้าย และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับเพื่อเขาจะ
ขึ้น ไปและล้ม ลงที่ ราโมทกิ เลอาด� บ้างก็ ทู ลอย ่างนี้ บ้างก็ ทู ลอย ่างนั ้น 21 แล ้ว มี วญ
ิ ญาณ
ดวงหนึ่ ง มาข้างหน้า เฝ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ จะเกลี้ย กล่อมเขา
เอง� 22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า ‘จะทําอย่างไร� และเขาทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะออก
ไป และจะเป็นวิญญาณมุสาอยูใ่ นปากของผู้พยากรณ์ ของเขาทุกคน� และพระองค์ตรัสว่า
‘เจ้ าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้ สําเร็จ จงไปทําเถิด� 23 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดู เถิด
พระเยโฮวาห์ทรงใส่วญ
ิ ญาณมุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ พระเย
โฮวาห์ทรงตรัสเป็นความร้ายเกี่ยวกับพระองค์� 24 แล้วเศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ได้
เข ้า มาใกล้ และตบแก้ม มี คายาห์ พูด ว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ไปจากข้า พู ดก ับ
เจ้าได้อย่างไร� 25 และมีคายาห์ตอบว่า “ดูเถิด เจ้าจะเห็นในวันนั ้น เมื่อเจ้าเข้าไปในห้องชัน
้
ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 26 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า “จงจับมีคายาห์พาเขากลับไป
มอบให้อาโมนผู้วา่ ราชการเมืองและแก่โยอาชราชโอรสกษั ตริย์ 27 และว่า ‘กษั ตริย์ตรัสดัง
นี้ ว่า “เอาคนนี้ จําคุกเสีย ให้อาหารแห่งความทุกข์กับน้าํ แห่งความทุกข์ จนกว่าเราจะกลับ
มาโดยสันติ ภาพ � ’ ” 28 และมี คายาห์ทูล ว่า “ถ้า พระองค์ เสด็จ กลับ มาโดยสันติ ภาพ พระ
เยโฮวาห์ก็มิได้ตรัสโดยข้าพระองค์� และท่านกล่าวว่า “โอ บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ขอ
จงฟังเถิด�
การสู้รบที่ราโมทกิเลอาด อาหับสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 18:28-34)

29 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์จึงเสด็จขึ้นไปยังราโมทกิเลอาด

“ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก แต่ท่าน
จงสวมเครือ
่ งทรงของท่าน� และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์เข้าทําสงคราม
31 ฝ่ายกษั ตริย์ประเทศซีเรียทรงบัญชาแม่ทัพรถรบทัง
้ สามสิบสองคนว่า “อย่ารบกับทหาร
น้ อยหรือใหญ่ แต่มุ ่งเฉพาะกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� 32 และอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรถรบแล
เห็นเยโฮชาฟัท เขาทัง้ หลายก็ ว่า “เป็นกษั ตริย์อส
ิ ราเอลแน่ แล้ว� เขาจึงหันเข้าไปสู้ รบกับ
33
พระองค์และเยโฮชาฟัททรงร้องขึ้น และอยูม
่ าเมื่อผู้บัญชาการรถรบเห็นว่าไม่ใช่กษั ตริย์
แห่ งอ ิส ราเอล ก็ หัน กลับ จากไล่ ตามพระองค์ 34 แต่ มี ชายคนหนึ่ ง โก่ง ธนู ยงิ เดาไป ถู กกษั
ตริย์แห่งอิสราเอลเข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ พระองค์ จึงรับสัง่ คนขับรถ
รบว่า “หัน กลับ เถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บ แล้ว� 35 วัน นั ้น การรบก็ ดุ
เดือดขึ้น เขาก็หนุนกษั ตริย์ไว้ในราชรถให้หน
ั พระพักตร์เข้าสู่ชนซีเรีย จนเวลาเย็นพระองค์
ก็ สิน
้ พระชนม์ และโลหิต ที่ บาดแผลก็ ไหลออกนองท้องรถรบ 36 ประมาณดวงอาทิตย์ ตก
ก็ มี เสียงร้องทัว่ กองทัพ ว่า “ทุ กคนจงกลับ ไปเมืองของตัว และทุก คนจงกลับ ไปภู มิ ลําเนา
ของตัว� 37 ครัน
้ กษั ตริย์ สิน
้ พระชนม์ แล ้ว เขาก็ นํา มายัง กรุ ง สะมาเรีย และฝัง พระศพกษั
ตริย์ไว้ในสะมาเรีย 38 เขาล้างรถรบที่ สระแห่ง สะมาเรีย และสุนัข ก็ เลีย โลหิต ของพระองค์
30 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า
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เขาได้ ล้างเกราะของพระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ตรัส 39 ส่วน
พระราชกิจนอกนั ้นของอาหับ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และพระราชวังงาช้าง
ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ และหัว เมืองทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงสร้าง มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
อาหัสยาห์ข้น
ึ ครองแทนอาหับ
อา หับ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ อา หัส ยาห์ ราชโอรส ของ
พระองค์ก็ขึ้นครองแทน
40

เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)
เยโฮชาฟัท ราชโอรสของอาสาเริม
่ ขึ้น ครองเหนื อ ยู ดาห์ ในปี ที่ สี่ แห่ งรัชกาลอาหับ กษั
42
ตริย์แห่งอิสราเอล เยโฮชาฟัทมีพระชนมายุสามสิบห้าพรรษาเมื่อทรงเริม
่ ขึ้นครอง และ
พระองค์ทรงครองในเยรู ซาเล็มยี่สิบห้าปี พระชนนี ของพระองค์มีพระนามว่า อาซูบาห์ธด
ิ า
ของชิลหิ 43 พระองค์ทรงดําเนิ นตามมรรคาของอาสาราชบิดาทุกประการ มิได้หันเหออกไป
จากทางนั ้น ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ แต่ปูชนียสถานสูงนั ้นยั
งม ิ ได้ ถู กร้อ
ื ลง ประชาชนยัง คงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมในปู ชน ีย สถานสูง
นั ้น 44 เยโฮชาฟัท ทรงกระทํา ไมตรีกับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลด้วย 45 ส่วนพระราชกิจ นอก
นั ้นของเยโฮชาฟัท และยุทธพลังที่พระองค์ทรงสําแดง และสงครามที่พระองค์ทรงกระทํา
มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู ดาห์หรือ 46 และพวกกะเทยที่ ยงั
เหลืออยู่คือผู้ที่ ยังเหลือในสมัยของอาสาราชบิดานน
ั ้ พระองค์ก็ทรงกําจัดเสียจากแผ่นดิน
47 ไม่มีกษั ตริย์ในประเทศเอโดม แต่ มีผู้ว่าราชการเป็ นกษั ตริย์ 48 เยโฮชาฟัททรงต่อกําปั่ น
ทารชิช เพื่อ จะไปขนทองคํา จากโอฟีร ์ แต่ กําปั่ นนั ้น ไปไม่ ถึง เพราะไปแตกเสีย ที่ เอซี โอน
เกเบอร์ 49 แล ้ วอาหัส ยาห์ราชโอรสของอาหับ ตรัส กับ เยโฮชาฟั ทว่า “ขอให้ข้าราชการของ
ข้าพเจ้าไปในเรือกําปั่ นกับข้าราชการของท่าน� แต่เยโฮชาฟัทไม่พอพระทัย
41

เยโฮรัมขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัท
และเยโฮชาฟัท ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้
กับบรรพบุรุษที่ ในนครดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮรัมราชโอรสก็ ข้น
ึ ครองแทน
พระองค์
50

การครอบครองอันชัว่ ร้ายของอาหัสยาห์
อาหัส ยาห์ราชโอรสของอาหับ ทรงเริม
่ ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย ในปี ที่ สิ บเจ็ด
แห่งรัชกาลเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนื ออิสราเอลสอง
ปี 52 พระองค์ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ น ในมรรคา
แห่งราชบิดาของพระองค์ และในมรรคาแห่งพระมารดาของพระองค์ และในมรรคาของเย
โรโบอัม บุตรชายเนบัท ผู้ทรงกระทํา ให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 53 พระองค์ ทรงปรนนิ บั ติ พระ
บาอัลและนมัสการพระนั ้น และทรงกระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธด้วย
ทุกวิธที
ี ่ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทําแล้วนน
ั้
51
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศ์กษั ตริย์

หนั งสือ 2 พงศ์ กษั ตริย์ บัน ทึก ประวั ติ ศาสตร์ของยู ดาห์ และอิสราเอลต่อ จากหนั งสือ 1
พงศ์ กษั ตริย์ จนถึง สมัย ที่ ทัง้ สองอาณาจั กรน ี้ สิ ้น สุด ลงและประชาชนเป็น เชลย เล่ มน ี้ ได้
บันทึก การที่ เอลี ยาห์ข้น
ึ สวรรค์ โดยพายุ และการรับ ใช้ กับ การอัศจรรย์ ของเอลี ชา ในสมัย
นี้ ศาสดาพยากรณ์ สองคน คือ อาโมสและโฮเชยา ได้ พยากรณ์ ในอิสราเอล และในยู ดาห์
พระเจ้าทรงใช้ศาสดาพยากรณ์ หลายคน คือโอบาดีย์ โยเอล อิสยาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮะบากุก
เศฟันยาห์ และเยเรมีย์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 308 ปี
กษั ตริยอาหั
์
สยาห์แห่งอิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ

หลัง จากอาหับ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เมืองโมอั บก ็ กบฏต่อ คนอิสราเอล 2 ฝ่ายอาหัส ยาห์
ทรงตกลงมาจากช่องพระแกลตาข่ายที่ หอ
้ งชัน
้ บนของพระองค์ ในกรุ ง สะมาเรีย และทรง
ประชวร จึง ทรงใช้ บรรดาผู้ ส่ือสารไป รับสัง่ ว่า “จงไปถามบาอัล เซบู บ พระแห่ง เอโครนว่า
เราจะหายจากความเจ็บป่วยนี้ หรือไม่�
1

เอลียาห์ติเตียนกษั ตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร
แต่ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ พู ดก ับ เอลี ยาห์ ชาวทิช บี ว่า “จงลุก ขึ้น ไปพบบรรดาผู้
สื่อสารของกษั ตริ ย์ แห่ งสะมาเรีย และจงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘เพราะไม่ มี พระเจ้า ใน
อิสราเอลแล้ว หรือ ท่านจึง ไปถามบาอัล เซบู บ พระแห่ง เอโครน� 4 เพราะฉะนั ้น บัด นี้ พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง่ นี้ ว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าขึ้นไปนั ้น แต่เจ้าจะต้องตายแน่ � ”
แล ้ว เอลี ยาห์ ก็ ไป 5 ผู้ สื่อ สารนั ้ นก ็ กล ับ มาเฝ้า พระองค์ พระองค์ ตรัส ถามเขาทัง้ หลายว่า
“ทําไมพวกเจ้า จึง พากัน กลับ มา� 6 และเขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “มี ชายคนหนึ่ ง มาพบ
กับพวกข้าพระองค์ และพูดกับพวกข้าพระองค์ว่า ‘จงกลับไปหากษั ตริย์ผูใ้ ช้ท่านมา และทูล
พระองค์ ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะไม่ มี พระเจ้า ในอิสราเอลแล้ว หรือเจ้าจึงใช้คน
ไปถามบาอัล เซบู บ พระแห่ง เอโครน เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่ง เจ้า ได้ ข้น
ึ
ไปนั ้น แต่เจ้าจะต้องตายแน่ � ” 7 พระองค์ตรัสถามเขาทัง้ หลายว่า “คนที่ได้มาพบเจ้าและ
บอกสิง่ เหล่า นี้ แก่ เจ้ านั ้น เป็น คนในลักษณะใด� 8 เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ ว่า “ท่านมี
ขนมากและมีหนังคาดเอวของท่านไว้� และพระองค์ตรัสว่า “เป็นเอลียาห์ชาวทิชบี� 9 แล
้ วกษั ตริย์ ก็ รับสัง่ ให้นายกองของทหารห้า สิบ คนพร้อมกับ ทหารห้า สิบ คนของเขาไปหาเอลี
ยาห์ เขาได้ข้น
ึ ไปหาท่าน ดูเถิด ท่านนั ่งอยู่บนยอดภูเขา และนายกองห้าสิบคนนั ้นกล่าวแก่
ท่านว่า “ข้าแต่ คนแห่งพระเจ้า กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ลงมา� ” 10 แต่ เอลี ยาห์ตอบนายกอง
ห้า สิบ คนว่า “ถ้า ข้า เป็น คนแห่ง พระเจ้า ก็ ขอให้ ไฟลงมาจากฟ้า สวรรค์ เผาผลาญเจ้า และ
คนทัง้ ห้าสิบของเจ้าเถิด� แล้วไฟก็ ลงมาจากฟ้าสวรรค์ และเผาผลาญเขากับคนทัง้ ห้าสิบ
ของเขาเสีย 11 พระองค์ก็รับสัง่ ให้นายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของ
เขาอีกพวกหนึ่ ง ไป และเขาก็ กล ่าวแก่ ท่านว่า “โอ ข้า แต่ คนแห่ง พระเจ้า กษั ตริย์ตรัสด ัง นี้
ว่า ‘ลงมาเร็วๆ� ” 12 แต่เอลียาห์ตอบว่า “ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้า ก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้า
สวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทัง้ ห้าสิบของเจ้าเถิด� และไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์
และเผาผลาญเขากับ คนทัง้ ห้า สิบ ของเขาเสีย 13 และพระองค์ รบ
ั สัง่ ให้นายกองของทหาร
ห้าสิบคนพวกที่สามไปพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขา และนายกองคนที่สามของทหารห้า
สิบ คนนั ้ นก ็ ขึ้น ไป และมาคุกเข่า ลงต่อ หน้า เอลี ยาห์ และวิงวอนท่านว่า “โอ ข้า แต่ คนแห่ง
3
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พระเจ้า ข้าพเจ้าขออ้อนวอนต่อท่าน ขอได้โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวต
ิ ของผูรั
้ บใช้ของ
ท่านห้าสิบคนนี้ เป็นสิง่ ประเสริฐในสายตาของท่าน 14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และได้
เผาผลาญนายกองห้า สิ บท ัง้ สองคนก่อนหน้า นั ้น เสีย พร้อมทัง้ ทหารห้า สิบ คนของเขาด้วย
แต่ บัดนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิง่ ประเสริฐในสายตาของท่าน� 15 แล้วทูตสวรรค์ ของ
พระเยโฮวาห์ กล ่าวแก่ เอลี ยาห์ ว่า “จงลงไปกับ เขาเถิด อย่า กลัว เขาเลย� ท่านก็ ลุ กขึ้น ลง
ไปกับเขาเข้าเฝ้ากษั ตริย์ 16 และทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้าได้ส่ง
ผู้ส่ือสารไปยังบาอัลเซบูบพระแห่งเอโครน เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลที่จะทูลถามพระ
วจนะของพระองค์อย่างนั ้นหรือ เพราะฉะนั ้นเจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าได้ข้น
ึ ไปนั ้น
แต่เจ้าจะต้องตายแน่ � ”
อาหัสยาห์สิน
ิ แล้วเยโฮรัมขึ้นครองแทน
้ ชีวต

17 พระองค์ ก็ สิ ้นชีวต
ิ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเอลียาห์กล่าวนั ้น

และเยโฮรัมก็
ขึ้นครองแทน ในปี ที่ สองแห่งรัชกาลเยโฮรัมบุตรชายเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ เพราะ
พระองค์หามีโอรสไม่ 18 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอาหัสยาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา มิได้
บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ

2

เอลียาห์ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์

1 และอยู่มาเมื่อ ถึง เวลาที่ พระเยโฮวาห์จะทรงรับ เอลี ยาห์ข้น
ึ ไปสู่ สวรรค์ ด้วยลมหมุน

เอ
ลียาห์และเอลีชากําลังเดินทางจากหมู่บ้านกิลกาล
“ขอท่าน
จงคอยอยู่ ที่ นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปถึง เบธเอล� แต่ เอลี ชาว ่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยู่ และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� ดัง
นั ้นท่านทัง้ สองก็ลงไปยังเบธเอล 3 และเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ผู้อยูในเบธเอลได้
่
ออกมา
หาเอลีชาและบอกท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า วันนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของท่าน
ไปจากเป็น หัวหน้า ท่าน� ท่านตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้า ทราบแล้ว เงียบๆไว้� 4 เอลี ยาห์พู ดก ั
บท่านว่า “เอลีชา ขอท่านคอยอยู่ที่นี่เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงเมืองเยรี
โค� แต่ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูและท่
่
านเองมีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้า
5
จะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ สองจึงมายังเมืองเยรีโค และเหล่าศิษย์แห่
งผู้ พยากรณ์ ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองเยรีโคได้ เข ้า มาใกล้ เอลี ชาและพู ดก ั บท ่า นว่า “ท่านทราบ
ไหมว่า วันนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากเป็นหัวหน้าท่าน� ท่านตอบว่า
“ครับ ข้าพเจ้า ทราบแล้ว เงียบๆไว้� 6 แล ้ว เอลี ยาห์จึง พู ดก ั บท ่า นว่า “ขอท่านจงคอยอยู่ที่
นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงแม่น้ําจอร์แดน� แต่ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� แล้วท่านทัง้
สองก็เดินต่อไป 7 คนห้าสิบคนของเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ก็ไปเหมือนกันและยืนอยู่ตรง
หน้าห่างจากท่านทัง้ สอง ฝ่ายท่านทัง้ สองยืนอยู่ที่ แม่น้าํ จอร์แดน 8 เอลี ยาห์ก็ เอาเสื้อคลุม
ของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ํานั ้น นํ้าก็แยกออกไปสองข้าง ท่านทัง้ สองจึงเดินข้ามไปได้
บนดินแห้ง 9 และอยู่มาเมื่อท่านทัง้ สองข้ามไปแล้ว เอลี ยาห์จึงพู ดกับเอลี ชาว่า “จงขอสิง่
ที่ อยากให้ข้าพเจ้าทําเพื่อท่านก่อนที่ ข้าพเจ้าจะถู กรับไปจากท่าน� และเอลี ชาตอบว่า “ขอ
ให้ฤทธิเดชของท่
านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเดิม� 10 และท่านตอบว่า “ท่านขอสิง่ ที่ยาก
์
นั ก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้อย่างนั ้น แต่ถ้าท่านไม่เห็น ก็จะ
ไม่เป็นแก่ ท่านอย่างนั ้น� 11 และอยู่มาเมื่อท่านทัง้ สองยังเดินพู ดกันต่อไป ดู เถิด รถเพลิง
คันหนึ่ งและม้าเพลิงได้ แยกท่านทัง้ สองออกจากกัน และเอลี ยาห์ได้ ขึ้นไปโดยลมหมุนเข้า
สวรรค์
2 และเอลียาห์พูดกับเอลีชาว่า
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ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์มาสวมทับเอลีชา
์
12 เอลี ชาก็ เห็น และท่านได้ รอ
้ งว่า “คุ ณพ่อ ของข้าพเจ้า คุ ณพ่อ ของข้าพเจ้า รถรบของ
อิสราเอลและพลม้าประจํา� และท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาห์อีกเลย แล้วท่านก็จับเสื้อของตน
ฉี ก ออกเป็น สองท่อน 13 แล ้ วท ่า นก็ หยิบ เสื้อ คลุม ของเอลี ยาห์ ที่ ตกลงมาจากเอลี ยาห์ นั ้น
และกลับไปยืนอยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ําจอร์แดน
เอลีชามีฤทธิเดชของเอลี
ยาห์
์
14 แล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลี ยาห์ที่ ตกลงมานั ้นฟาดลงที่ น้ํากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งเอลียาห์ทรงสถิตที่ใด� และเมื่อท่านฟาดลงที่นํ้า นํ้าก็แยกออกไปสองข้าง และ
เอลี ชาก็เดินข้ามไป 15 เมื่อเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ที่ อยู่ ณ เมืองเยรีโค แลเห็นท่าน เขา
ทัง้ หลายจึงว่า “ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์อยูกั
่ บเอลีชา� และเขาทัง้ หลายก็มาต้อนรับท่าน แล้ว
์
ซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่าน
เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ขาดความเชื่อ

เขาทัง้ หลายกล่าวแก่ ท่านว่า “ดู เถิด มี ห้า สิบ คนที่ เป็น ชายฉกรรจ์ อยู่ กับ ผู้ รับ ใช้ ของ
ท่าน ขอจงไปเที่ยวหาอาจารย์ ของท่าน บางที พระวิญญาณแห่ง พระเยโฮวาห์ ได้ รับท ่าน
ไปแล้ว เหวีย
่ งท่านลงมาที่ ภู เขาหรือ หุบเขาแห่ง หนึ่ ง แห่ง ใดบ้าง� และท่านว่า “อย่า ใช้ เขา
ไปเลย� 17 แต่ เมื่อเขาทัง้ หลายชักชวนท่านจนท่านละอายแล้ วท่านจึงว่า “ใช้ไปซี� เพราะ
ฉะนั ้นเขาจึงใช้หา้ สิบคนไป เขาทัง้ หลายแสวงหาเอลี ยาห์อยู่สามวันก็ไม่พบท่าน 18 เขาทัง้
หลายก็ กลับมาหาเอลี ชา (ขณะเมื่อท่านพักอยู่ที่ เมืองเยรีโค) และท่านพู ดกับเขาว่า “ข้ามิ
ได้บอกท่านทัง้ หลายแล้วหรือว่า ‘อย่าไปเลย� ”
16

เอลีชารักษานํ้าพุให้หายที่เมืองเยรีโค

คนในเมืองพู ดก ับ เอลี ชาว ่า “ดู เถิด ทําเลเมืองนี้ ก็ ร่า เริงด ี ดัง ที่ เจ้ านายของข้าพเจ้า
ได้ เห ็น แล้ว แต่ ทว่า นํ้า ไม่ ดี และชาวแผ่นดิ นก ็ แท้ง ลูก � 20 ท่านพูด ว่า “จงเอาชามใหม่ มา
ลูกหนึ่ ง ใส่ เกลือไว้ในนั ้น� แล้วเขาทัง้ หลายก็หามาให้ 21 แล้วท่านก็ไปที่ นํ้าพุ โยนเกลือลง
ในนั ้น และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ กระทํา นํ้า นี้ ให้ดี แล้ว ตัง้ แต่ นี้ ไปจะไม่
มี ความตายหรือ การแท้ง ลูก มาจากนํ้า นี้ อีก � 22 ฉะนั ้น นํ้า จึ งด ี มาจนถึง ทุก วัน นี้ จร ิง ตาม
ถ้อยคําซึ่งเอลีชาได้กล่าวนั ้น
19

หมีทําโทษคนล้อเลียน
ท่านได้ ข้น
ึ ไปจากที่ นั่น ถึง เมืองเบธเอล และขณะเมื่อ ท่านขึ้น ไปตามทางมี เด็ก ชาย
เล็กๆบางคนออกมาจากเมืองล้อเลียนท่านว่า “อ้ายหัวล้าน จงขึ้นไปเถิด อ้ายหัวล้าน จงขึ้น
ไปเถิด� 24 ท่านก็ เหลียวดู แล้วจึงแช่งเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัว
ออกมาจากป่า ฉี ก เด็ก ชายพวกนั ้น เสีย สี่ สิ บสองคน 25 จากที่ นั่น ท่านก็ ข้น
ึ ไปถึง ภู เขาคาร
เมล และจากที่นั่นท่านก็หน
ั กลับมายังสะมาเรีย
23

3
เยโฮรัมครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ สิ บแปดของรัชกาลเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ เยโฮรัมโอรสของอาหับได้ เริม
่
2
ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอล ณ กรุ งสะมาเรีย และทรงครองอยู่ สิ บสองปี พระองค์ ทรง
กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของ
พระองค์ พระองค์ ทรงทํา ลายเสาศั กด ิ์ สิทธิ์ แห่ งพระบาอัล ซึ่ง ราชบิดาของพระองค์ ทรง
สร้างนั ้น เสีย 3 แม้ กระนั ้น พระองค์ ยงั ทรงเกาะติ ดอย ู่ กับ บาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตร
1
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ชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย พระองค์หาได้ทรงพรากจากบาป
นั ้นไม่
โมอับกบฏต่ออิสราเอล
4 ฝ่ายเมชากษั ตริย์แห่งโมอับทรงเป็ นผู้ดําเนิ นกิจการเลี้ยงแกะ และพระองค์ ต้องถวาย
ลูก แกะหนึ่ ง แสนตัว และแกะผู้ หน ่งึ แสนตัว พร้อมกับ ขนของมัน ให้ แก่ กษั ตริย์ อิสราเอล
5 แต่ อยู่ มาเมื่อ อาหับ สิน
้ พระชนม์ แล้ว กษั ตริย์ แห่ งโมอั บก ็ กบฏต่อ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
6 กษั ตริย์ เยโฮรัม จึง กรีธาทัพ ออกจากสะมาเรีย ในครัง
้ นั ้น และทรงเกณฑ์ คนอิสราเอลทัง้
7
สิน
พระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “กษั ตริย์แห่งโมอับได้กบฏ
้
ต่อ ข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับ โมอับ พร้อมกับ ข้าพเจ้า ได้ หรือ ไม่ � และท่านว่า “เราจะไป เรา
ก็ เป็น ดัง ที่ ท่านเป็น และประชาชนของเราก็ เป็น ดัง ประชาชนของท่าน บรรดาม้า ของเราก็
เป็นดังม้าของท่าน� 8 แล้วท่านว่า “เราจะขึ้นไปทางใด� เยโฮรัมทรงตอบไปว่า “ไปทางถิน
่
ทุรกันดารเมืองเอโดม� 9 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และ
กษั ตริย์ แห่ งเอโดม และเมื่อ ทัง้ สามกษั ตริย์ เสด็ จอ ้ อมไปได้ เจ ็ด วัน แล้ วก ็ หานํ้า ให้ กองทัพ
และให้สัตว์ที่ติดตามมานั ้นไม่ได้
พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัทกับเยโฮรัม
แล ้ วกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลจึง ตรัสว ่า “อนิ จจาเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงเรียกสามกษั ตริ
ย์ นี้ มาเพื่อ จะมอบไว้ในมือ ของโมอับ� 11 และเยโฮชาฟัทตรัสว ่า “ที่ นี่ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ ของ
พระเยโฮวาห์ เพื่อเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห์หรือ� แล้วข้าราชการคนหนึ่ งของกษั ตริย์
อิสราเอลจึงทูลว่า “เอลีชาบุตรชาฟัทอยที
ู่ ่นี่พระเจ้าข้า เป็นผู้ที่เทนํ้าใส่มือเอลียาห์� 12 และ
เยโฮชาฟัทตรัสว่า “พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์อยู่กั บท่าน� กษั ตริย์แห่งอิสราเอลและเย
โฮชาฟัท และกษั ตริย์แห่งเอโดมจึง เสด็จ ลงไปหาท่าน 13 และเอลี ชาทูล กษั ตริย์แห่งอ ิส รา
เอลว่า “ข้า พระองค์ มี เรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับ พระองค์ เสด็จ ไปหาผู้ พยากรณ์ ของเสด็จ พ่อ
และผู้ พยากรณ์ ของเสด็จ แม่ ของพระองค์ เถิด � แต่ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กั บท ่า นว่า
“หามิได้ ด้วยพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เรียกกษั ตริย์ทัง้ สามนี้ มาเพื่อมอบไว้ในมือของโมอับ�
14 และเอลี ชาทูล ว่า “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาซึ่ง ข้า พระองค์ ปรนนิ บัติ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่
ฉั นใด ถ้าข้าพระองค์ มิได้ เคารพคารวะต่อพระพักตร์เยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์แล้ว ข้า
พระองค์ จะไม่มองพระพักตร์พระองค์ หรือดูแลพระองค์ เลย 15 ขอทรงนําผู้เล่นเครือ
่ งสาย
มาให้ ข้า พระองค์ สัก คนหนึ่ ง� และต่อ มาเมื่อ ผู้ เล่น เครือ
่ งสายบรรเลงแล้ว พระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์ก็มาเหนื อท่าน
10

พระเจ้าจะทรงประทานนํ้าและการมีชัย

16 และท่านทูลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ทําหุบเขานี้ ให้เป็ นสระทัว
่ ไปหมด� 17 เพราะ

พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เจ้าทัง้ หลายจะไม่เห็นลมและจะไม่เห็นฝน ถึงอย่างไรก็ดีหุบเขา
นั ้น จะมี น้ํา เต็ม ไปหมด เพื่อ เจ้า จะได้ ดื่ม ทัง้ เจ้า ฝูง สัตว์เลี้ยงและสัตว์ใช้ ของเจ้า� 18 เรือ
่ ง
อย่างนี้ เป็นเรือ
่ งเล็กน้ อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงมอบคนโมอับ
ไว้ในมือ ของเจ้า ด้วย 19 เจ้ าจะโจมตี เมืองที่ มี ป้อมทุก เมือง และเมืองเอกทุก เมือง และจะ
โค่น ต้นไม้ ลงทุก ต้น และจะจุก นํ้าพุ ทุ กแห่ง เสีย และทํา ไร่นาที ่ ดี ทุ กแปลงให้ เสียด ้วยหิน�
20 และอยู่มาพอรุ ง
่ เช้าประมาณเวลาถวายเครือ
่ งธัญญบูชา ดูเถิด มีน้าํ มาจากทางเมืองเอ
โดม จนแผ่นดินมีน้ําเต็มหมด
คนโมอับพ่ายแพ้
และเมื่อ คนโมอั บท งั ้ หลายได้ ยิ นว ่า บรรดากษั ตริย์ ยกไปสู้ รบกับ ตน คนที ่ มีอายุ สวม
เกราะและสูง ขึ้น ไปก็ ได้ รวบรวมกัน เข้า และยกไปตัง้ ที่ พรมแดน 22 เมื่อ เขาตื่น ขึ้น ในตอน
21
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เช้า และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยูบ
่ นนํ้า คนโมอับเห็นนํ้าที่อยูตรงข้
่
ามกับตนแดงอย่างโลหิต
23 เขาทัง
้ หลายกล่าวว่า “นี่ เป็น โลหิต บรรดากษั ตริย์ ได้ สู้ รบกันเอง และฆ่า กันเอง เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ โมอับ เอ๋ย มาริบเอาข้าวของของเขา� 24 แต่ เมื่อ เขามาถึง ค่ายอิสราเอล คน
อิสราเอลก็ลุกขึ้นต่อสู้กับคนโมอับจนเขาทัง้ หลายหนี ไป และเขาก็รุกหน้าเข้าไปในแผ่นดิน
ฆ่าฟันคนโมอับ 25 เขาทัง้ หลายได้ทลายหัวเมือง และต่างคนก็ต่างโยนหินเข้าไปในไร่นาที่ดี
ทุกแปลงจนเต็ม เขาจุกนํ้าพุเสียทุกแห่ง และโค่นต้นไม้ดีๆเสียหมด จนในคีรห
์ ะเรเชทมีแต่
หินของเมืองเหลืออยู่ บรรดานั กสลิงได้ ล้อมเมืองไว้และโจมตี ได้ 26 เมื่อกษั ตริย์แห่งโมอับ
ทรงเห็นว่าจะสู้ ไม่ได้ พระองค์ ก็ ทรงพาพลดาบเจ็ดร้อยคนจะตี ฝ่าออกมาทางด้านกษั ตริย์
เมืองเอโดม แต่ออกมาไม่ได้ 27 แล้วพระองค์ทรงนําโอรสหัวปี ผูซึ
้ ่งควรจะขึ้นครองแทนนั ้น
ถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาเสียที่ บนกําแพง และมีพระพิโรธใหญ่ยงิ่ ต่อพวกอิสราเอล เขาทัง้
หลายก็ยกถอยไปจากพระองค์และกลับบ้านเมืองของตน

4

นํ้ามันหนึ่ งไหของหญิงม่ายคนหนึ่ ง

“ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน คือ
สามี ของดิฉัน สิน
ิ เสีย แล้ว และท่านก็ ทราบอยู่แล ้ วว ่า ผู้ รับ ใช้ของท่านเกรงกลัว พระเย
้ ชีวต
โฮวาห์ แต่ เจ้า หนี้ ได้ มาเพื่อ นํา เอาบุตรชายสองคนของดิฉัน ไปเป็น ทาสของเขา� 2 และเอ
ลี ชาตอบนางว่า “บอกฉั น มาซิ วา่ จะให้ ฉัน ทํา อะไรให้ เจ้ ามี อะไรอยู่ ในบ้านบ้าง� และนาง
ตอบว่า “สาวใช้ ของท่านไม่ มี อะไรในบ้านนอกจากนํ้ามัน หนึ่ ง ไห� 3 แล ้ วท ่า นกล่า วว่า “จง
ออกไปนอกบ้าน ขอยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็นภาชนะเปล่า อย่าให้น้ อย
4 แล้วจงเข้าไปในเรือน ปิ ดประตูขังตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้าไว้ และจงเทนํ้ามันใส่ภาชนะ
ทัง้ หมด เมื่อลูกหนึ่ งๆเต็มแล้วก็ตัง้ ไว้ต่างหาก� 5 นางก็ลาไป และปิดประตูขังนางและบุตร
ชายของนางไว้ บุ ตรส่ง ภาชนะมาให้ และนางก็ เทนํ้ามัน 6 และอยู่ มาเมื่อ ภาชนะเต็ม หมด
แล้วนางจึงบอกบุตรชายว่า “เอาภาชนะมาให้แม่อีกลูกหนึ่ ง� และเขาตอบนางว่า “ไม่มีอีก
แล้ว� แล้วน้าํ มันก็หยุดไหล 7 นางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่า “ไปซี
ขายนํ้ามันเสียเอาเงินชําระหนี้ ของเจ้า ที่เหลือนอกนั ้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวต
ิ �
1 ภรรยาของคนหนึ่ งในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ร้องต่อเอลี ชาว่า

หญิงมงม
ั ่ ีคนหนึ่ งแห่งเมืองชูเนม
8 วัน หนึ่ ง เอลี ชาเดิน ต่อ ไปถึง เมืองชู เนม เป็ นที ่ ที่ หญิ งม ั ่ งม ี คนหนึ่ ง อาศัย อยู่ และนาง
ได้ ชวนท่านให้รบ
ั ประทานอาหาร ฉะนั ้น เมื่อ ท่านผ่านทางนั ้น ไปเมื่อไร ท่านก็ แวะเข้าไปรับ
ประทานอาหารที่นั ่น 9 และนางได้บอกสามีของนางว่า “ดูเถิด ดิฉั นเห็นว่าชายคนนี้ เป็นคน
บริสุทธิ์ ของพระเจ้า เดิน ผ่านบ้านเราอยู่ เนื องๆ 10 ขอให้ เราทํา ห้องเล็ก ไว้บนกําแพง วาง
เตียง โต๊ะ เก้าอี้ และตะเกียงไว้ให้ท่าน เพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเรา ท่านจะได้เข้าไปพักในห้อง
นั ้น� 11 วัน หนึ่ ง ท่านก็ มาที่ นั ่น และแวะเข้าไปในห้องนั ้น พัก อยู่ ที่ นั่น 12 ท่านจึง บอกเกหะ
ซี คนใช้ของท่านว่า “ไปเรียกหญิง ชาวชู เนมคนนี้ มา � เมื่อ เขาเรียกนาง นางก็ มาย ื นอยู่ต่อ
หน้าท่าน 13 ท่านจึงบอกแก่เกหะซีว่า “จงบอกนางว่า ดูเถิด เธอลําบากมากมายอย่างนี้ เพื่อ
เรา จะให้ เราทํา อะไรให้ เธอบ้าง มี อะไรจะให้ ทูล กษั ตริย์ เผื่อ เธอหรือ หรือ ให้ พู ดอะไรกับ ผู้
บัญชาการกองทัพ� นางตอบว่า “ดิฉั นอยู่ในหมู่พวกพี่น้องของดิฉันค่ะ� 14 และท่านกล่าว
ว่า “ถ้าอย่างนั ้น จะให้ทําอะไรเพื่อ นาง� เกหะซี ตอบว่า “แท้ จริงนางไม่ มี บุ ตรและสามี ของ
นางก็ แก่ แล้ว� 15 ท่านจึงบอกว่า “ไปเรียกเธอมา� และเมื่อเขาไปเรียกนาง นางก็ มายืนอ
ยู่ที่ ประตู 16 ท่านกล่าวว่า “ในฤดู นี้ เมื่อครบกําหนดอุ้มท้อง เจ้ าจะได้ อุ ้มบุตรชายคนหนึ่ ง�
และนางตอบว่า “ข้า แต่ คนแห่ง พระเจ้า เจ้ านายของดิ ฉั น หามิได้ อย่า มุสาแก่ สาวใช้ ของ
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ท่านเลย� 17 แต่หญิงคนนั ้ นก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งในฤดูนั้นเมื่อครบกําหน
ดอุมท
้ ้องจริงตามที่เอลีชาบอกแก่นางไว้
บุตรชายของหญิงชาวชูเนมฟื้ นขึ้นอีก
18 เมื่อเด็กนั ้นโตขึ้น

วันหนึ่ งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าว 19 เขาบอกบิดา
ของเขาว่า “โอยหัว ของฉั น หัว ของฉั น� บิ ดาจึง สัง่ คนใช้ ของเขาว่า “อุ ้ม เขาไปหาแม่ ไป ๊�
20 และเมื่อ เขาอุม
้ มาให้มารดาของเด็ก เด็กนั ้ นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวัน แล้วก็ สิน
้
21
ชีวต
ิ
นางจึ งอ ุ้ม ขึ้น ไปวางไว้บนที่นอนของคนแห่ง พระเจ้า และปิด ประตู เสีย แล้วไปข้าง
นอก 22 นางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่า “ขอส่งคนใช้คนหนึ่ งกับลาตัวหนึ่ งมาให้ฉั น เพื่อ
ฉั นจะได้รีบไปหาคนแห่งพระเจ้า และกลับมาอีก� 23 และเขาถามว่า “จะไปหาท่านทําไมใน
วันนี้ ไม่ใช่วันขึ้นคํ่าหรือวันสะบาโต� นางตอบว่า “ก็ดีอยู่แล้ว� 24 นางก็ ผูกอานลาและสัง่
คนใช้ของนางว่า “จงเร่งลาไปเร็วๆ อย่าให้ฝีเท้าหย่อนลงได้ นอกจากฉั นสัง่ � 25 แล้วนางก็
ออกเดิน และมาถึงคนแห่งพระเจ้าที่ภูเขาคารเมล อยูมาเมื
่
่ อคนแห่งพระเจ้าเห็นนางมาแต่
ไกล ท่านก็พูดกับเกหะซีคนใช้ของท่านว่า “ดูเถิด หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้ น 26 จงวิง่ ไปรับ
นางทั นที และกล่าวแก่ นางว่า ‘นางสบายดี หรือ สามีสบายดี หรือ เด็กสบายดี หรือ� ” และ
นางได้ตอบว่า “สบายดีค่ะ� 27 และเมื่อนางมายังภูเขาถึงคนแห่งพระเจ้าแล้ว นางก็เข้าไป
กอดเท้าของท่าน เกหะซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไป แต่ คนแห่งพระเจ้าบอกว่า “ปล่อยเขา
เถอะ เพราะนางมีใจทุกข์หนั ก และพระเยโฮวาห์ทรงซ่อนเรือ
่ งนี้ จากฉั น หาได้ ตรัสสําแดง
แก่ฉันไม่� 28 แลว
้ นางจึงเรียนว่า “ดิฉั นขอบุตรชายจากเจ้านายของดิฉันหรือคะ ดิฉั นไม่ได้
เรียนหรือว่า อย่าลวงดิฉันเลย� 29 ท่านจึงสัง่ เกหะซีว่า “คาดเอวของเจ้าเข้า และถือไม้เท
้าของเรา และไปเถอะ ถ้าเจ้า พบใคร อย่าสวัสดีกับ เขา และถ้าใครสวัสดีกับ เจ้า ก็ อย่าตอบ
และจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั ้น� 30 แล้วมารดาของเด็กนั ้นเรียนว่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยูและตั
่
วท่านเองมีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด ดิฉั นจะไม่พรากจากท่านไป� ดังนั ้น
ท่านจึงลุกขึ้นตามนางไป 31 เกหะซีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั ้น แต่
ไม่มีเสียงหรืออาการเป็น เขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่า “เด็กนั ้นยังไม่ตื่น� 32 เมื่อ
เอลีชาเข้ามาในเรือน ดูเถิด ท่านเห็นเด็กนอนตายอยูบ
่ นเตียงของท่าน 33 ท่านจึงเข้าไปข้าง
ในปิดประตูให้ทัง้ สองอยู่ข้างในและได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ 34 แล้วท่านขึ้นไปนอนทับ
เด็ก ให้ปากทับ ปาก ตาทับ ตา และมือ ทับ มือ และเมื่อ ท่านเหยียดตัว ของท่านบนเด็ก เนื้ อ
ของเด็กนั ้นก็อุ่นขึ้นมา 35 แล้วท่านก็ลุกขึ้นอีกเดินไปเดินมาในเรือนนั ้นครัง้ หนึ่ ง แล้วขึ้นไป
เหยียดตัวของท่านบนเขา เด็กนั ้ นก็จามเจ็ดครัง้ และเด็กนั ้ นก็ลืมตาของตน 36 แล้วท่านก็
เรียกเกหะซีมาสัง่ ว่า “ไปเรียกหญิงชาวชู เนมคนนี้ มา� เขาจึงไปเรียกนาง และเมื่อนางมา
ถึง ท่านแล้ วท ่า นว่า “จงอุม
้ บุตรชายของเจ้า ขึ้น เถิด� 37 นางจึง เข้า มาซบหน้า ลงที่ เท ้า ของ
ท่านกราบลงถึงดิน แล้วนางก็อุ้มบุตรชายของนางขึ้นออกไปข้างนอก
เอลีชาชําระอาหารที่มีพิษ
เอลี ชามาถึ งก ิล กาลอีก เมื่อ แผ่น ดิน เกิ ดก ัน ดารอาหาร และเมื่อ เหล่า ศิษย์ แห่ งผู้
พยากรณ์ นั ่ง อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ท่านก็ บอกกับ คนใช้ ของท่านว่า “จงตัง้ หม้อ ลูก ใหญ่ และต้ม
ข้าวให้แก่เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ � 39 คนหนึ่ งในพรรคออกไปเก็บผักที่ในทุ่งนา และพบ
ไม้เถาป่าเถาหนึ่ ง เขาเก็บได้ น้ําเต้าป่าจนเต็มตัก กลับมาหัน
่ ใส่ ในหม้อข้าวต้มโดยไม่ทราบ
ว่าเป็นผลอะไร 40 เขาก็เทออกให้คนเหล่านั ้นรับประทาน ต่อมาขณะที่เขากําลังรับประทาน
ข้าวต้มอยูนั
่ ้น เขาร้องขึ้นว่า “โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า มีความตายอยูใ่ นหม้อนี้ � และเขาก็
รับประทานกันไม่ได้ 41 ท่านก็ว่า “จงเอาแป้งมา� ท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อ และบอกว่า “จง
เทออกให้คนเหล่านั ้นรับประทาน� และไม่มีอันตรายอยูใ่ นหม้อนั ้น
38
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เอลีชาเลี้ยงหนึ่ งร้อยคนอย่างอัศจรรย์

42 มีชายคนหนึ่ งมาจากบ้านบาอัลชาลิชาห์นําของมาให้คนแห่งพระเจ้า

มีขนมปังเป็นผล
แรกคือ ขนมข้าวบาร์เลย ์ ยี ่ สิ บก ้อน และรวงข้าวใหม่ ใส่ กระสอบของเขามาและเอลี ชาว ่า
“จงให้แก่คนเหล่านั ้ นรับประทาน� 43 แต่คนใช้คนนี้ ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะตัง้ อาหารเท่านี้ ให้
คนหนึ่ งร้อยรับประทานได้อย่างไร� ท่านจึงสัง่ ซํ้าว่า “จงให้คนเหล่านั ้ นรับประทานเถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์ตรัสส ั ่งด ัง นี้ ว่า ‘เขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ประทานและยัง เหลื ออ ีก� ” 44 เขา
จึงตัง้ อาหารไว้ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายก็รับประทาน และยังเหลืออยู่จริงตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์

5
นาอามานชาวซีเรียได้รบ
ั การรักษาให้หาย

1 นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตริย์ประเทศซีเรียเป็ นคนสําคัญมากของกษั ตริย์

เป็น คนมี เกียรติ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ชัยชนะมายัง ซีเรีย โดยท่านนี้ ท่านเป็ นว ี รบ ุ
รุ ษด้วย แต่ท่านเป็นโรคเรือ
้ น 2 ฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครงั ้ หนึ่ งนั ้น ได้จับเด็กหญิงคน
หนึ่ งมาจากแผ่นดินอิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอมาปรนนิ บัติภรรยาของนาอามาน 3 เธอ
ได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งอยู่ในสะ
มาเรีย ท่านจะได้ รก
ั ษาโรคเรือ
้ นของเจ้านายเสีย ให้หาย� 4 นาอามานจึงไปทูลกษั ตริย์เจ้ า
นายของท่านว่า “สาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั ้นๆ� 5 กษั ตริยแห่
์ งซีเรียตรัสว่า
“จงไปเถิด เราจะส่งสารไปยังกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� แล้วท่านก็ไป นําเงินหนั กสิบตะลันต์
ทองคําหนั กหกพันเชเขล และเสื้อสิบชุดไปด้วย 6 และท่านก็นําสารไปยังกษั ตริย์แห่งอิสรา
เอลใจความว่า “เมื่อสารนี้ มาถึงท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้า
มา เพื่อ ขอให้ ท่านรักษาเขาให้ หายจากโรคเรือ
้ น� 7 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
ทรงอ่านสารนั ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงฉี กฉลองพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตาย
และให้ มี ชี วิต หรือ ชายคนนี้ จึง ส่ง สารมาให้ เรารักษาคนหนึ่ ง ที่ เป็น โรคเรือ
้ น ขอใคร่ครวญ
8
ดูเถิดว่า เขาแสวงหาเหตุพิพาทกับเราอย่างไร� แต่เมื่อเอลีชาคนแห่งพระเจ้าได้ยนว
ิ ่ากษั
ตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงฉี กฉลองพระองค์ จึงใช้คนไปทูลกษั ตริย์ว่า “ไฉนพระองค์จึงทรง
ฉี กฉลองพระองค์ของพระองค์เสีย ขอให้เขามาหาข้าพระองค์เถิด เพื่อเขาจะได้ทราบว่า มี
ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งในอิสราเอล� 9 นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่าน
มาหยุดอยที
ู่ ่ประตูเรือนของเอลีชา 10 เอลีชาก็ส่งผูส
้ ่ือสารมาเรียนท่านว่า “ขอจงไปชําระตัว
ในแม่น้ําจอร์แดนเจ็ดครัง้ และเนื้ อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด�
11 แต่ นาอามานก็ โกรธและไปเสีย บ่น ว่า “ดู เถิด ข้า คิด ว่า เขาจะออกมาหาข้า เป็ น แน่ และ
มายืนอยู่และออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา แล้วโบกมือเหนื อที่ นั้นให้โรค
เรือ
้ นหาย 12 อาบานาและฟารปาร์แม่น้าํ เมืองดามัสกัส ไม่ ดี กว่า บรรดาลํานํ้า แห่งอ ิส ราเอ
ลดอกหรือ ข้า จะชําระตัว ในแม่น้ํา เหล่า นั ้น และจะสะอาดไม่ ได้ หรือ � ท่านจึง หัน ตัว แล้วไป
เสีย ด้วยความเดือดดาล 13 แต่ พวกข้าราชการของท่านเข้า มาใกล้ และเรียนท่านว่า “คุ ณ
พ่อ ของข้าพเจ้า ถ้า ท่านผู้ พยากรณ์ จะสัง่ ให้ท่า นกระทํา สิง่ ใหญ่ โตประการหนึ่ ง ท่านจะไม่
กระทําหรือ ถ้าเช่นนั ้นเมื่อท่านผูพยากรณ์
้
กล่าวแก่ท่านว่า ‘จงไปล้างและสะอาดเถิด� ควร
14
ท่านจะทํา ยิง่ ขึ้น เท่าใด� ท่านจึง ลงไปจุ่ม ตัว เจ็ด ครัง้ ในแม่น้ํา จอร์แดนตามถ้อยคํา ของ
คนแห่งพระเจ้า และเนื้ อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้ อเด็กเล็กๆ และท่านก็สะอาด 15 แล
้ วท ่านจึง กลับ ไปยัง คนแห่ง พระเจ้า ทัง้ ตั วท ่านและพรรคพวกของท่าน และท่านมายืน อยู่
ข้างหน้าเอลีชาและท่านกล่าวว่า “ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าทัว่ ไปในโลก
นอกจากที่ในอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านรับของกํานั ลสักอย่างหนึ่ งจากผู้รับใช้ของ
ท่านเถิด� 16 แต่ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ซ่ึงข้าพเจ้าปรนนิ บัติทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด
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ข้าพเจ้า จะไม่ รบ
ั สิง่ ใดเลยฉั น นั ้น� และท่านก็ ได้ ชักชวนให้รบ
ั ไว้แต่ เอลี ชาได้ ปฏิเสธ 17 แล
ว
้ นาอามานจึงกล่าวว่า “มิฉะนั ้นขอท่านได้โปรดให้ดินบรรทุกล่อสักสองตัวให้แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ
ท่านเถิด เพราะตัง้ แต่นี้ ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชาแด่
18
พระอื่น แต่ จะถวายแด่ พระเยโฮวาห์เท่านั ้น ในเรือ
่ งนี้ ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้อภัย
แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของท่าน ในเมื่อ นายของข้าพเจ้า ไปในนิ เวศของพระริม โมนเพื่อ จะนมัสการที่
นั ่น ทรงพิงอยูที
่ ่มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้องโน้ มคํานั บในนิ เวศของพระริมโมน เมื่อ
ข้าพเจ้า โน้ ม ตัว ลงในนิ เวศของพระริม โมนนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงให้ อภัย แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
ท่านในกรณี นี้ � 19 เอลี ชาจึงตอบท่านว่า “จงไปโดยสันติภาพเถิด� แต่ เมื่อนาอามานออก
ไปได้ไม่ไกลนั ก
ความบาปและการทําโทษของเกหะซี
เก หะ ซี คนใช้ ของ เอ ลี ชา คน แห่ง พระเจ้า คิด ว่า “ดู เถิด นาย ของ ข้าพเจ้า ไม่ ยอมรับ
จากมือ ของนาอามานคนซีเรียซึ่ง ของที่ ท่านนํา มา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด
ข้าพเจ้าจะวิง่ ตามไปเอามาจากเขาบ้าง� 21 เกหะซีจึงตามนาอามานไป และเมื่อนาอามาน
แลเห็ นว ่า มี คนวิง่ ตามท่านมา ท่านก็ ลงจากรถรบต้อนรับ เขาพูด ว่า “ทุ กอย่างเรียบร้อยดี
หรือ� 22 เขาตอบว่า “เรียบร้อยดี นายของข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้ามา กล่าวว่า ‘ดูเถิด มีชายหนุ่ม
สองคนในเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ มาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ขอท่านโปรดให้ เงิน
แก่เขาทัง้ หลายสักหนึ่ งตะลันต์และเสื้อสักสองชุด� ” 23 และนาอามานกล่าวว่า “ขอโปรด
รับไปสองตะลันต์เถิด� ท่านก็เชิญชวนเขา และเอาเงินสองตะลันต์ใส่กระสอบผูกไว้ พร้อม
กับ เสื้อ สองตัว ให้คนใช้สองคนแบกไป เขาก็ แบกเดิน ขึ้น หน้า เกหะซี มา 24 เมื่อ เขามาถึง ภู
เขา เกหะซีก็รับมาจากมือของเขาทัง้ สอง เอาไปเก็บไว้ในเรือนและให้คนเหล่านั ้นกลับ เขา
ทัง้ สองก็จากไป 25 เกหะซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตน และเอลีชาถามเขาว่า “เกหะซี
เจ้ าไปไหนมา� เขาตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของท่านไม่ ได้ ไปไหน� 26 แต่ ท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เมื่อ
ชายคนนั ้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั ้น จิตใจของเรามิได้ไปกับเจ้าดอกหรือ นั ่นเป็นเวลา
ควรที่ จะรับ เงิน รับ เสื้อผ้า สวนต้น มะกอกเทศ และสวนองุน
่ แกะและวัว และคนใช้ ชาย
27
หญิงหรือ ฉะนั ้นโรคเรือ
้ นของนาอามานจะติ ดอยู่ที่ เจ้ าและที่ เชื้อสายของเจ้าเป็นนิ ตย์�
เขาก็ออกไปจากหน้าท่านเป็นโรคเรือ
้ นขาวอย่างหิมะ
20

6

เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืน
ฝ่ายเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ กล ่า วกับ เอลี ชาว ่า “ดู เถิด สถานที่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
อยู่ใต้ ความดูแลของท่านนั ้ นก็เล็กเกินไป ไม่พอแก่ พวกเรา 2 ขอให้เราไปที่ แม่น้าํ จอร์แดน
ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่ งมาสร้างที่อาศัยของเราที่นั ่น� และท่านตอบว่า “ไปเถอะ� 3 แล
้วคนหนึ่ งกล่าวว่า “ขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วย� และท่านก็ ตอบว่า “ข้าจะไป�
4 ท่านก็ไปกับเขาทัง
้ หลาย และเมื่อเขามาถึงแม่น้ําจอร์แดนเขาก็โค่นต้นไม้ 5 ขณะที่คนหนึ่ ง
ฟันไม้อยู่ หัวขวานของเขาตกลงไปในนํ้า และเขาร้องขึ้นว่า “อนิ จจา นายครับ ขวานนั ้นผม
ขอยืม เขามา� 6 แล ้ว คนแห่ง พระเจ้า ถามว่า “ขวานนั ้น ตกที่ ไหน � เมื่อ เขาชี้ ที่ ให้ ท่านแล้ว
ท่านก็ ตัดไม้อันหนึ่ งทิง้ ลงไปที่ นั ่น ทําให้ขวานเหล็กนั ้นลอยขึ้นมา 7 และท่านบอกว่า “หยิบ
ขึ้นมาซิ� เขาก็เอ้อ
ื มมือไปหยิบขึ้นมา
1

เอลีชาให้กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
ฝ่า ยกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย รบพุ่ งก ับ อิสราเอล พระองค์ ปรึกษากับ ข้าราชการของพระองค์
ว่า “เราจะตัง้ ค่ายของเราที่ นั่นๆ� 9 แต่ คนแห่ง พระเจ้า ส่ง ข่าวไปยัง กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอล
ว่า “ขอพระองค์ ทรงระวัง อย่า ผ่านมาทางนั ้น เพราะคนซีเรีย กําลัง ยกลงไปที่ นั ่น � 10 และ
กษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ ซ่ึงคนแห่งพระเจ้าบอกและเตือนให้ พระองค์
8
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จึง ทรงระวัง ตัว ได้ ที่ นั ่ นม ิ ใช่ เพียงครัง้ สองครัง้ 11 กษั ตริย์ แห่ งซี เรียก ็ ไม่ สบายพระทัย มาก
เพราะเรือ
่ งนี้ พระองค์จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่า “พวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่า คน
ใดในพวกเราที่อยูฝ่
่ ายกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� 12 ข้าราชการคนหนึ่ งของพระองค์ทูลว่า “โอ
ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดพระเจ้า ข้า แต่ เอลี ชาผู้ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ ใน
อิสราเอลทูล บรรดาถ้อยคํา ซึ่ง พระองค์ ตรัส ในห้องบรรทมของพระองค์ แก่ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส
ราเอล�
เอลีชาอยูใ่ นโดธาน
13 พระองค์ จึงตรัสว่า “จงไปหาดู ว่า เขาอยู่ที่ไหน เพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามา� มีคนทูล
พระองค์ว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในโดธาน� 14 พระองค์จึงทรงส่งม้า รถรบ และกองทัพใหญ่ เขา
ไปกัน ในกลางคืน และล้อมเมืองนั ้น ไว้ 15 เมื่อ คนใช้ ของคนแห่ง พระเจ้า ตื่น ขึ้น เวลาเช้า ตรู ่
และออกไป ดู เถิด กองทัพ พร้อมกับ ม้า และรถรบก็ ล้อมเมืองไว้ และคนใช้ นั้น บอกท่านว่า
“อนิ จจา นายของข้าพเจ้า เราจะทําอย่างไรดี� 16 ท่านตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะฝ่ายเรา
มีมากกว่าฝ่ายเขา� 17 แล้วเอลีชาก็อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตาของเขา
เพื่อเขาจะได้เห็น� และพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั ้น และเขาก็ได้เห็นและ
ดูเถิด ที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยูร่ อบเอลีชา
เอลีชานําทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุ งสะมาเรีย
เอลีชาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ขอทรงโปรด
ให้ คนเหล่า นี้ ตาบอดไปเสีย� พระองค์ จึง ทรงให้ เขาทัง้ หลายตาบอดไปตามคํา ของเอลี ชา
19 และเอลี ชาบอกคนเหล่านั ้ นว่า “ไม่ใช่ทางนี้ และไม่ใช่เมืองนี้ จงตามข้ามา และข้าจะพา
ไปยัง คนนั ้น ซึ่ง เจ้า แสวงหา� และท่านก็ พาเขาไปกรุ ง สะมาเรีย 20 และอยู่ มาพอเข้าไปใน
กรุ งสะมาเรีย เอลี ชาก็ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตาของคนเหล่านี้ เพื่อเขาจะ
เห็นได้� พระเยโฮวาห์จึงทรงเบิกตาของเขาทัง้ หลายและเขาทัง้ หลายก็เห็น และดูเถิด เขา
มาอยู่กลางกรุ งสะมาเรีย 21 และเมื่อกษั ตริย์แห่งอิสราเอลเห็นเขาเข้า จึงตรัสแก่เอลีชาว่า
“บิดาของข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ� 22 ท่านก็ทูล
ตอบว่า “ขอพระองค์ อย่าทรงประหารเขาเสีย พระองค์ จะประหารคนที่ จับมาเป็นเชลยเสีย
ด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือ ขอทรงโปรดจัดอาหารและนํ้าต่อหน้าเขา เพื่อให้เขา
รับประทานและดื่ม แล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด� 23 พระองค์ จึงทรงจัดการ
เลี้ยงใหญ่ให้เขา และเมื่อเขาได้ กินและดื่มแล้ วก็ทรงปล่อยเขาไป และเขาทัง้ หลายได้ กลับ
ไปหาเจ้านายของตน และพวกซีเรียมิได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลย
18 และเมื่อคนซีเรียลงมารบกั บท่าน

กองทัพซีเรียล้อมกรุ งสะมาเรีย
24 และอยู่มาภายหลัง เบนฮาดัด กษั ตริย์แห่งซีเรีย ทรงจัด กองทัพ ทัง
้ สิน
้ ของพระองค์ แล
้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุ งสะมาเรีย 25 มีการกันดารอาหารอย่างหนั กในสะมาเรีย และดูเถิด
ขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่ งเขาขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึง่
ลิตรเป็น เงิน ห้า เชเขล 26 ขณะที่ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงผ่านไปบนกําแพง มี ผู้ หญิง คน
หนึ่ งร้องทูลพระองค์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ ขอทรงช่วย� 27 พระองค์
ตรัสว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงช่วยเจ้า เราจะช่วยเจ้าได้ จากไหน จากลานนวดข้าวหรือ
จากบ่อยํ่าองุน
่ หรือ� 28 และกษัตริย์ทรงถามนางว่า “เจ้าเป็นอะไรไป� นางทูลตอบว่า “หญิง
คนนี้ บอกข้า พระองค์ ว่า ‘เอาลูกชายของเจ้า มาให้ เรากิน เสีย วัน นี้ เถิด และเราจะกิน ลูก
ชายของฉั นว ัน พรุ ง่ นี้ � 29 เราจึง ต้ มล ู กชายของข้า พระองค์ และกิน และรุ ง่ ขึ้น ข้า พระองค์
ก็ พู ดก ับ นางว่า ‘เอาลูกชายของเจ้า มา เพื่อ เราจะกิน เสีย� และนางก็ ซ่อนลูกชายของนาง
เสีย� 30 และต่อมาเมื่อกษั ตริย์ทรงได้ยน
ิ ถ้อยคําของหญิงนั ้น พระองค์ก็ฉี กฉลองพระองค์
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พระองค์กําลังดําเนิ นอยูบ
่ นกําแพง ประชาชนก็มองดู ดูเถิด พระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้า
กระสอบอยู่แนบเนื้ อ 31 และพระองค์ ตรัสว่า “ถ้า ศีรษะของเอลี ชาบุตรชาฟัท ยังอยู่บนเขา
ในวันนี้ ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและให้หนักยิง่ กว่า�
เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา

32 แต่เอลีชานัง
่ อยูใ่ นบ้านของท่าน

และพวกผู้ใหญ่ก็นั ่งอยูด้
่ วย กษั ตริยทรงใช้
์
คนมาจาก
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ แต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึง เอลีชาก็พูดกับพวกผูใหญ่
้
ว่า “ท่าน
ทัง้ หลายเห็น หรือ ไม่ เล่า ที่ บุ ตรชายของฆาตกรคนนี้ ใช้ คนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้า ดู เถิด
เมื่อผู้ส่ ือสารมา จงปิดประตู และยึดประตู ให้แน่ นกันเขาไว้ เสียงเท้าของนายของเขาตาม
เขามามิใช่หรือ� 33 ขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทัง้ หลายอยู่ ดูเถิด ผู้สื่อสารลงมาหาท่าน และ
บอกว่า “ดูเถิด เหตุร้ายนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์อีกทําไม�

7

เอลีชาพยากรณ์ วา่ จะมีอาหารพอ
“ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า พรุ ง่ นี้
ประมาณเวลานี้ ยอดแป้งถังหนึ่ งเขาจะขายกันหนึ่ งเชเขล และข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ที่
ประตูเมืองสะมาเรีย� 2 แล้วนายทหารคนสนิ ทของกษั ตริย์ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า “ดูเถิด
ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ สิ่งนี้ จะเป็นขึ้นได้หรือ� แต่ท่านบอกว่า
“ดู เถิด ท่านจะเห็ นก ับ ตาของท่านเอง แต่ จะไม่ ได้ กิน � 3 มี คนโรคเรือ
้ นสี่ คนอยู่ ที่ ทางเข้า
ประตู เมือง เขาพู ดกันว่า “เราจะนั ่งที่ นี่ จนตายทําไมเล่า 4 ถ้าเราว่า ‘ให้เราเข้าไปในเมือง�
การกันดารอาหารก็อยู่ในเมือง และเราก็จะตายที่นั ่น และถ้าเรานั ่งที่นี่ เราก็ตายเหมือนกัน
ฉะนั ้นบัดนี้ จงมาเถิด ให้เราเข้าไปในกองทัพของคนซีเรีย ถ้าเขาไว้ชีวิตของเรา เราก็จะรอด
ตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้แต่ตายเท่านั ้นเอง�
1 แต่ เอลี ชาบอกว่า

พระเจ้าทรงทําให้คนซีเรียตกใจแล้วหนี ไป
ดัง นั ้น เขาจึง ลุก ขึ้น ในเวลาโพล้ เพล ้ เพื่อ จะไปยัง ค่ายของคนซีเรีย แต่ เมื่อ เขามาถึง ริม
ค่ายของคนซีเรีย แล้ว ดู เถิด ไม่มี ใครที่ นั่น สัก คน 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงกระทํา
ให้กองทัพของคนซีเรียได้ยน
ิ เสียงรถรบ เสียงม้า และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพู ดกันและ
กั นว ่า “ดู เถิด กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ จ้างบรรดากษั ตริย์ แห่ งคนฮิต ไทต์ และบรรดากษั
ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ มารบเราแล้ว� 7 เขาจึงลุกขึ้นหนี ไปในเวลาโพล้ เพล้ และทิง้ เต็นท์ ม้าและ
ลาของเขา ทิง้ ค่ายไว้อย่างนั ้นเอง และหนี ไปเอาชีวต
ิ รอด 8 และเมื่อคนโรคเรือ
้ นเหล่านี้ มา
ถึงที่รม
ิ ค่าย เขาก็เข้าไปในเต็นท์หน่ึงกินและดื่ม และขนเงิน ทองคําและเสื้อผ้าเอาไปซ่อน
ไว้ แล้วเขาก็ กลับมาเข้าไปในอีกเต็นท์ หน่งึ ขนเอาข้าวของออกไปจากที่ นั่นด้วยเอาไปซ่อน
ไว้ 9 แล ้ว เขาพู ดก ัน และกั นว ่า “เราทํา ไม่ ถู กเสีย แล้ว วัน นี้ เป็ นว ัน ข่าวดี ถ้า เรานิ่ ง อยู่ และ
คอยจนแสงอรุ ณ ขึ้น โทษจะตกอยู่ กับ เรา เพราะฉะนั ้น บัดนี้ มาเถิด ให้ เราไปบอกยัง สํานั ก
พระราชวัง� 10 เขาจึง มาเรียกนายประตู เมือง และบอกเรือ
่ งราวแก่ เขาว่า “เรามายัง ค่าย
ของคนซีเรีย และดูเถิด เราไม่เห็นใครและไม่ได้ยินเสียงผูใ้ ดที่นั ่น มีแต่ม้าผูกอยู่ และลาผูก
อยู่ และเต็นท์ ตัง้ อยู่ อย่างนั ้น เอง� 11 แล ้ว เขาบอกแก่ เหล่ านายประตู และพวกเขาก็ บอก
กันไปถึงสํานั กพระราชวัง 12 กษั ตริยก็
์ ทรงตื่นบรรทมในกลางคืน และตรัสกับข้าราชการว่า
“เราจะบอกให้ วา่ คนซีเรีย เตรียมสู้ รบเราอย่างไร เขาทัง้ หลายรู อยู
้ ่ ว่า เราหิว เขาจึง ออกไป
ซ่อนตัว อยู่ นอกค่ายที่ กลางทุ่ง คิด ว่า ‘เมื่อ เขาออกมาจากในเมืองเราจะจับ เขาทัง้ เป็น แล ้
วจะเข้าไปในเมือง� ” 13 และข้าราชการคนหนึ่ ง ทูล ว่า “ขอรับ สัง่ ให้คนเอาม้า ที่ เหลือ อยู่ใน
เมืองสั กห ้า ตัว (ดู เถิด บางที ม้า เหล่า นั ้น จะยัง เป็น อยู่ อย่างคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ ในเมือง
หรือดูเถิด จะเป็นอย่างคนอิสราเอลที่ ได้พินาศแล้ วก็ช่างเถิด) ขอให้เราส่งคนไปดู� 14 เขา
5
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จึงเอาม้ากับรถรบสองคัน และกษั ตริย์ทรงส่งให้ไปติดตามกองทัพของคนซีเรีย ตรัสว่า “จง
ไปดู� 15 เขาทัง้ หลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ําจอร์แดน และดูเถิด ตลอดทางมีเสื้อผ้าและ
เครือ
่ งใช้ ซึ่งคนซีเรียทิง้ เมื่อเขารีบหนี ไป ผู้สื่อสารก็กลับมาทูลกษั ตริย์
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอาหารสําเร็จ
แล้วประชาชนก็ ยกออกไปปล้นเต็นท์ ทัง้ หลายของคนซีเรีย ยอดแป้งจึงขายกันถังละ
เชเขล และข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ฝ่ายกษั ตริย์ทรง
แต่งตัง้ นายทหารคนสนิ ทให้เป็นนายประตู และประชาชนก็เหยียบไปบนเขาตรงประตู เขา
จึง สิน
ิ ตามซึ่ง คนแห่ง พระเจ้า ได้ กล ่าวไว้ในวัน เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ ลงมาหาท่าน 18 และ
้ ชีวต
เป็นไปตามที่คนแห่งพระเจ้าได้ทูลกษั ตริย์ว่า “ข้าวบาร์เลย์สองถังขายหนึ่ งเชเขล และยอด
แป้ง หนึ่ ง ถัง หนึ่ ง เชเขล ประมาณเวลานี้ ในวัน พรุ ง่ นี้ ที่ ประตู เมืองสะมาเรีย� 19 และนาย
ทหารคนสนิ ทก็ ได้ ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า “ดู เถิด ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรงสร้างหน้าต่างใน
ฟ้าสวรรค์ สิ่งนี้ จะเป็นขึ้นได้หรือ� และท่านได้ตอบว่า “ดูเถิด ท่านจะเห็นกับตาของท่านเอง
แต่จะไม่ได้กิน� 20 และอยู่มาก็บังเกิดเป็นดังนั ้นแก่เขา เพราะประชาชนเหยียบไปบนเขาที่
ประตูเมืองและเขาก็ได้สิน
ิ
้ ชีวต
16

8
เอลีชาพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี
ฝ่ายเอลี ชาได้ บอกหญิง คนที่ ท่านได้ ให้ บุ ตรชายของนางกลับ คืน ชีวต
ิ มาว่า “จงลุก ขึ้น
และออกไปทัง้ ครัวเรือนของเจ้า ไปอาศัยอยู่ที่ ใดซึ่งเจ้าจะอาศัยอยู่ได้ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงเรียกให้เก ิ ดการกัน ดารอาหาร และจะเป็น แก่ แผ่ นดิน นี้ เจ ็ดปี� 2 หญิง คนนั ้ นก ็ ลุ กขึ้น
กระทําตามถ้อยคําของคนแห่งพระเจ้า นางยกออกไปทัง้ ครัวเรือนของนาง ไปอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินฟีลิสเตียเจ็ดปี 3 และอยู่มาเมื่อสิน
้ เจ็ดปี แล้วหญิงคนนั ้ นก็กลับมาจากแผ่นดินฟีลิ
สเตีย และได้ออกไปทูลอุทธรณ์ ต่อกษั ตริย์เพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน 4 ฝ่ายกษั ตริย์
กําลังตรัสกับเกหะซีคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าอยูว่
่ า “จงบอกเราถึงบรรดามหกิจที่เอลีชาได้
กระทํา� 5 และอยู่มาเมื่อเขากําลังทูลกษั ตริย์ถึงเรือ
่ งที่ เอลี ชาได้ เรียกชีวต
ิ ของศพคนหนึ่ ง
กลับคืนมา ดู เถิด ผู้หญิงคนที่ ท่านได้ ให้บุ ตรชายกลับคืนชีวต
ิ มาได้ อุทธรณ์ ต่อกษั ตริย์เพื่อ
ขอบ้านและที่ดินของนางคืน และเกหะซีทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ นี่
เป็นนางคนนั ้น และคนนี้ แหละเป็นบุตรชายของนาง ซึ่งเอลีชาได้ให้กลับคืนชีวต
ิ มา� 6 และ
เมื่อกษั ตริย์ตรัสถามหญิงคนนั ้น นางก็ ทูลเรือ
่ งถวายพระองค์ กษั ตริย์จึงทรงตัง้ เจ้าหน้าที่
คนหนึ่ งให้แก่ นางรับสัง่ ว่า “จงจัดการคืนทุกสิง่ ที่ เป็นของของนาง พร้อมทัง้ พืชผลของนา
นั ้น ตัง้ แต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้ �
1

เอลีชาพยากรณ์ ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนื อซีเรีย
ฝ่ายเอลี ชามายัง ดามัสกัส เบนฮาดัด กษั ตริย์ แห่ งซีเรีย ทรงประชวร และเมื่ อม ี คนทูล
ว่า “คนแห่งพระเจ้ามาที่ นี่ � 8 กษั ตริย์ตรัสกับฮาซาเอลว่า “จงนําของกํานั ลไปพบคนแห่ง
พระเจ้า ให้ทูล ถามพระเยโฮวาห์โดยท่านว่า ‘ข้าพเจ้า จะหายป่วยไหม� ” 9 ฮาซาเอลจึง ไป
พบท่านนํา ของกํานั ล ไปด้วย คือ สินค้า อย่างดี ทุ กอย่างของเมืองดามัสกัส จุ อูฐ ต่างสี่ สิ บตัว
เมื่อ เขามายืน อยู่ ต่อ หน้า ท่าน เขากล่าวว่า “บุ ตรของท่านคือ เบนฮาดัด กษั ตริย์ แห่ งซีเรีย
ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่าน กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า จะหายป่วยหรือ� ” 10 และเอลี ชาตอบเขา
ว่า “จงไปทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ จะทรงหายประชวรแน่ � แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงสําแดง
แก่ ข้าพเจ้า ว่า พระองค์ จะสิน
้ พระชนม์ แน่ � 11 และท่านก็ เพ่ งหน้า จ้องมองเขาแน่ นิ่ ง จน
เขาอาย และคนแห่งพระเจ้าก็ร้องไห้ 12 และฮาซาเอลถามว่า “เหตุใดเจ้านายของข้าพเจ้า
7
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จึง ร้องไห้� ท่านตอบว่า “เพราะข้าพเจ้า ทราบถึง เหตุ ร้ายซึ่ง ท่านจะกระทํา ต่อ ประชาชน
อิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาเสีย และท่านจะสังหารคนหนุ่มๆเสียด้วย
ดาบ และจับเด็กๆโยนลง และผ่าท้องหญิงที่มีครรภ์เสีย� 13 และฮาซาเอลตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้
ของท่านผู้เป็นแต่ เพียงสุนัขเป็นใครเล่า ซึ่งจะกระทําสิง่ ใหญ่โตนี้ � เอลี ชาตอบว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าว่า ท่านจะเป็นกษั ตริย์ครอบครองประเทศซีเรีย� 14 และเขา
ก็ ไปจากเอลี ชามายัง นายของตน ผู้ ซึ่ง ถามเขาว่า “เอลี ชาว ่า อย่างไรกับ เจ้า บ้าง� และเขา
ทูลตอบว่า “เขาบอกว่าพระองค์จะหายประชวรแน่ � 15 และอยู่มาในวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาผ้าปู
ที่ นอนจุ่ มน้าํ คลุม พระพักตร์พระองค์ ไว้ จนพระองค์ สิน
ึ ครอง
้ พระชนม์ และฮาซาเอลก็ ข้น
แทน
เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนื อยูดาห์พร้อมกัน (2 พศด 21:5)
16 ในปี ที่ ห้า แห่ง โยรัม โอรสอาหับ กษั ตริย์ ของอิสราเอล เมื่อ เยโฮชาฟัท ยัง เป็ นกษั ตริย์
ของยู ดาห์ อยู่ เยโฮรัม โอรสเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ได้ ทรงเริม
่ ครอบครอง 17 เมื่อ
พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สามสิบ สองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็มแปดปี 18 และพระองค์ ทรงดําเนิ นตามมรรคาของบรรดากษั ตริย์แห่งอ
ิส ราเอล ตามอย่างที่ ราชวงศ์ อาหับ กระทํา เพราะว่า ธิดาของอาหับ เป็น มเหสี ของพระองค์
และพระองค์ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 19 อย่างไรก็ ดี พระเยโฮวาห์
จะไม่ ทรงทําลายยู ดาห์ เพราะทรงเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เหตุ ที่ พระองค์ ได้ ตรั
สสัญญาว่า จะทรงประทานประทีปแก่ ดาวิด และแก่ ราชโอรสของพระองค์ เป็นนิ ตย์ 20 ใน
รัชกาลของพระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง้ กษั ตริย์ ข้น
ึ
21
เหนื อตน แล้วโยรัมก็ เสด็จพร้อมกับบรรดารถรบของพระองค์ ผ่านไปถึงศาอีร ์ พอกลาง
คืนพระองค์ก็ลุกขึ้นโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์นั ้น พร้อมกับผู้บัญชาการรถรบ แล
้ วกองทัพ ได้ หนี กล ับ เต็นท์ เสีย 22 เอโดมจึง ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์จน
ทุก วัน นี้ แล ้ว ลิ บนาห์ ก็ได้ กบฏในคราวเดียวกัน 23 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยรัม และ
บรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู
ดาห์หรือ
เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)

24 โยรัมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ ในนครดาวิด และอาหัส ยาห์ โอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครองแทน 25 ในปี ที่ สิ บสอง
แห่งรัชกาลโยรัมโอรสของอาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล อาหัสยาห์โอรสเยโฮรัมกษั ตริย์แห่ง
ยูดาห์ได้ทรงเริม
ี ระชนมายุยีสิ
่ บสอง
่ ครอบครอง 26 เมื่ออาหัสยาห์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมพ
พรรษา และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มหนึ่ งปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามอาธา
ลิ ยาห์ พระนางเป็น ธิดาของอมรีกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล 27 พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคา
ราชวงศ์ ของอาหับด้วย และทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดังที่ ราชวงศ์
ของอาหับได้กระทํา เพราะทรงเป็นราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหับ
อาหัสยาห์รวมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่ราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)
28 พระองค์เสด็จกับโยรัมโอรสของอาหับเพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรียที่
ราโมทกิเลอาด และคนซีเรียกระทําให้โยรัมบาดเจ็บ
อาหัสยาห์เสด็จไปเยีย
่ มเยโฮรัมที่ยส
ิ เรเอล (2 พศด 22:6)

29 และกษั ตริย์โยรัมได้กลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอลให้หายบาดเจ็บจากที่คนซีเรียได้

กระทําแก่พระองค์ที่รามาห์ เมื่อพระองค์ทรงสู้กันกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย และอาหัส
ยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้ เสด็จ ลงไปหาโยรัมโอรสของอาหับ ในยิสเรเอล
เพราะว่าพระองค์ทรงประชวร
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9
เยฮูได้รับการเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล

1 แล ้ว เอลี ชาผู้ พยากรณ์ ได้ เรียกเหล่า ศิษย์แห่งผู้ พยากรณ์ มาคนหนึ่ ง

และพู ดกับเขาว่า
“จงคาดเอวของเจ้า ไว้ ถือ นํ้ามัน ขวดนี้ ไปที่ ราโมทกิ เลอาด 2 และเมื่อ เจ้า ไปถึง แล้ว จงมอ
งดูเยฮู บุ ตรเยโฮชาฟั ทบ ุต รนิ ม ซี จงเข้าไปหาเขา ให้ ลุ กขึ้น จากหมู่ พวกพี่ น้ อง และนํา เขา
เข้าไปในห้องชัน
้ ใน 3 แล้วจงเอานํ้ามันในขวดเทลงบนศีรษะของเขา และกล่าวว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� แล้วจงเปิดประตูออกหนี ไป
อย่ารอช้าอยู�
่ 4 คนหนุ่มนน
ั ้ คือคนหนุ่มที่เป็นผู้พยากรณ์ จึงไปยังราโมทกิเลอาด 5 และเมื่อ
เขามาถึง ดูเถิด บรรดาผู้บังคับบัญชาทหารกําลังประชุมกันอยู่ และเขากล่าวว่า “โอ ข้าแต่
ท่านผู้ บัญชาการ ข้าพเจ้า มี ธุระด่วนมาถึง ท่าน� และเยฮู พูด ว่า “มาหาคนใดในพวกเรา�
และเขาว่า “โอ ข้าแต่ท่านผูบั
้ ญชาการ มาหาท่าน� 6 ท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเรือน และคนหนุ่
มนนก
ั ้ เ็ ทนํ้ามันบนศีรษะของท่าน กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
เราเจิมตัง้ เจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อประชาชนของพระเยโฮวาห์คือเหนื ออิสราเอล 7 และเจ้า
จงโค่นราชวงศ์ ของอาหับนายของเจ้า เพื่อเราจะได้ จัดการสนองเยเซเบลเพราะโลหิตของ
บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา และเพราะโลหิต ของบรรดาผู้ รับ ใช้ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
8
วาห์ เพราะว่าราชวงศ์ อาหับทงั ้ หมดจะต้องพินาศ และเราจะตัดคนที่ ปัสสาวะรดกําแพง
ได้ ออกเสีย จากอาหับ ทัง้ คนที่ ยงั อยู่ และเหลือ อยู่ ในอิสราเอล 9 และเราจะกระทํา ราชวงศ์
ของอาหับให้เหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตร
อาหิยาห์ 10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในที่ ดิ นส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล และจะไม่ มี ผู้ ใดฝัง
ศพพระนาง� แล้วเขาก็เปิดประตูหนี ไป
ทหารอิสราเอลยอมรับเยฮูเป็นกษั ตริย์

11 เมื่อเยฮูออกมาสู่พวกข้าราชการของเจ้านายของท่าน คนหนึ่ งพูดกบท
ั ่านว่า “ทุกอย่าง

เรียบร้อยดีหรือ ทําไมคนบ้าคนนี้ จึงมาหาท่าน� ท่านพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลาย
รู จ
้ ัก ชายคนนั ้น และทราบเขาพูด อะไรแล้ว� 12 และเขาทัง้ หลายว่า “นั ่น ไม่ เป็น ความจริง
ขอบอกเรามาเถิด� และท่านว่า “เขาพู ดอย ่างนี้ กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
เราเจิมตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� ” 13 แลวท
้ ุกคนก็รีบเปลื้องเสื้อผ้าของตนออก
วางไว้รองท่านที่ ขัน
้ บันไดซึ่งเปล่าอยู่ และเขาทัง้ หลายเป่าแตร และป่าวร้องว่า “เยฮูเป็นก
ษั ตริย์�

เยฮูฆ่าโยรัม
14 ดังนี้ แหละ เยฮู บุ ตรชายเยโฮชาฟั ทบ ุตรชายนิ ม ซี ได้ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ โยรัม (ฝ่ายโย
รัม พร้อมกับ อิสราเอลทัง้ ปวงยัง ระวัง ป้องกัน ราโมทกิ เลอาดอยู่ เพราะเหตุ ฮาซาเอลกษั ตริ
ย์แห่งซีเรีย 15 แต่กษั ตริย์โยรัมทรงกลับไปรักษาพระองค์ที่ยิสเรเอล เพราะบาดแผลซึ่งชน
ซีเรียได้กระทําแก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงสู้รบกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย� เยฮูจึงตรั
สว ่า “ถ้า นี่ เป็น ความประสงค์ ของท่านทัง้ หลาย ก็ ขออย่า ให้ คนหนึ่ ง คนใดเล็ดลอดออกไป
จากเมืองเพื่อ บอกข่าวที่ ยส
ิ เรเอล� 16 แล ้วเยฮู ก็ เสด็จ ทรงรถรบ และเสด็จ ไปยัง ยิสเรเอล
เพราะโยรัมบรรทมที่นั ่น และอาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ได้เสด็จลงมาเยีย
่ มโยรัม 17 ฝ่าย
ทหารยามยืนอยู่บนหอคอยที่ ยส
ิ เรเอล เขามองเห็นพวกของเยฮูมาจึงว่า “ข้าพเจ้าเห็นคน
พวกหนึ่ ง� โยรัมตรัสว่า “จงใช้ให้พลม้าคนหนึ่ งไปพบเขาให้ถามเขาว่า ‘มาอย่างสันติ หรือ
� ” 18 คนนั ้นจึงขึ้นม้าไปพบท่านและพูดว่า “กษั ตริยตรั
์ สดังนี้ ว่า ‘มาอย่างสันติหรือ� ” และ
เยฮูตอบว่า “ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติ จงเลี้ยวกลับตามเรามา� และทหารยามก็รายงาน
ว่า “ผู้ สื่อสารไปถึง เขาแล้ว แต่ เขาไม่ กลับ มา � 19 พระองค์ จึง รับสัง่ ใช้พลม้า คนที่ สองออก
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ไป ผู้นั ้นมาถึงเขาแล้ วก็พูดว่า “กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า ‘มาอย่างสันติหรือ� ” และเยฮูตอบว่า
“ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติ จงเลี้ยวกลับตามเรามา� 20 ทหารยามก็รายงานว่า “เขาไปถึง
แล้วแต่เขาไม่กลับมา และการขับรถนั ้ นก็เหมือนกับการขับรถของเยฮูบุตรนิ มซี เพราะเขา
ขับ รวดเร็วน ัก� 21 โยรัม ตรัสว ่า “จงเตรียมพร้อม � และเขาก็ จัด รถรบของพระองค์ ให้พร ้
อมไว้ แล้วโยรัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและอาหัสยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ก็เสด็จออกไป ต่าง
ก็ ทรงรถรบของพระองค์ เอง ทรงออกไปปะทะกับ เยฮู มาพบกัน เข้า ณ ที่ ดิ นแปลงของนา
โบทชาวยิสเรเอล 22 และอยู่ มาเมื่อ โยรัม เห็น เยฮู แล ้ว จึง ตรัสว ่า “เยฮูม าอย่างสันติ หรือ �
เยฮู ตอบว่า “จะสันติ อย่างไรได้ เมื่อ การเล่น ชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมารดาของท่านยั
งม ี อยู่ มากเช่น นี้ � 23 แล ้ว โยรัม ทรงชั กบ ัง เหียนหัน กลับ หนี ไปพลางรับ สั ่งก ับ อาหัส ยาห์ว่า
“โอ ข้าแต่อาหัสยาห์ เขาร่วมกันคิดกบฏ� 24 และเยฮูก็โก่งธนูด้วยสุดกําลัง ยิงถูกเยโฮรัม
ระหว่างพระอังสาทัง้ สอง ลูกธนูจึงแทงทะลุ พระหทัยของพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงล้มลงใน
รถรบของพระองค์ 25 เยฮู ตรัส กับ บิด คาร์นายทหารของพระองค์ ว่า “จงยกศพเขาขึ้น และ
โยนทิง้ ลงไปในที่ ดิ นแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล จํา ไว้เถอะ เมื่อ ฉั น และท่านขี่ ม้า เคียง
กันมาตามอาหับบิดาของเขาไป พระเยโฮวาห์ทรงกล่าวโทษเขาดังนี้ 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า ‘เราได้ เห็นโลหิตของนาโบทและโลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้ � พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า ‘แน่ ที เดียวเราจะสนองเจ้าบนที่ ดินแปลงนี้ แหละ� ฉะนั ้นบัดนี้ จงยกเขาขึ้นทิง้ ไว้บนที่
ดินแปลงนี้ แหละตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์�
อาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ถูกฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)

เมื่อ อาหัส ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์เห ็น ดัง นั ้น พระองค์ ทรงหนี ไปทางบ้านในสวน และ
เยฮูก็ ติ ดตามพระองค์ ไปตรัสว่า “จงยิงท่านในรถรบด้วย� และเขาทัง้ หลายได้ ยงิ พระองค์
ตรงทางข้ามเขาตําบลกูร ซึ่ง อยู่ใกล้ อิบ เลอัม และพระองค์ ทรงหนี ไปถึง เมืองเมกิด โด และ
สิน
้ พระชนม์ที่นั่น 28 ข้าราชการของพระองค์ก็บรรทุกพระศพใส่รถรบไปยังเยรู ซาเล็ม และ
ฝัง ไว้ในอุโมงค์ ของพระองค์ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด 29 ในปี ที่ สิ บเอ็ด แห่ง
รัชกาลโยรัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห์เริม
่ ครอบครองเหนื อยูดาห์
27

เยเซเบลสิน
้ พระชนม์ตามคําพยากรณ์
เมื่อ เย ฮูม า ถึง เมือง ยิสเร เอล เย เซ เบล ทรง ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นั ้น พระนาง ก็ ทรง เขียน ตา
และแต่ง พระเศียรและทรงมองออกไปทางพระแกล 31 และเมื่อ เยฮู ผ่านเข้า ประตู วงั มา
พระนางมีพระเสาวนี ย์ว่า “ศิ มรีผู้ฆ่านายของเขามีสันติ หรือ� 32 แล้วเยฮูแหงนพระพักตร์
ทอด พระเนตร ที่ พระ แกล ตรั สว ่า “ใคร อยู่ ฝ่าย เรา ใคร บ้าง� มี ขันที สอง สาม คน ชะโงก
หน้าต่างออกมาดู พระองค์ 33 พระองค์ ตรัสว ่า “โยนนางลงมา� เขาจึง โยนพระนางลงมา
และโลหิต ของพระนางก็ กระเด็น ติด ผนั ง กําแพงและติ ดม ้า และพระองค์ ทรงม้า ยํ่า ไปบน
พระนาง 34 แล ้ว พระองค์ เสด็จ เข้าไป เสวยและทรงดื่ม และพระองค์ ตรัสว ่า “จัดการกับ
หญิงที่ถูกสาปคนนี้ เอาไปฝังเสีย เพราะเธอเป็นธิดาของกษัตริย์� 35 แต่เมื่อเขาจะไปฝังศพ
พระนาง เขาก็ พบแต่ กะโหลกพระเศียร พระบาทและฝ่า พระหัตถ์ ของพระนาง 36 เมื่อ เขา
กลับมาทูลพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “นี่ เป็นไปตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์
ตรัส ทางเอลี ยาห์ชาวทิช บี ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘สุนัข จะกิน เนื้ อ ของเยเซเบลในเขตแดน
37
ยิสเรเอล� และศพของเยเซเบลจะเป็น เหมือนมูล สัตว์ บนพื้น ทุ่ง ในเขตแดนยิสเรเอล
เพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่า ‘นี่ คือเยเซเบล� ”
30

10
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ
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ฝ่ายอาหับ มี โอรสเจ็ด สิบ องค์ ในสะมาเรีย เยฮู จึง ทรงพระอักษรส่ง ไปยัง สะมาเรีย ถึง
บรรดาผู้ ปกครองเมืองยิสเรเอลนั ้น ถึง พวกผู้ ใหญ่ และถึง บรรดาพี่ เลี้ยงแห่ง โอรสของอา
หับว่า 2 “เพราะบรรดาโอรสของนายของท่านอยูก
่ ับท่าน และท่านมีรถรบและม้า และเมือง
ที่ มี ป้อมด้วยและอาวุธ พอจดหมายนี้ มาถึง ท่าน 3 จงคัด เลือกโอรสนายของท่านองค์ ที่ ดี
ที่สุด และเหมาะสมที่ สุด จงตัง้ ท่านไว้บนพระที่นั่ง ของพระชนกของท่าน และจงสู้ รบเพื่อ
ราชวงศ์ นายของท่าน� 4 แต่ เขาทัง้ หลายกลัว อย่างที่ สุด และพูด ว่า “ดู เถิด กษั ตริย์ สอง
องค์ ยงั ต้านทานพระองค์ ไม่ ได้ แล้ว เราจะต่อสู้ พระองค์ ได้ อย่างไร � 5 ฉะนั ้น ผู้ ที่ ปกครอง
ดูแลพระราชวัง และผู้ ที่ ปกครองดู แลบ ้านเมือง พร ้ อมทัง้ พวกผู้ ใหญ่ และพวกพี่ เลี้ยงของ
ราชโอรส ก็ ใช้ คนให้ ไปทูล เยฮู ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และข้า
พระองค์ จะกระทํา ทุก อย่างที่ พระองค์ ตรัสส ัง่ แก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะไม่ ตัง้ กษั ตริย์
ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด ขอทรงกระทํา ตามที่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด � 6 แล ้ว
พระองค์ ทรงมี ลายพระหัตถ์ ไปถึง เขาฉบั บท ี่ สองว่า “ถ้า ท่านทัง้ หลายอยู่ ฝ่ายเรา และถ้า
ท่านพร้อมที่ จะเชื่อ ฟัง เสียงของเรา จงนํา ศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมาหาเราที่
ยิสเรเอลพรุ ง่ นี้ เวลานี้ � ฝ่ายโอรสของกษั ตริย์ เจ ็ด สิบ องค์ ด้วยกัน อยู่ กับ คนใหญ่ คนโต
ในเมือง ผู้ ซึ่ง ได้ ชุบ เลี้ยงท่านทัง้ หลายมา 7 และอยู่ มาเมื่อ ลายพระหัตถ์ มาถึง เขาทัง้ หลาย
เขาก็จับโอรสของกษั ตริย์ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ด้วยกัน เอาศีรษะใส่ ตะกร้าส่งไปยังพระองค์ที่
ยิสเรเอล 8 เมื่อ ผู้ ส่ือสารมาทูล พระองค์ ว่า “เขานํา ศีรษะโอรสของกษั ตริย์ มาแล้ว พระเจ้า
ข้า� พระองค์ ตรัสว่า “จงกองไว้เป็นสองกองตรงทางเข้าประตู เมืองจนถึงรุ ง่ เช้า� 9 อยู่มา
พอรุ ง่ เช้า พระองค์ เสด็จ ออกไปประทับ ยืน ตรัส กับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น
ผู้ไร้ความผิด ดู เถิด ส่วนเราได้ กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์ เสีย แต่ ผู้ใดเล่าที่
ฆ่า บรรดาคนเหล่า นี้ 10 จงทราบเถิด ว่า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส
เกี่ยวกับราชวงศ์ของอาหับ จะไม่ตกดินแต่อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตาม
ที่ พระองค์ ตรัส โดยเอลี ยาห์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์� 11 เยฮู ทรงประหารราชวงศ์ ของอาหั บท ี่
เหลืออยู่ในยิสเรเอลทัง้ สิน
้ คนใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติพี่น้ องของพระองค์
และปุโรหิตของพระองค์ ดังนี้ แหละไม่เหลือไว้สักคนเดียวเลย 12 แล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้น
เสด็จ ออกไปยังสะมาเรีย เมื่อ พระองค์ ประทั บท ี่ โรงตัด ขนแกะตามทางที่ เสด็จ 13 เยฮู ทรง
พบพระญาติ ของอาหัสยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และพระองค์ ตรัสถามว่า “ท่านทัง้ หลายคือ
ใคร� และเขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายคือญาติของอาหัสยาห์ และข้าพเจ้าทัง้
หลายลงมาเยีย
่ มบรรดาโอรสของกษั ตริย์ และโอรสของราชมารดา� 14 พระองค์ รับสัง่ ว่า
“จับ เขาทัง้ เป็น� เขาทัง้ หลายก็ จับ เขาทัง้ เป็น และประหารเขาเสีย ที่ บ่อ โรงตัด ขนแกะสี่ สิ บ
สองคนด้วยกัน ไม่เหลือไว้สักคนเดียว
1

เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
และเมื่อ พระองค์ เสด็จ จากที่ นั่ นก ็ ทรงพบเยโฮนาดับ บุตรชายเรคาบมาหาพระองค์
พระองค์ ทรงต้อนรับ เขาและตรัส กับ เขาว่า “จิ ตใจของท่านซื่อตรงต่อ จิตใจของฉั น อย่าง
จิตใจของฉั น ตรงต่อ จิตใจของท่านหรือ� และเยโฮนาดั บท ูล ว่า “ตรง พระเจ้า ข้า� เยฮูตรั
สว ่า “ถ้า ตรงก็ ย่ื นม ื อมาให้ เรา � เขาจึง ยื่ นม ือ ของเขา และเยฮู ก็ จับ เขาขึ้น มาบนรถรบ
16 พระองค์ ตรัสว่า “มากับเราเถิด และดู ความร้อนรนของเราเพื่อพระเยโฮวาห์� พระองค์
จึงให้เขานั ่งรถรบของพระองค์ไป 17 และเมื่อพระองค์มาถึงสะมาเรีย พระองค์ทรงประหาร
คนทัง้ ปวงที่เป็นราชวงศ์ของอาหับที่เหลืออยูในสะมาเรี
่
ยเสีย จนพระองค์ทรงทําลายอาหับ
เสียสิน
้ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสกับเอลียาห์ 18 แล้วเยฮูทรงประชุม
15
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บรรดาประชาชนทัง้ สิน
้ และตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “อาหับปรนนิ บัติพระบาอัลแต่เล็กน้ อย
แต่เยฮูจะปรนนิ บัติพระองค์มาก
เยฮูทําลายการนั บถือพระบาอัลในอิสราเอล

19 ฉะนั ้น บัดนี้ จงเรียกผู้ พยากรณ์ ของพระบาอัลมาให้หมด

ทัง้ บรรดาผู้รับใช้และปุโรหิต
ของท่าน อย่า ให้ ผู้ ใดขาดไปเลย เพราะเราจะมี สัตวบูชาอย่างใหญ่ โตที่ จะถวายแก่ พระบา
อัล ผู้ใดขาดจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ � แต่ เยฮูทรงกระทําเป็ นอุบายเพื่อจะทําลายผู้นับถือพระบา
อัล 20 และเยฮูตรัสสัง่ ว่า “จงจัดประชุมอันศักดิสิ
์ ทธิสํ
์ าหรับพระบาอัล� เขาก็ป่าวร้องเรียก
21
ประชุมเช่นนั ้น และเยฮูทรงใช้ให้ไปทัวอ
่ ิสราเอล และผูน
้ ั บถือพระบาอัลกม
็ าทัง้ หมดจึงไม่
มีเหลือสักคนหนึ่ งที่ไม่ได้มา และเขาทัง้ หลายก็เข้าไปในนิ เวศของพระบาอัล และนิ เวศของ
พระบาอัลกเ็ ต็มแน่ น 22 พระองค์ตรัสสงั ่ ผูที
้ ่ดูแลตู้เสื้อว่า “จงเอาเสื้อสําหรับบรรดาผูน
้ ั บถือ
23
พระบาอัลออกมา� เขาก็เอาเสื้อออกมาให้เขาทัง้ หลาย แล้วเยฮูเสด็จเข้าไปในนิ เวศของ
พระบาอัล พร้อมกับ เยโฮนาดับบุตรชายเรคาบ พระองค์ ตรัสกับผู้ นับถือพระบาอัลว่า “จง
ค้น ดู ดู ให้ ดี ว่า ไม่ มี ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยโฮวาห์ อยู่ ในหมู่ พวกท่าน ให้ มี แต่ ผู้ นั บถือ พระบาอัล
เท่านั ้น� 24 แล้วเขาทัง้ หลายเข้าไปถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งเผาบูชา เยฮูทรงวางคน
แปดสิบคนไว้ภายนอก และตรัสว่า “ชายคนใดที่ ปล่อยให้คนหนึ่ งคนใดซึ่งเรามอบไว้ในมือ
เจ้า หนี รอดไปได้ เขาต้องเสีย ชีวต
ิ ของเขาแทน� 25 และอยู่มาเมื่อ พระองค์ เสร็จ การถวาย
เครือ
่ งเผาบูชา เยฮูรบ
ั สัง่ แก่ทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารว่า “จงเข้าไปฆ่าเขาเสีย
อย่าให้รอดสักคนเดียว� เมื่อเขาฆ่าเขาทัง้ หลายเสียด้วยคมดาบแล้ว ทหารรักษาพระองค์
และพวกนายทหารก็ โยนศพเขาทัง้ หลายออกไปข้างนอก แล้ว ก็ ไปที่ เมืองแห่ง นิ เวศของ
พระบาอัล 26 เขานํา เอาเสาศั กด ิ์สิทธิซึ
์ ่ง อยู่ ในนิ เวศของพระบาอัล ออกมาเผาเสีย 27 และ
เขาทัง้ หลายทลายเสาศักดสิ
ิ์ ทธิแห่
์ งพระบาอัล และทลายนิ เวศของพระบาอัลและกระทําให้
เป็นส้วมจนทุกวันนี้ 28 เยฮูทรงกวาดล้างพระบาอัลจากอิสราเอลดังนี้ แหละ 29 แต่เยฮูมิได้
ทรงหันจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอล
ทําบาปด้วย คือวัวทองคําซึ่งอยูใ่ นเมืองเบธเอลและในเมืองดาน
พระสัญญาสําหรับชัว่ อายุที่สี่ของเยฮู

และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เยฮู ว่า “เพราะเจ้า ได้ ทําดี ในการที่ กระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องใน
สายตาของเรา และได้ กระทํา ต่อ ราชวงศ์ อาหับ ตามทุก อย่างที่ อยู่ ในใจของเรา ลูก หลาน
ของเจ้า ชัว่ อายุ ที่ สี่ จะได้ นั่ง บนบัล ลั งก ์ แห่ งอ ิส ราเอล� 31 แต่ เยฮู มิได้ ทรงระมัดระวัง ที่ จะ
ดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยสิน
้ สุดพระทัยของ
พระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงหัน เสีย จากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 32 ในสมัย นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงเริม
่ ตัด ส่วนของอิสราเอลออก ฮา
33
ซาเอลได้รบชนะตามบรรดาพรมแดนอิสราเอล ตัง้ แต่แม่น้าํ จอร์แดนฟากตะวันออก ทัว่
แผ่นดินกิเลอาด คนกาด คนรู เบนและคนมนั สเสห์ ตัง้ แต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ข้างที่ลุ ่มแม่น้ํา
อารโนน คือกิเลอาดและบาชาน
30

เยฮูสิน
้ พระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน

ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเยฮู และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และยุทธพลัง
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ
35 เยฮูจึงทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังไว้ในกรุ งสะมาเรีย และ
เยโฮอาหาสโอรสของพระองค์ได้เสวยราชย์แทนพระองค์ 36 เวลาที่เยฮูทรงครอบครองเหนื
ออิสราเอลในสะมาเรียนั ้นเป็นยีสิ
่ บแปดปี
34
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11
เชื้อพระวงศ์ของยูดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช (2 พศด 22:10-12)
1 เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์ ทรงเห็ นว ่า โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์
2
พระนางก็ลุ กขึ้นทรงทําลายเชื้อพระวงศ์ เสียสิน
แต่เยโฮเชบาธิดาของกษั ตริย์โยรัม พระ
้
น้ องนางของอาหัส ยาห์ ได้ นํา โยอาชโอรสของอาหัส ยาห์ และลอบลัก เธอไปจากท่ามกลาง
โอรสของกษั ตริย์ ผู้ซึ่งจะถูกประหารชีวต
ิ และพระนางเก็บเธอและพีเ่ ลี้ยงของเธอไว้ในห้อง
บรรทมเพื่อซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์ ดังนี้ แหละ เธอจึงมได้
ิ ถูกประหารชีวต
ิ 3 และเธออยู่
กับ พระนางหกปี ซ่อนอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และอาธาลิ ยาห์ก็ ครอบครองแผ่น
ดิน
โยอาชรับตําแหน่ งเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
4 แต่ ในปี ที่ เจ ็ดเยโฮยาดาได้ ใช้ ให้ บรรดานายทัพ นายกอง ผู้ บังคับ บัญชากองและพวก
ทหารรักษาพระองค์ ให้ เขาทัง้ หลายมาหาท่านที่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และท่าน
ได้ ทํา พันธสัญญากับ เขาทัง้ หลาย และให้ เขาปฏิญาณในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
ท่านได้นําโอรสของกษั ตริย์มาให้เขาเห็น 5 และท่านบัญชาเขาทัง้ หลายว่า “นี่ เป็นสิง่ ที่ท่าน
ทัง้ หลายพึง กระทํา คือ หนึ่ ง ในสามของพวกท่าน ผู้ เข ้า เวรวัน สะบาโต ให้ เฝ้า พระราชวัง
6 ฝ่ายอีก หนึ่ ง ในสามประจํา อยู่ ที่ ประตู สู ร และอีก หนึ่ ง ในสามประจํา อยู่ ที่ ประตู ข้างหลัง
ทหารรักษาพระองค์ ให้ เฝ้า พระราชวัง เพื่อ ป้องกัน ไว้ 7 ส่วนท่านทัง้ หลายอีก สองพวก คือ
ผู้ ที่ ออกเวรวัน สะบาโต ให้ เฝ้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ รอบกษั ตริย์ 8 ท่านทัง้ หลายจง
ล้อ มกษั ตริย์ ไว้ รอบ ทุ กคนถือ อาวุธ ของตนไว้ ผู้ ที่ เข ้า มาใกล้ แถวให้ ประหารชีวต
ิ เสีย จง
9
อยู่ กับ กษั ตริย์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกและเสด็จ เข้า� นายทัพ นายกองก็ ได้ กระทํา ตามที่
เยโฮยาดาปุโรหิต สัง่ ทุก ประการ ต่างก็ นํา คนของตนที่ จะเข้ าเวรวัน สะบาโต พร ้ อมกับ คน
ที่ จะออกเวรวัน สะบาโตนั ้น มาหาเยโฮยาดาปุโรหิต 10 และปุ โรหิ ตก ็ มอบหอกและโล่ ซ่ึง
อยู่ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ อัน เป็น ของกษั ตริย์ ดาว ิด แก่ นายทัพ นายกอง 11 และ
ทหารรักษาพระองค์ ถือ อาวุธ ทุก คนยืน ประจํา อยู่ ตัง้ แต่ พระวิหารด้านขวาไปถึง พระวิหาร
ด้านซ้าย รอบแท่นบูชาและพระวิหารอยูร่ อบกษั ตริย์ 12 แลวท
้ ่านก็นําโอรสของกษั ตริย์ออก
มาสวมมงกุฎ ให้ และมอบพระโอวาทให้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ และได้ เจ ิ
มท่าน และเขาทัง้ หลายก็ตบมือ พูดว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ�
อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวต
ิ (2 พศด 23:12-15)

13 เมื่ออาธาลิยาห์ทรงสดับเสียงทหารรักษาพระองค์และเสียงประชาชน

พระนางก็เสด็จ
เข้าไปหาประชาชนที่ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ 14 และเมื่อ พระนางทอดพระเนตร ดู เถิด
กษั ตริย์ประทับยืนอยู่ที่ข้างเสาตามธรรมเนี ยมประเพณี มีนายทัพนายกองและพลแตรอยู่
ข้า งกษั ตริย์ และประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ทัง้ สิ้นก ็ ร่าเริง และเป่า แตร พระนางอาธาลิ ยาห์ก็
ฉี กฉลองพระองค์ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ� 15 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตก็บัญชานายทัพนายก
องทัง้ ปวง ผู้ ที่ ได้ ตัง้ ให้ ควบคุม กองทัพ ว่า “จงคุม พระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้ ใด
ติดตามพระนางไปก็ จงประหารเสีย ด้วยดาบ� เพราะปุโรหิต กล่าวว่า “อย่า ให้ พระนางถูก
ประหารในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 16 เขาทัง้ หลายจึง จับ พระนาง และพระนางก็ ไป
ตามทางที่ม้าเข้าพระราชวัง และถูกประหารเสียที่นั ่น
การฟื้ นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)

17 และเยโฮยาดาได้ กระทําพันธสัญญาระหว่างพระเยโฮวาห์และกษั ตริย์และประชาชน

ว่า ให้ เขาเป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ และระหว่า งกษั ตริย์ กับ ประชาชนด้วย

18

แล ้ว

2 พงศ์กษั ตริย์ 11:19
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ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่นดิ นก ็ เข ้า ไปในนิ เวศของพระบาอัล และพัง นิ เวศเสีย เขาทําลาย
แท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลเสียเป็นชิน
ิ ัทตานปุโรหิตของ
้ ๆ และได้ประหารชีวตม
พระบาอัล เสีย ที่ หน ้า แท่ นบู ชา และปุ โรหิ ตก ็ วางยามไว้ ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
19 และท่านได้ นํา นายทัพ นายกอง ผู้ บังคับ บัญชากอง ทหารรักษาพระองค์ และประชาชน
ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดิน และเขาทัง้ หลายได้นํากษั ตริย์ลงมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ไป
ตามทางประตูทหารรักษาพระองค์ไปถึงพระราชวัง และพระองค์ เสด็จประทับบนพระที่นั่ง
ของกษั ตริย์ 20 ประชาชนทุกคนแห่งแผ่นดินจึงร่าเริง และบ้านเมืองก็สงบเงียบ และอาธา
ลิยาห์ทรงถูกประหารด้วยดาบแล้วทพระราชวั
ี่
ง 21 เมื่อเยโฮอาชได้เริม
ี ระ
่ ครอบครองนั ้นมพ
ชนมายุเจ็ดพรรษา

12
การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
ในปี ที่ เจ ็ด แห่ง รัช กาลเยฮู เยโฮอาชได้ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงปกครองใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม สี่ สิ บปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า ศิบี ยาห์ ชาวเบเออร์เชบา
2 และเยโฮอาชทรงกระทํา สิง
่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรัช สมัย
ของพระองค์ ตามที่ เยโฮยาดาปุโรหิตได้ สัง่ สอนพระองค์ 3 ถึงกระนั ้นเขาก็ยังมิได้ รือ
้ ปู ชนีย
สถานสูง เอาไป ประชาชนยังคงถวายสัตวบู ชา และเผาเครือ
่ งหอมในปู ชนียสถานสูง เหล่า
นั ้น
1

พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซ่ือ (2 พศด 24:4-5)

เยโฮอาชตรัส กับ พวกปุโรหิต ว่า “เงินอ ัน เป็น ของถวายที่ บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่ง เขานํา มาใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงิ นที ่ เรียกจากรายบุคคล คือ เงิ นที ่ กําหนดให้ เสีย ตามราย
บุคคล และบรรดาเงิน ซึ่ง ประชาชนถวายด้วยความสมัครใจที่ จะนํา มาไว้ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 5 ให้ ปุ โรหิต รับ เงิน นั ้น จากหมู่ คนที ่ รู จั
้ กก ัน ให้ เขาซ่อมพระนิ เวศตรงที่ ที่ เขา
เห็ นว ่า ต้องการซ่อมแซม� 6 แต่ เมื่อ ถึง ปี ที่ ยี ่ สิ บสามแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เยโฮอาชปรากฏ
ว่า ปุโรหิตมิได้ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศ 7 เพราะฉะนั ้นกษั ตริย์เยโฮอาชจึงตรัสเรียกเยโฮ
ยาดาปุโรหิตและปุโรหิตอ่น
ื ๆและตรัสกับเขาว่า “ไฉนท่านจึงมได้
ิ ซ่อมแซมพระนิ เวศ เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เก็บ เงิน จากคนที่ ท่า นรู จ
้ ั กอ ีก ต่อ ไปเลย แต่ ให้ ส่ง ไปเพื่อ การซ่อมแซมพระ
นิ เวศ� 8 ปุ โรหิต จึง ตกลงว่า จะไม่ รบ
ั เงิน จากประชาชนอีก และเขาไม่ ต้องทําการซ่อมแซม
พระนิ เวศ
4

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
เจาะรู ๆหนึ่ งที่ฝาหีบนัน
้ และตัง้ ไว้ที่ข้างๆแท่นบู
ชาด้านขวาเมื่อเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิตผูที
้ ่เฝ้าอยูที
่ ่ธรณี ประตู
ก็นําเงินทัง้ หมดซึ่งเขานํามาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ใส่ไว้ในหีบนน
ั ้ 10 และเมื่อเขาเห็
นว่ามีเงินในหีบมากแล้ว ราชเลขาของกษั ตริย์และมหาปุโรหิตมานั บเงิน และเอาเงินที่เขา
พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั้นใส่ถุงมัดไว้ 11 แล้วเขาจะมอบเงินที่ชงั ่ ออกแล้ วนน
ั ้ ใส่
มือ ของคนงานผู้ ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ แล ้ว เขาจะจ่ายต่อ ให้แก่ ช่างไม้ และช่าง
ก่อสร้าง ผูทํ
้ างานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 12 และให้แก่ช่างก่อ และช่างสกัดหิน ทัง้ จ่าย
ซื้อ ตัวไม้ และหิน สกัด ที่ ใช้ ในการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ ค่า ใช้ จ่าย
ทัง้ หมดในงานซ่อมแซมพระนิ เวศนั ้น 13 แต่ ว่าเงินที ่นํามาถวายในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์นั้ นม ิ ได้ นํา ไปใช้ ในการทํา อ่างเงิน ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ชาม แตร หรือ ภาชนะทองคํา
ใดๆ หรือภาชนะเงิน 14 เพราะเงินนั ้นเขาให้แก่ คนงานซึ่งทํางานซ่อมพระนิ เวศของพระเย
9 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตนําหีบมาใบหนึ่ ง

2 พงศ์กษั ตริย์ 12:15
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โฮวาห์ 15 และเขามิได้ขอบัญชีจากคนที่เขามอบเงินใส่ในมือให้เอาไปจ่ายแก่คนงาน เพราะ
ว่าเขาปฏิบัติงานด้วยความสัตย์ซื่อ 16 เงินที ่ได้จากการไถ่ การละเมิด และเงินที ่ได้จากการ
ไถ่บาป มิได้นํามาไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงินนั ้นเป็นของปุโรหิต
ทหารซีเรียได้ยด
ึ เมืองกัท แต่เยโฮอาชทรงไถ่กรุ งเยรู ซาเล็มไว้
17 แล ้ว คราวนั ้น ฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย ได้ ยกขึ้น ไปสู้ รบกับ เมือ งกัท และยึด เมืองนั ้น
ได้ แต่ เมื่อ ฮาซาเอลมุ่ง พระพักตร์จะไปตี กรุ งเยรู ซาเล็ม 18 เยโฮอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์
ทรงนํา เอาส่วนศั กด ิ์สิทธิทั
์ ง้ หมดที่ เยโฮชาฟัท และเยโฮรัม และอาหัส ยาห์บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ถวายไว้ นั ้น และส่วนศั กด ิ์ สิทธิ์ของพระองค์ เอง และทองคํา
ทัง้ หมดที่ พบในคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และของสํานั กพระราชวัง และส่งสิง่ เหล่า
นี้ ไปกํานั ลฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย แล้วฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
โยอาชสิน
้ พระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยอาช และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก
ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 20 ข้าราชการของพระองค์ ลุ กขึ้น
กระทํา การทรยศและประหารโยอาชเสีย ในวังม ิลโลตามทางที่ ลงไปยัง สิ ล ลา 21 คือ โยซา
คาร์บุ ตรชายชิ เมอัท และเยโฮซาบาดบุตรชายโชเมอร์ ข้าราชการของพระองค์ ได้ ประหาร
พระองค์ พระองค์ จึง สิน
้ พระชนม์ และเขาฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด
และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทน
19

13

เยโฮอาหาสครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ ยี ่ สิ บสามแห่ง รัชกาลโยอาชโอรสของอาหัส ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ เยโฮอาหาส
โอรสของเยฮูได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่สิ บเจ็ด
ปี 2 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ช้า ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทํา ตามบาป
ทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
3
พระองค์หาได้พรากจากสิง่ เหล่านั ้นไม่ และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสรา
เอล และพระองค์ ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย และในมือ
ของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลเนื องๆ
1

เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์

4 แล้วเยโฮอาหาสได้วง
ิ วอนพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน เพราะพระองค์

ทรงเห็นการบีบบังคับอิสราเอล คือที่กษั ตริย์แห่งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไร 5 (เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ ทรงประทานผู้ ชว
่ ยผู้ หน ่งึ แก่ อิสราเอล เขาจึง รอดพ้น จากมือ คนซีเรีย และ
ประชาชนอิสราเอลก็อาศัยอยูใ่ นเต็นท์เขาอย่างเดิม 6 ถึงกระนั ้นเขาก็มิได้พรากจากบาปทัง้
หลายของราชวงศ์เยโรโบอัม ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา ให้อส
ิ ราเอลทําด้วย แต่ ทรงดําเนิ นใน
7
บาปนั ้น และเสารู ปเคารพก็ยงั คงอยู่ในสะมาเรียด้วย� เพราะมิได้เหลือกองทัพไว้ให้เยโฮ
อาหาสเกิน กว่า ทหารม้า ห้า สิบ คน และรถรบสิบ คัน และทหารราบหนึ่ ง หมื่น คน เพราะกษั
ตริย์แห่งซีเรียได้ทําลายเขาทัง้ หลายเสีย ทําให้เหมือนละอองเวลานวดข้าว
เยโฮอาหาสสิน
้ พระชนม์
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮอาหาส และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และ
ยุทธพลัง ของพระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอล
หรือ 9 และเยโฮอาหาสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมา
เรีย และโยอาชโอรสของพระองค์ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 10 ในปี ที่ สามสิบ เจ็ด แห่ง รัชกาล
โยอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอล
8
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ในสะมาเรีย และพระองค์ ทรงครอบครองสิบ หกปี 11 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้พรากจากบรรดาบาปของเยโรโบอัมบุตรชาย
เนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําด้วย แต่พระองค์ทรงดําเนิ นในบาปนั ้น
เยโฮอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ โย อาช และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา และ
ยุทธพลัง ซึ่ง พระองค์ ทรงสู้ รบกับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 13 โยอาชจึงทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเยโรโบอัม ทรงประทับ บนบัล ลั งก ์ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพโยอา
ชไว้ในสะมาเรียก ับกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 14 เมื่อ เอลี ชาล้ม ป่วยด้วยโรคที่ ท่านจะต้องสิน
้
ชีวต
ิ โยอาชกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ เสด็จ ลงไปหาท่าน และกันแสงต่อ หน้า ท่าน ตรัสว ่า
“โอ บิ ดาของข้า บิ ดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และพลม้า ของประเทศ� 15 และเอลี ชา
ทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงเอาคัน ธนูและลูก ธนูมา � พระองค์ จึง ทรงเอาคัน ธนูและลูก ธนูมา
16 แล ้ วท ่า นทูลกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลว่า “ขอทรงหยิบ ธนู� และพระองค์ ทรงหยิบ มา และ
เอลี ชาเอามือ ของตนวางบนพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ 17 และท่านทูล ว่า “ขอทรงเปิด หน้าต่าง
ด้านตะวัน ออก� และพระองค์ ทรงเปิด แล ้ว เอลี ชาทูล ว่า “ขอทรงยิง� และพระองค์ ก็ ทรง
ยิง และท่านทูลว่า “ลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยโฮวาห์ ลูกธนูแห่งการช่วยให้
รอดพ้น จากซีเรีย เพราะพระองค์ จะทรงต่อสู้ กับ คนซีเรีย ที่ อาเฟก จนกว่า พระองค์ จะทรง
กระทําให้เขาสิน
้ ไป�
12

โยอาชมีความเชื่อน้ อย
และท่านทูล ว่า “ขอทรงหยิ บลู กธนู� และพระองค์ ทรงหยิบ มัน และท่า นทูลกษั ตริย์
แห่งอิสราเอลว่า “เอาลูกธนูตีพื้นดิน� และพระองค์ทรงตีสามครัง้ แล้วทรงหยุดเสีย 19 แล
้ว คนแห่ง พระเจ้า ก็ โกรธพระองค์ และทูล ว่า “พระองค์ ควรจะได้ ตี สั กห ้า หรือ หกครัง้ แล ้ว
พระองค์ จะได้ ตี ซีเรียจนกว่าพระองค์ จะทรงกระทําให้เขาสิน
้ ไป แต่ บัดนี้ พระองค์ จะตี ซีเรีย
ได้เพียงสามครัง้ เท่านั ้น�
18

เอลีชาสิน
ิ การอัศจรรย์ที่อุโมงค์ของเอลีชา
้ ชีวต
20 และเอลี ชาสิน
ิ เขาก็ฝังไว้ ฝ่ายหมู่คนโมอับเคยปล้นแผ่นดินนั ้นในฤดู แล้ง 21 อยู่
้ ชีวต
มาเมื่อ เขากําลัง ส่ง ศพคนหนึ่ ง ไป ดู เถิด เขาเห็น โจรหมู่ หนึ่ ง เขาจึง โยนศพชายคนนั ้น ลง
ไปในอุโมงค์ ของเอลี ชา พอศพชายคนนั ้น ลงไปแตะต้องกระดูก ของเอลี ชา เขาก็ คืน ชีวต
ิ
ลุกขึ้นยืน 22 ฝ่ายฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรียได้ บีบบังคับคนอิสราเอลอยู่ตลอดรัชกาลของ
เยโฮอาหาส 23 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณาต่อ เขา และทรงเมตตาเขา และพระองค์
ทรงหัน มาทางเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์ กับ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ และจะ
ไม่ทรงทําลายเขาหรือทอดทิง้ เขาเสียให้พ้นพระพักตร์จนบัดนี้ 24 เมื่อฮาซาเอลกษั ตริย์แห่
งซีเรียสิน
้ พระชนม์ เบนฮาดัดโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์ 25 แล้วเยโฮอาช
โอรสของเยโฮอาหาสได้ ยด
ึ บรรดาหัว เมืองจากพระหัตถ์ เบนฮาดัด บุตรชายฮาซาเอลกลับ
คืนมา เป็นหัวเมืองที่พระองค์ตีไปได้จากพระหัตถ์เยโฮอาหาสพระชนกของพระองค์เมื่อทํา
สงครามกัน โยอาชได้รบชนะพระองค์สามครัง้ และได้หว
ั เมืองอิสราเอลกลับคืนมา

14

กษั ตริยอามาซิ
์
ยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 25:1)
1 ในปี่ สองแห่ง รัชกาลโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล อามาซิ ยาห์
โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เริม
่ ครอบครองนั ้น 2 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง
นั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี
พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยโฮอัดดานชาวเยรู ซาเล็ม 3 และพระองค์ทรงกระทํา
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สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ ยัง ไม่ เหมือนกับ ดาวิด บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ พระองค์ทรงกระทําตามทุกสิง่ ที่โยอาชราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทํา 4 แต่ว่า
ปูชนียสถานสูงนั ้นยังมิได้ทรงรือ
้ เสีย ประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบน
5
ปู ชน ีย สถานสูง เหล่า นั ้น และอยู่ มาเมื่อ ราชอาณาจักรอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ อย่าง
มัน
่ คงแล้ว พระองค์ ก็ ทรงประหารชีวต
ิ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ ที่ ฆ่า กษั ตริย์ คือ พระราช
บิดาของพระองค์เสีย 6 แต่พระองค์มิได้ทรงประหารชีวต
ิ ลูกหลานของเหล่าฆาตกรนั ้น ตาม
ซึ่งได้บันทึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า “อย่าให้บิ
ดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้
ทุ กคนรับ โทษถึง ตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้น เอง� 7 พระองค์ ทรงประหารชีวต
ิ คนเอโดม
หนึ่ งหมื่นคนในหุบเขาเกลือ และยึดเมืองเส-ลาด้วยการสงคราม และเรียกเมืองนั ้นว่า โยก
เธเอล ซึ่งเป็นชื่อมาถึงทุกวันนี้
สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)

และอามาซิ ยาห์ ทรงใช้ ผู้ สื่อสารไปหาเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮู
กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลทูลว่า “มาเถิด ขอให้เราเผชิญหน้ากัน� 9 และเยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอลทรงส่งข่าวไปยังอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามบนภูเขาเลบานอน
ส่ง ข่าวไปหาต้นสนสี ดาร์บนภูเขาเลบานอนว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้า ให้ เป็น ภรรยาบุตร
ชายของเรา� และสัตว์ ป่า ทุ่ง ตัว หนึ่ ง แห่ง เลบานอนผ่านมา และยํ่า ต้น ผัก หนามลงเสีย
10 จริง อยู่ ท่านได้ โจมตี เอโดม และพระทัย ของท่านก็ ทําให้ ท่านผยองขึ้น จงพอใจในสง่า
ราศี ของท่านเถิด และอยู่ กับ บ้าน เพราะไฉนท่านจึง เร้าใจตนเองให้ ต่อสู้ และรับ อันตราย
อัน จะให้ ท่านล้ม ลง ทัง้ ท่านและยู ดาห์ ด้วย � 11 แต่ อามาซิ ยาห์ หาทรงฟัง ไม่ เยโฮอาชกษั
ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลจึง ขึ้น ไป และพระองค์ กับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ก็ เผชิญ หน้า กั
นที ่เบธเชเมชซึ่ง เป็น ของยู ดาห์ 12 และยู ดาห์ ก็ พ่ายแพ้ อิสราเอล และทุก คนก็ หนี กล ับ ไป
เต็นท์ ของตน 13 และเยโฮอาชกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ จับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์
โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหัส ยาห์ ได้ที่ เมืองเบธเชเมช และได้ เสด็จ มายัง เยรู ซาเล็ม
และทลายกําแพงเยรู ซาเล็มลงเสียสี่รอ
้ ยศอก ตัง้ แต่ประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุม 14 และ
พระองค์ ทรงริบทองคําและเงินทัง้ หมด และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดที่ พบในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ และในคลัง ของสํานั ก พระราชวัง พร ้ อมกับ คนประกัน และพระองค์ กล ับ ไปยัง สะ
มาเรีย 15 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮอาช ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ ยุทธพลัง ของ
พระองค์ และที่ พระองค์ ทรงสู้ รบกับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ อย่างไรนั ้น มิได้ บันทึก
ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับ
ไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมาเรียกับบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล
และเยโรโบอัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
8

อามาซิยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
อามาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ สิ บห้า ปี หลัง จาก
สวรรคตของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริ ย์ แห่ งอ ิส ราเอล 18 ส่วนพระราชกิจ
นอกนั ้นของอามาซิยาห์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
19 และเขาได้ รว
่ มกัน กบฏต่อ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงหนี ไปยัง ลาคีช แต่
เขาใช้คนไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารชีวต
ิ พระองค์เสียที่นั ่น 20 และเขานําพระศพ
บรรทุกม้ากลับมา และฝังไว้ในเยรู ซาเล็มอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด 21 และ
ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ก็ตัง้ อาซาริยาห์ ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็นกษั ตริย์
17

2 พงศ์กษั ตริย์ 14:22

439

2 พงศ์กษั ตริย์ 15:9

แทนอามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์ 22 พระองค์ ทรงสร้างเมืองเอลัทและให้กลับขึ้น
แก่ยูดาห์ หลังจากที่กษั ตริยทรงล่
์
วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์
เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ สิ บห้า แห่ง รัชกาลอามาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เยโรโบอัม
โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลได้ เริม
่ ครอบครองในสะมาเรีย และทรงครอบครอง
24
อยู่ สี ่ สิ บเอ็ด ปี
และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ สิน
้ ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป 25 พระองค์ ทรงตี เอาดิน แดนอิสราเอลคืน มาตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั
ทไกลไปจนถึง ทะเลแห่ง ที่ ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ซึ่ง
พระองค์ ตรัส โดยผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ คือ โยนาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอามิททัย ผู้ พยากรณ์ ผู้ มา
จากกัธเฮเฟอร์ 26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นว่า ความทุกข์ใจของอิสราเอลนั ้น
ขมขื่นนั ก เพราะไม่มีใครยังอยูห
่ รือเหลืออยู่ และไม่มีผูใดช่
้
วยอิสราเอล 27 พระเยโฮวาห์มิได้
ตรัสว่าจะทรงลบนามอิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ทรงช่วยเขาโดยพระหัตถ์
ของเยโรโบอัมโอรสของโยอาช
23

เยโรโบอัมที่สองสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เศคาริยาห์ข้น
และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และยุทธ
พลัง ของพระองค์ พระองค์ สู้ รบอย่างไร และเรือ
่ งที่ พระองค์ ทรงตี เอาดามัสกัส และฮามั ท
คืน แก่ อิสราเอล ซึ่ง ได้ เคยเป็น ของยู ดาห์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ 29 และเยโรโบอัม ทรงล่วงหลับ ไปอยู่กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ คือ
บรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และเศคาริยาห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
28 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเยโรโบอัม

15
อาซาริยาห์ (อุสซียาห์� ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:1-3)

1 ในปี ที่ ยี่สิ บเจ็ดแห่งรัชกาลเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล

อาซาริยาห์โอรสของอามา
ซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อพระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์
ทรงมี พระชนมายุ สิ บหกพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ
สองปี พระมารดามี พระนามว่า เยโคลี ยาห์ชาวเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู ก
ต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ที่ อามาซิ ยาห์ราชบิดาของพระองค์ ทรง
กระทํา 4 ถึง กระนั ้น ปู ชน ีย สถานสู งก ็ยั งม ิ ได้ ถู กกํา จัด เสีย ประชาชนยัง ถวายสัตวบูชาและ
เผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น 5 และพระเยโฮวาห์ทรงลงทัณฑ์กษั ตริย์ กษั ตริย์
จึงทรงเป็น โรคเรือ
้ นจนถึง วันสิน
้ พระชนม์ และทรงประทับ ในวังต่างหาก และโยธามโอรส
ของกษั ตริย์ควบคุมสํานั กพระราชวัง และทรงวินิจฉั ยประชาชนแห่งแผ่นดิน
อาซาริยาห์สิน
้ พระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอาซาริ ยาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้
บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 7 และอาซาริยาห์ ทรงล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด
และโยธามโอรสของพระองค์ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 8 ในปี ที่ สามสิบแปดแห่งรัชกาลอาซา
ริยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เศคาริยาห์ โอรสของเยโรโบอัม ขึ้น ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมา
เรียหกเดือน 9 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดังที่
บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทํา พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
6

2 พงศ์กษั ตริย์ 15:10
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2 พงศ์กษั ตริย์ 15:29

เศคาริยาห์สิน
้ พระชนม์ ชัลลูมขึ้นครองแทนพระองค์
ชัลลูมบุตรชายยาเบชร่วมกันกบฏต่อพระองค์ และล้มพระองค์ เสียต่อหน้าประชาชน
และประหารพระองค์เสีย และขึ้นครองแทนพระองค์ 11 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเศคา
ริยาห์ ดู เถิด ได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล 12 เหตุการณ์
นี้ เป็นไปตามพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เยฮูว่า “บุตรชายของเจ้าจะนั ่งบนบัลลังก์แห่
งอิสราเอลถึงชัว่ อายุที่ สี่� และเป็นไปอย่างนั ้นแหละ 13 ชัลลูมบุตรชายยาเบชได้ เริม
่ ครอบ
ครองในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัช กาลอุส ซี ยาห์กษั ตริย์ ของยู ดาห์ และท่านครองในสะมาเรีย
เวลาหนึ่ งเดือนเต็ม 14 แล้วเมนาเฮมบุตรชายกาดีได้ขึ้นมาจากเมืองทีรซาห์และมายังสะมา
เรีย และท่านก็ ล้ม ชัลลูม บุตรชายยาเบชเสีย ที่ ในสะมาเรีย และประหารชีวต
ิ ท่านเสีย และ
ได้ข้น
ึ ครอบครองแทนท่าน 15 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของชัลลูม และการร่วมกันคิดกบฏที่
ท่านได้กระทํา ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
10

เมนาเฮมครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในคราวนั ้น เมนาเฮมเข้าปล้นทิฟสาห์และบรรดาผู้ ที่ อยู่ในเมืองนั ้น และดิน แดนของ
เมืองนั ้นตัง้ แต่ทีรซาห์ไป เพราะเขามิได้เปิดให้แก่ท่าน ท่านจึงโจมตีเมืองนั ้น และท่านได้ผ่า
ท้องหญิงมีครรภ์ในเมืองนั ้นเสียทุกคน 17 ในปี ที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์
แห่งยูดาห์ เมนาเฮมบุตรชายกาดีได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอล และพระองค์ทรงครอบ
ครองในสะมาเรีย สิบ ปี 18 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ พระองค์มิได้พรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป 19 ปู ลกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ ยกขึ้น
มาต่อสู้ แผ่ นดิน นั ้น และเมนาเฮมได้ ถวายเงิน หนึ่ ง พัน ตะลัน ต์ แก่ ปู ล เพื่อ จะให้ปู ลช่วยให้
พระองค์ ยึดพระราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ 20 เมนาเฮมได้ เร่งรัดเอาเงิน
นั ้นมาจากอิสราเอล คือจากคนมังม
่ ีทุกคน เงินคนละห้าสิบเชเขล เพื่อถวายแก่กษั ตริย์แห่
งอัสซีเรีย กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับ และมิได้ทรงยับยัง้ อยูใ่ นแผ่นดินนั ้น
16

เมนาเฮมสิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาหิยาห์ข้น
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เม นา เฮม และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้
บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 22 และเมนาเฮมก็ ล่วง
หลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเปคาหิยาห์โอรสก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
21

เปคาหิยาห์สิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาห์ข้น

23 ในปี ที่ ห้า สิบ แห่ง รัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์

เปคาหิยาห์โอรสของเมนาเฮม
ได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และพระองค์ ทรงครอบครองสองปี 24 และ
พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพราก
จากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
25 แต่ เปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ แม่ ทัพ ของพระองค์ ได้ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ พระองค์ และ
ได้ ประหารพระองค์ เสีย ในสะมาเรีย ในพระราชวัง แห่ง ราชสํานั ก กับ อารโกบและอารีเอห์
และมีคนกิเลอาดห้าสิบคนร่วมกับท่าน ท่านได้สังหารพระองค์ และได้ข้น
ึ ครอบครองแทน
พระองค์ 26 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้น ของเปคาหิยาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา
ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
เปคาห์ครอบครองเหนื ออิสราเอล เปคาห์สิน
้ พระชนม์

27 ในปี ที่ ห้าสิบสองแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์

เปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์
ได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองยี่ สิ บปี 28 และพระองค์
ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากบาป
ทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป 29 ในรัช

2 พงศ์กษั ตริย์ 15:30
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กาลของเปคาห์กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยกมาและยึด
เมืองอิโยน อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช ฮาโซร์ กิเลอาด กาลิลี แผ่นดินนั ฟทาลี
ทัง้ หมด และกวาดต้อนประชาชนเป็นเชลยไปยังอัสซีเรีย 30 แล้วโฮเชยาบุตรชายเอลาห์ได้
ร่วมกันคิดกบฏต่อเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ และล้มพระองค์ลง และประหารพระองค์เสีย
และขึ้นครองแทนพระองค์ในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลโยธามโอรสของอุสซียาห์ 31 ส่วนพระราช
กิจ นอกนั ้น ของเปคาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ดู เถิด มี บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
โยธามครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:23)
32 ในปี ที่ สองแห่ง รัช กาลเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล โยธามโอรส
ของอุสซียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เริม
่ ครอบครอง 33 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นมี
พระชนมายุยี่สิ บห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี พระมารดา
ของพระองค์ มี พระนามว่า เยรู ชาบุตรสาวของศาโดก 34 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู ก
ต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ที่ อุ สซี ยาห์พระราช
บิดาของพระองค์ ทรงกระทํา 35 ถึงกระนั ้นปู ชนียสถานสู งก็ยังมิได้ ถู กกําจัดเสีย ประชาชน
ยัง ถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปู ชน ีย สถานสูง นั ้น พระองค์ ทรงสร้างประตู บน
ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 36 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยธาม และบรรดาสิง่ ซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ
37 ในกาลครัง
้ นั ้น พระเยโฮวาห์ได้ ทรงใช้ เรซี นกษั ตริย์ แห่งซีเรีย และเปคาห์บุ ตรชายเรมา
ลิ ยาห์ ให้ มาสู้ กับ ยู ดาห์ 38 โยธามได้ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และได้
ฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ และอาหัส โอรสของ
พระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทน

16

อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 28:1)
ในปี ที่ สิ บเจ็ด แห่ง รัช กาลเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ อาหัส โอรสของโยธามกษั ตริย์
แห่งยู ดาห์ได้ เริม
่ ครอบครอง 2 อาหัสม ี พระชนมายุ ยี ่ สิ บพรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอง
ราชย์ และพระองค์ ทรงครองราชย์ในกรุ ง เยรู ซาเล็ มสิ บหกปี และพระองค์ มิได้ ทรงกระทํา
สิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ดังดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองค์ได้ทรงกระทํา 3 แต่พระองค์ทรงดําเนิ นตามทางของกษัตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอล
และถวายโอรสของพระองค์ ให้ ลุ ยไฟ ตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ
ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปจากเบื้องหน้าประชาชนอิสราเอล 4 และพระองค์ทรงถวาย
สัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูง และในเนิ นสูง และใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น
1

ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุ กยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
แล ้วเรซี นกษั ตริย์แห่งซีเรีย และเปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลทรง
ยกขึ้น มาทํา สงครามกับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์ ทัง้ สองได้ ล้อมอาหัส ไว้ แต่ ทรงเอาชัย
ชนะยังไม่ได้ 6 คราวนั ้นเรซีนกษั ตริย์แห่งซีเรียได้เข้ายึดเมืองเอลัทคืนให้ซีเรีย และทรงขับ
ไล่ พวกยิวเสียจากเอลัท และคนซีเรียมาที่เอลัท และอยู่ที่ นั ่นจนทุกวันนี้ 7 อาหัสจึงทรงส่ง
ผู้ส่ ือสารไปยังทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของท่าน และเป็น
บุตรของท่าน ขอเชิญขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของกษั ตริย์แห่งซีเรีย และจากมือขอ
งกษั ตริย์แห่งอิสราเอล ผู้ซึ่งลุกขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้า� 8 อาหัสทรงนําเอาเงินและทองคําซึ่งมีอยู่
ในพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และในคลังสํานั กพระราชวัง และส่งเป็นของกํานั ลถวายแก่
กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย 9 กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียกท
็ รงฟังพระองค์ กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียกท
็ รงยก
5
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ทัพขึ้นไปยังดามัสกัสและยึดได้ จับประชาชนเมืองนั ้นไปเป็นเชลยยังเมืองคีร ์ และทรงประ
หารเรซีนเสีย 10 เมื่อกษั ตริย์อาหัสเสด็จไปดามัสกัสเพื่อพบกั บทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่
งอัสซีเรียก็ทรงเห็นแท่นบูชาที่ดามัสกัส และกษั ตริย์อาหัสทรงส่งหุน
่ แท่นบูชาไปยังอุรียาห์
ปุ โรหิต พร้อมทัง้ แบบแปลนตามลักษณะการสร้าง 11 และอุ รียาห์ ปุ โรหิ ตก ็ ได้ สร้างแท่ นบู
ชานัน
้ ตามแบบทุกประการซึ่งกษั ตริย์อาหัสได้ส่งมาจากดามัสกัส อุรียาห์ปุโรหิตจึงได้สร้าง
แท่ นบู ชาน ั ้นก ่อ นที่ กษั ตริย์ อาหัส เสด็จ จากดามัสกัส มาถึง 12 และเมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ จาก
ดามัสกัสถึงแล้ว กษั ตริย์ก็ทรงเห็นแท่นบูชา แล้วกษั ตริย์ทรงเข้ามาใกล้แท่นบูชาเสด็จขึ้น
ถวายบนนั ้น 13 และทรงเผาเครือ
่ งเผาบูชาของพระองค์ และธัญ ญบูชาของพระองค์ และ
ทรงเทเครือ
่ งดื่ม บูชาของพระองค์ และทรงพรมเลือดเครือ
่ งสันติ บูชาของพระองค์ ลงบน
14
แท่น นั ้น และพระองค์ ทรงย้ายแท่น บูชาทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
ออกเสีย จากข้างหน้า พระนิ เวศ จากสถานที่ ระหว่างแท่น บูชาและพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และตัง้ ไว้ทางด้านเหนื อ แห่ง แท่ นบู ชาน น
ั ้ 15 และกษั ตริย์ อาหัส ทรงบัญชากับ อุ รียาห์
ปุ โรหิต ว่า “บนแท่น ใหญ่ นี้ ท่านจงเผาเครือ
่ งเผาบูชาตอนเช้า และธัญญบูชาตอนเย็น และ
เครือ
่ งเผาบูชาของกษั ตริย์ และเครือ
่ งธัญญบูชาของพระองค์ พร้อมกับเครือ
่ งเผาบูชาของ
บรรดาประชาชนแห่ง แผ่น ดิน และธัญ ญบูชาของเขาทัง้ หลาย และเครือ
่ งดื่ม บูชาของเขา
ทัง้ หลาย และจงพรมเลือดทัง้ หมดของเครือ
่ งเผาบูชาบนนั ้น และเลือดทัง้ หมดของเครือ
่ ง
16
สัตวบู ชา แต่ แท่น บูชาทองสัมฤทธิ์ให้ เป็ นที ่ ที่ ข้า จะทูล ถามพระเจ้า� อุ รียาห์ ปุ โรหิต ได้
กระทําการเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ตามพระบัญชาของกษั ตริย์อาหัส 17 และกษั ตริย์อาหัสทรงตัดแผง
แท่น นั ้น ออก และทรงยกขัน ออกไปจากแท่น เสีย และพระองค์ ทรงเอาขัน สาครลงมาเสีย
จากวัว ทองสัมฤทธิที
์ ่ รองอยู่ นั ้น ทรงวางไว้บนพื้ นก ้อนหิน 18 และศาลาวัน สะบาโตซึ่ง เขา
ได้ สร้างไว้ในพระนิ เวศ และทางเข้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ชน
ั ้ นอกสําหรับกษั ตริย์นั ้น
พระองค์ทรงเปลี่ยนเสีย เพราะเห็นแก่กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย
อาหัสสน
ิ้ พระชนม์ กษั ตริยเฮเซคี
์
ยาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน (2 พศด 28:26-27)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอาหัส ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 20 และอาหัส ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด และเฮเซคี ยาห์ โอรส
ของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์
19

17

โฮเชยาครอบครองเหนื ออิสราเอล

1 ในปี ที่ สิ บสองแห่งรัชกาลอาหัสกษั ตริย์แห่งยู ดาห์

โฮเชยาบุตรชายเอลาห์ได้ เริม
่ ครอบ
ครองในกรุ งสะมาเรียเหนื ออิสราเอล และพระองค์ทรงครอบครองเก้าปี 2 และพระองค์ทรง
กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ก็ไม่เหมือนกับกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่
งอิสราเอลที่อยูมาก
่
่อนพระองค์
อิสราเอล (คือตระกูลภาคเหนื อ� ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังอัสซีเรีย
3 แชลมาเนเสอร์กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ ยกทัพ มารบกับ พระองค์ และโฮเชยาทรงยอม
เป็น ผู้ รับ ใช้ และ ถวาย เครือ
่ ง บรรณาการ 4 แต่ กษั ตริย์ อัส ซีเรีย ได้ ทรง พบ ความ ทรยศ ใน
โฮ เชย า เพราะ พระองค์ ทรง ใช้ ผู้ สื่อสาร ไป ยัง โสก ษั ตริ ย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ และ ไม่ ถวาย เครือ
่ ง
บรรณาการแก่ กษั ตริย์ อัส ซีเรีย ตามซึ่ง พระองค์ ทรงเคยกระทํา ทุก ปี เพราะฉะนั ้น กษั ตริย์
แห่ งอ ัส ซีเรีย จึง ขัง พระองค์ ไว้ และจํา พระองค์ ไว้ ในคุก 5 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียก ็ ทรง
บุก เข้า ทัว่ แผ่น ดิน และมายัง สะมาเรีย และพระองค์ ทรงล้อมเมืองไว้ สามปี 6 ในปี ที่ เก ้า

2 พงศ์กษั ตริย์ 17:7

443

2 พงศ์กษั ตริย์ 17:23

แห่ง รัชกาลโฮเชยา กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ยึด ได้ เมืองสะมาเรีย และพระองค์ ทรงนํา ชนอิส
ราเอลไปยังอัสซีเรีย ให้เขาอยู่ที่ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร์ แม่น้าํ เมืองโกซาน และในหัว
เมืองแห่ง ชาวมีเดีย 7 ที่ เป็น อย่างนั ้น ก็ เพราะประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา บาปต่อ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของตน ผู้ทรงนําเขาขึ้นออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ จากพระหัตถ์ ของฟาโรห์
กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ และได้เกรงกลัวพระอื่นๆ 8 และได้ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์แห่งประชาชาติ
ทัง้ หลาย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงขับ ไล่ ไปเสีย ให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล และตามกฎ
เกณฑ์ ซ่ึง กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงทํา ขึ้น มา 9 และประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา สิง่ ที่ ไม่
ชอบต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนอย่างลับๆ เขาได้สร้างปู ชนียสถานสูงทัว่ บ้านทัว่ เมือง
สําหรับตน ตัง้ แต่ที่ที่มีหอคอยเหตุ กระทัง่ ถึงเมืองที่มีป้อม 10 เขาได้ตัง้ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิและเสา
์
11
รู ปเคารพบนเนิ นเขาสูงทุกแห่ง และใต้ ต้นไม้เขียวทุกต้น ณ ที่ นั ่นเขาได้ เผาเครือ
่ งหอม
บนปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หมดนั ้น ตามอย่างประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรงกวาดไปเสีย ต่อ
หน้าเขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายได้กระทําสิง่ ชัว่ ร้ายกระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
12 และเขาทัง
้ หลายปรนนิ บั ติ รู ปเคารพ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แก่ เขาแล้ วว ่า “เจ้ าอย่า
กระทําอย่างนี้ � 13 พระเยโฮวาห์ยงั ทรงตักเตือนอิสราเอลและยูดาห์โดยผู้พยากรณ์ ทุกคน
และโดยผู้ทํานายทุกคนว่า “จงหันกลับจากทางชัว่ ร้ายทัง้ หลายของเจ้า และรักษาบัญญัติ
ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา ตามราชบัญญัติ ทุ กข้อซึ่งเราได้ บัญชาแก่ บรรพบุรุษของเจ้า
และซึ่ง เราได้ ส่ง มายัง เจ้า โดยผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา� 14 เขาไม่ ฟัง แต่ ทําให้คอของตน
แข็ง ดังคอของบรรพบุรุษของเขาได้ เป็นมาแล้ว ผู้ซึ่งมิได้ เชื่อถือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขา 15 เขาทอดทิง้ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และพันธสัญญาของพระองค์ ซ่ึง ได้ ทรงกระทํา
ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเขา และพระโอวาทซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา เขาทัง้ หลาย
ติดตามสิง่ ที่ ไร้สาระและกลายเป็น ผู้ ที่ ไร้สาระไป และเขาติดตามประชาชาติ ที่ อยู่รอบๆเขา
ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาเขามิให้เขากระทําตาม 16 และเขาทัง้ หลายได้ละทิง้ พระบัญญั
ติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของตน และได้ หล่อ รู ป เคารพสําหรับ ตนเป็น ลูกวัว สอง
ตัว และเขาได้ สร้างเสารู ปเคารพ และนมัสการบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์ และปรนนิ บัติ
พระบาอัล 17 และเขาทัง้ หลายได้ถวายบุตรชายหญิงของเขาให้ลุ ยไฟ ใช้การทํานายและใช้
เวทมนตร์ และยอมขายตัว เองเพื่อ กระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธต่ ออ
ิสราเอลยิง่ นั ก และทรงให้เขาออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ ไม่มีผู้ใดเหลืออยู่
นอกจากตระกูลยูดาห์เท่านั ้น 19 ยูดาห์มิได้รักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขาด้วย แต่ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ซ่ึ งอ ิส ราเอลทํา ขึ้น มา 20 และพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิเสธ
ไม่ รบ
ั เชื้อ สายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และได้ ให้เขาทัง้ หลายทุกข์ ใจ และทรงมอบเขาไว้ในมือ
ของผู้ ปล้น จนกว่า พระองค์ ได้ ทรงเหวีย
่ งเขาเสีย จากสายพระเนตรของพระองค์ 21 เพราะ
พระองค์ ทรงฉี กอ ิส ราเอลจากราชวงศ์ ของดาวิด และเขาได้ ตัง้ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท
ให้ เป็นกษั ตริย์ และเยโรโบอัม ทรงชักนํา อิสราเอลไปจากการที่ ติ ดตามพระเยโฮวาห์ และ
กระทํา ให้ เขาทําบาปอย่างใหญ่ หลวง 22 ประชาชนอิสราเอลได้ ดําเนิ น ในความบาปทัง้ สิน
้
23
ซึ่งเยโรโบอัมได้ทรงกระทํา เขาทัง้ หลายไม่พรากจากบาปเหล่านั ้นเลย จนพระเยโฮวาห์
ทรงให้อส
ิ ราเอลออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ ตามที่ พระองค์ ตรัสโดยบรรดา
ผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อิสราเอลจึง ถูก กวาดไปเป็น เชลยจากแผ่น ดิน ของตนยัง
ประเทศอัสซีเรียจนทุกวันนี้
คนต่างชาติมาอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆของอิสราเอล
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และกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ นํา ประชาชนมาจากบาบิ โลน คู ธาห์ อิฟ วาห์ ฮาม ัท เส
ฟารวาอิม และบรรจุ เขาไว้ในหัวเมืองสะมาเรียแทนประชาชนอิสราเอล เขาทัง้ หลายก็ เข้า
ถือ กรรมสิทธิส
์ ะมาเรีย และอาศัย อยู่ในหัว เมืองของประเทศนั ้น 25 และตัง้ แต่ ต้ นที ่ เขามา
อาศัยอยูที
่ ่นั่น เขามิได้ยําเกรงพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงใช้สิงโตมาท่ามกลาง
เขา ซึ่ง ได้ ฆ่า เขาเสีย บ้าง 26 เพราะฉะนั ้ นม ี ผู้ ไปทูล กษั ตริย์ แห่งอ ัสซี เรียว ่า “ประชาชาติ ซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงพาเอาไปให้ อยู่ ในหัว เมืองสะมาเรียนั ้ น ไม่ รู ้ลักษณะของพระเจ้า ของแผ่น
ดินนั ้น ฉะนั ้นพระองค์จึงส่งสิงโตมาท่ามกลางเขา และดูเถิด สิงโตนั ้นได้ฆ่าเขาเสีย เพราะ
เขาไม่ รู พระลั
้
กษณะแห่ง พระเจ้า ของแผ่น ดิน นั ้น� 27 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย จึ งบ ัญ ชา
ว่า “จงส่งปุโรหิตสักคนหนึ่ งไปที่ นั่นจากบรรดาที่ เจ้ากวาดเอามา จงให้เขาไปอยู่ที่ นั่น และ
ให้ สัง่ สอนพระลักษณะแห่ง พระเจ้า ของแผ่น ดิน นั ้น� 28 ฉะนั ้น ปุโรหิต ผู้ หน ่งึ ในบรรดาซึ่ง
เขากวาดมาจากสะมาเรีย จึง มาอาศัย อยู่ ที่ เบธเอลและสัง่ สอนเขาทัง้ หลายว่า เขาจะต้อง
ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ อย่างไร 29 แต่ ว่า ทุกๆประชาชาติ ยงั สร้างรู ป พระของตนเอง และตัง้
ไว้ในนิ เวศแห่งปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง ชาวสะมาเรียได้ สร้างไว้ ทุ กๆประชาชาติ ในหัว เมืองที่ เขา
อาศัยอยู่ 30 ชาวบาบิโลนสร้างพระสุ คคทเบโนท ชาวคูทสร้างพระเนอร์กัล ชาวฮามัทสร้าง
พระอาชิ มา 31 และชาวอิฟ วาห์สร้างพระนิ บ หัส และพระทารทัก และชาวเสฟารวาอิม เผา
ลูกของตนในไฟถวายพระอัดรัมเมเลคและพระอานั มเมเลค ซึ่งเป็นพระของเมืองเสฟารวา
อิม 32 เขาทัง้ หลายเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ด้วย และได้ กําหนดประชาชนจากท่ามกลางเขา
ให้เป็นปุโรหิตของปู ชนียสถานสูงนั ้น ซึ่ง ถวายสัตวบูชาสําหรับพวกเขาในนิ เวศแห่งปู ชนีย
สถานสูง เหล่า นั ้น 33 เขาจึง เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ แต่ ปรนนิ บัติ พระของเขาเองด้วย ตาม
อย่างประชาชาติซ่ึงเขาได้ถูกนําให้จากออกมาเสียนั ้น 34 ทุกวันนี้ เขาก็กระทําตามอย่างเดิม
เขาทัง้ หลายไม่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายไม่กระทําตามกฎเกณฑ์ หรือกฎ หรือ
พระราชบัญญัติ หรือพระบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ ลูกหลานของยาโคบ ผู้ซึ่ง
พระองค์ทรงประทานนามว่าอิสราเอล 35 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้
หลายและบัญชาแก่ เขาว่า “เจ้ าอย่ายําเกรงพระอื่นๆ หรือกราบนมัสการพระนั ้น หรือปรน
นิ บั ติ หรือถวายสัตวบูชาแก่ พระนั ้น 36 แต่ เจ้ าจงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง นํา เจ้า ขึ้น ออก
มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ด้วยกําลังอันยิง่ ใหญ่และด้วยพระหัตถ์ที่เหยียดออก เจ้าจงโน้ มตัวลง
ต่อ พระองค์ และเจ้า จงถวายสัตวบู ชาต ่อ พระองค์ 37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และพระราช
บัญญั ติ และพระบัญญั ติ ซึ่ง พระองค์ ทรงจารึก ให้ แก่ เจ้า เจ้ าทัง้ หลายจงระวัง ที่ จะกระทํา
ตามเสมอ เจ้าอย่ายําเกรงพระอื่นเลย 38 เจ้าทัง้ หลายอย่าลืมพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทําไว้
กับเจ้า และอย่ายําเกรงพระอื่นเลย 39 แต่เจ้าทัง้ หลายจงยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า และพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้พ้นมือศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า� 40 ถึงอย่างนั ้นเขาทัง้ หลายก็
มิได้ ฟัง แต่ เขายังกระทําตามอย่างเดิมของเขา 41 ประชาชาติ เหล่านี้ จึงเกรงกลัวพระเยโฮ
วาห์ และปรนนิ บติ
ั รูปเคารพสลักของเขาด้วย ลูกของเขาก็เช่นเดียวกัน หลานของเขาก็เช่น
เดียวกัน บรรพบุรุษของเขาทําอย่างไร เขาก็กระทําอย่างนั ้นจนทุกวันนี้
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18
เฮเซคียาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 29:1)

อยู่ มาในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห์กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล เฮเซคี ยาห์
โอรสของอาหัสกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น
พระองค์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บ
เก้าปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาบีบุตรสาวของเศคาริยาห์ 3 และพระองค์ทรง
1
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กระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ที่ ดาว ิด บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ได้ทรงกระทํา
การฟื้ นฟูในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)
พระองค์ ทรงรือ
้ ปู ชน ีย สถานสูง ทิง้ ไป และทรงพัง เสาศั กด ิ์ สิทธิ์ เสีย และตัด เสารู ป
เคารพลงเสีย และพระองค์ ทรงทุบ งู ทองสัมฤทธิ์ซึ่ง โมเสสสร้างขึ้น นั ้น เป็น ชิน
้ ๆ เพราะว่า
ประชาชนอิสราเอลได้ เผาเครือ
่ งหอมให้ แก่ง ู นั้น จนถึง วัน เหล่า นั ้น เขาเรียกงู นั้ นว ่าเนหุช
5
ทาน พระองค์ ทรงวางพระทัย ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น ในบร
รดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ ไม่มีผู้ใดเหมือน
พระองค์ 6 เพราะว่า พระองค์ ทรงยึด พระเยโฮวาห์ แน่ น พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากการ
ติดตามพระองค์ เลย แต่ ได้ รักษาพระบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 7 และ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับพระองค์ พระองค์ทรงออกไปยังที่ ใด พระองค์ก็ทรงกระทําความ
สําเร็จที่นั ่น พระองค์ได้ทรงกบฏต่อกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และไม่ยอมปรนนิ บัติท่าน
4

เฮเซคียาห์ทรงชนะคนฟีลิสเตีย
พระองค์ ทรงโจมตี คนฟี ลิ ส เตีย ไกลไปจนถึง เมืองกาซาและดิน แดนเมืองนั ้น ตัง้ แต่ ที่
ที่ มี หอคอยเหตุก ระทัง่ ถึง เมืองที่ มี ป้อม 9 และอยู่มาในปี ที่ สี่แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์
ซึ่ง เป็น ปี ที่ เจ ็ด แห่ง รัชกาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล แชลมาเนเสอร์
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมารบสะมาเรียและล้อมเมืองไว้ 10 และเมื่อสิน
้ สามปี เขา
ก็ ยด
ึ เมืองนั ้น ได้ ในปี ที่ หกแห่ง รัชกาลเฮเซคี ยาห์ ซึ่ง เป็น ปี ที่ เก ้า แห่ง รัชกาลโฮเชยากษั ตริ
ย์แห่งอ ิส ราเอล สะมาเรียก ็ ถู กยึด ไป 11 กษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ กวาดเอาคนอิส ราเอลไปยั
งอ ัส ซีเรีย ไปไว้ที่ ฮาลาห์ และข้างแม่น้ํา ฮาโบร์แม่น ้าํ เมืองโกซาน และในหัว เมืองของคน
มีเดีย 12 เพราะว่าเขาทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน แต่
ได้ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ คือทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชา
ไว้ และเขาทัง้ หลายไม่ฟัง ไม่กระทําตาม
8

เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์
13 ในปี ที่สิบสี่แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคียาห์ เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทรงยก
ขึ้น มาต่อสู้ บรรดานครที่ มี ป้อมของยู ดาห์ และยึด ได้ 14 และเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์
ทรงใช้ ให้ ไปทูล กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ที่ เมืองลาคี ชว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด ขอถอนทัพ ไป
เสียจากข้าพเจ้า ท่านจะปรับสักเท่าใด ข้าพเจ้าจะยอมทัง้ สิน
้ � และกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้
เรียกร้องเอาเงิน สามร้อยตะลัน ต์ และทองคํา สามสิบ ตะลัน ต์ จากเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่ง
ยู ดาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ได้ มอบเงินทัง้ หมดซึ่ งม ี อยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และใน
คลัง สํานั ก พระราชวัง 16 ในครัง้ นั ้น เฮเซคี ยาห์ทรงลอกทองคํา จากประตู ทัง้ หลายของพระ
วิหารแห่งพระเยโฮวาห์ และจากเสาประตู ซ่ึงเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงบุ ทองคําไว้
และทรงมอบให้แก่กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย
การอวดอ้างอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พศด 32:9-19)
และกษั ตริ ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ รับสัง่ ให้ ทารทาน รับ สารี ส และรับ ชาเคห์ ไปพร้อมกับ
กองทัพใหญ่จากเมืองลาคีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็มเข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ เขาก็ข้น
ึ ไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อเขาขึ้นมาเขาก็มายืนอยู่ทางรางระบายนํ้าสระบน ซึ่งอยู่ที่ ถนนลานซักฟอก
18 และเมื่อเขาเรียกหากษั ตริย์แล้ว เอลี ยาคิมบุตรชายฮิลคียาห์ ผู้บัญชาการราชสํานั ก พร
อ
้ มกับเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายของอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ ก็ออกไปหาพวก
เขา 19 และรับชาเคห์พูดกับเขาว่า “จงทูลเฮเซคียาห์ว่า ‘พระมหากษั ตริย์ คือกษั ตริย์แห่งอ
ัสซีเรีย ตรัสดังนี้ ว่า ท่านวางใจในอะไร 20 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร้สาระ) “เรา
มียุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ� หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 21 ดู
17
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เถิด เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในไม้ เท ้า อ้อ ชํ้า คื ออ ียป
ิ ต์ ซึ่ง จะตํา มือ ของคนใดๆที่ ใช้ ไม้ เท ้า นั ้น ยัน
ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์เป็นเช่นนั ้นต่อทุกคนที่วางใจในเขา 22 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายจะบอก
เราว่า “เราวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา� ก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระ
องค์นั้นมใช่
ิ หรือที่เฮเซคียาห์รอ
้ื ทิง้ เสียแล้ว พลางกล่าวแก่ยูดาห์และเยรู ซาเล็มว่า “ท่านทัง้
หลายจงนมัสการที่หน้าแท่นบูชานใี้ นเยรู ซาเล็มเถิด� 23 ฉะนั ้นบัดนี้ มาเถิด มาทําสัญญากั
นกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของข้า เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนที่ขี่ม้า
เหล่า นั ้น ได้ 24 แล ้ วอย่างนั ้น เจ้า จะขับ ไล่ นายกองแต่ เพียงคนเดียวในหมู่ ข้าราชการผู้ น้อย
ที่สุด ของนายของเราอย่างไรได้ แต่ เจ้ ายัง วางใจพึ่ งอ ียป
ิ ต์ เพื่อ รถรบและเพื่อ พลม้า 25 ยิง่
กว่า นั ้ นอ ีก ที่ เรามาต่อสู้ สถานที่ นี้ เพื่อ ทําลายเสีย ก็ ขึ้น มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์ หรือ
พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าว่า “จงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้ และทําลายเสีย� ’ ”
รับชาเคห์ดูหมิน
่ พวกยิว
แล ้ว เอลี ยาคิ ม บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ และเชบนาห์ และโยอาห์ เรียนรับ ชาเคห์ ว่า “ขอที
เถอะ ขอพูดกับผูรั
้ บใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั ้น ขออย่าพูดกับ
เราเป็นภาษาฮีบรู ให้ประชาชนผู้อยู่บนกําแพงนั ้นได้ยน
ิ เลย� 27 แต่รับชาเคห์พูดกับเขาทัง้
หลายว่า “นายของข้าใช้ให้เรามาพูดถ้อยคําเหล่านี้ แก่ นายของเจ้าและแก่ เจ้า และไม่ให้พู
ดกับคนที่นั่งอยูบ
่ นกําแพง ผูที
้ ่จะต้องกินขีแ
้ ละกินเยีย
่ วของเขาพร้อมกับเจ้าอย่างนั ้นหรือ�
28 แล้วรับชาเคห์ได้ ยืนร้องตะโกนเสียงดังเป็ นภาษาฮีบรู ว่า “จงฟังพระวจนะของพระมหา
กษั ตริย์ คือ กษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย 29 กษั ตริย์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘อย่า ให้เฮเซคี ยาห์ลวงเจ้า เพราะ
เขาไม่สามารถที่ จะช่วยเจ้าให้พ้นจากพระหัตถ์ ของพระองค์ 30 อย่าให้เฮเซคี ยาห์กระทําให้
เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์ โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราให้ พ้น แน่ และจะไม่
ทรงมอบเมืองนี้ ไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� ’ 31 อย่า ฟัง เฮเซคี ยาห์ เพราะกษั ตริย์
แห่ งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จงทํา สัญญาไมตรีกับ เราด้วยของกํานั ล และออกมาหาเรา แล
้ วท ุก คนจะได้ กิน จากเถาองุน
่ ของตน และทุก คนจะกิน จากต้น มะเดื่อ ของตน และทุก คน
จะดื่ มน้าํ จากที่ ขัง นํ้า ของตน 32 จนเราจะมานํา เจ้า ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เหมือนแผ่น ดิน ของเจ้า
เอง เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและนํ้า องุน
่ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ขนมปัง และสวนองุน
่ เป็น แผ่นดิ นที ่
มีน้าํ มันมะกอกเทศและนํ้าผึ้ง เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่และไม่ตาย และอย่าฟังเฮเซคี
ยาห์ เมื่อ เขานํา เจ้า ผิด ไปโดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้ พ้น � 33 มี
พระแห่ง ประชาชาติ องค์ ใดเคยช่วยแผ่น ดิน ของตนให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ แห่ งอ
ัสซีเรียได้หรือ 34 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอยู่ที่ไหน พระของเมืองเสฟารวาอิม
เฮนาและอิฟวาห์อยู่ที่ไหน เขาได้ ชว
่ ยสะมาเรียให้พ้นจากมือ ของเราหรือ 35 พระองค์ ใดใน
บรรดาพระทัง้ หลายของประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วยประเทศของตนให้ พ้น จากมือ ของเรา แล ้ว
พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเยรู ซาเล็มให้พ้นจากมือของเราหรือ� ” 36 แต่ประชาชนนิ่ งไม่ตอบ
เขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์มีว่า “อย่าตอบเขาเลย� 37 แล้วเอลียาคิมบุตร
ชายฮิลคียาห์ ผู้บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายอาสาฟเจ้า
กรมสารบรรณ ได้เข้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเสื้อผ้าฉี กขาด และกราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์
26

19
ข่าวสารจากเฮเซคียาห์ถึงอิสยาห์
อยู่มาเมื่อ กษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ทรงได้ ยิน พระองค์ ก็ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ เสีย และทรง
เอาผ้ากระสอบคลุมพระองค์ และเสด็จเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์
ทรงใช้เอลี ยาคิ ม ผู้บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และพวกปุโรหิตใหญ่ คลุม
ตัว ด้วยผ้า กระสอบ ไปหาอิส ยาห์ผู้ พยากรณ์ บุ ตรชายของอามอส 3 เขาทัง้ หลายเรียนท่าน
1
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ว่า “เฮเซคี ยาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘วัน นี้ เป็ นว ัน ทุกข์ ใจ วัน ถูก ติ เตียนและหมิน
่ ประมาท เด็ กก ็
ถึง กําหนดคลอด แต่ ไม่มี กําลัง เบ่ง ให้ คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านคงจะ
สดับ บรรดาถ้อยคํา ของรับ ชาเคห์ ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย นายของเขาได้ สัง่ มาให้ เย้ ย
พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรง
สดับ เพราะฉะนั ้นขอท่านถวายคําอธิษฐานเพื่อส่วนชนที่ เหลืออยู่นี้ � ” 5 ดังนั ้นข้าราชการ
ของกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ มาถึ งอ ิส ยาห์ 6 อิส ยาห์ ก็ บอกเขาทัง้ หลายว่า “จงทูล นายของท่าน
เถิด ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘อย่า กลัว เพราะถ้อยคํา ที่ เจ้ าได้ยน
ิ นั ้น ซึ่ง ข้าราชการขอ
7
งกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ กล ่าวหยาบช้า ต่อ เรา ดู เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจอย่างหนึ่ ง ในเขา
เพื่อเขาจะได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับไปยังแผ่นดินของเขา และเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบใน
แผ่นดินของเขาเอง� ”

เซนนาเคอริบท้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
รับ ชาเคห์ ได้ กล ับไป และได้ พบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย สู้ รบเมืองลิ บนาห์ เพราะเขาได้ ยิ
นว ่า พระองค์ ออกจากลาคีช แล้ว 9 และเมื่อ กษั ตริย์ ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งที ร หะคาห์ กษั ตริย์ แห่ ง
เอธิโอเปียว่า “ดูเถิด เขาได้ยกออกมาสู้รบกับพระองค์แล้ว� พระองค์จึงส่งผู้ส่ือสารไปเฝ้า
เฮเซคียาห์ทูลว่า 10 “เจ้าจงพูดกับเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่าให้พระเจ้าของ
ท่านซึ่ง ท่านวางใจนั ้น ลวงท่านว่า “เยรู ซาเล็ม จะมิ ได้ ถู กมอบไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส
ซีเรีย� 11 ดู เถิด ท่านได้ยน
ิ แล้ วว ่า บรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ กระทํา อะไรกับ แผ่น ดิน
ทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสีย หมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับ การช่วยให้ พ้น หรือ 12 บรรดา
พระของบรรดาประชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้
ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์
ของฮามัท กษั ตริยของอารปั
์
ด กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
8

เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน (2 พศด 32:20)
14 เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ จดหมายจากมือ ของผู้ สื่อสาร และทรงอ่าน และเฮเซคี ยาห์ ได้ ขึ้น
ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรงคลี่ จดหมายนั ้น ออกต่อ เบื้องพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ทรงอธิษฐานต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงประทับ ระหว่างพวกเครู บ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
แห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์ แต่ องค์ เดียว พระองค์ ได้ ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ และแผ่นดินโลก 16 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้าแต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับถ้อยคําของเซนนาเคอริบ ซึ่งเขา
ได้ ใช้มาเย้ยพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 17 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เป็น ความจริง ที่ กษั ตริย์แห่งอ ัส
ซีเรีย ได้ กระทํา แก่ ประชาชาติ ทัง้ หลายและแผ่น ดิน ของประชาชาติ นั้ นร ้างเปล่า 18 และได้
เหวี่ยงพระของประชาชาติ นั้นเข้าไฟ เพราะเขามิใช่พระ เป็นแต่ ผลงานของมือมนุษย์ เป็น
ไม้และหิน เพราะฉะนั ้นเขาจึงถูกทําลายเสีย 19 ฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทัง้ สิน
้
แห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแต่พระองค์เดียว�
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานโดยทางอิสยาห์

“พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่
งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าเรือ
่ งเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย
แล้ว 21 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะที่พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับท่านนั ้ นว่า ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิ
โยนดูหมิน
่ ศีรษะใส่เจ้า 22 เจ้าเย้ยและ
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ยเจ้า ธิดาแห่งเยรู ซาเล็มสัน
กล่าวหยาบช้าต่อผู้ใด เจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใด แล้วเบิง่ ตาของเจ้าอย่างเย่อหยิง่ ต่อผู้ใด
ต่อองค์บริสุทธิแห่
้ ่ือสารของเจ้า และ
์ งอิสราเอลน่ ะซิ 23 เจ้าได้เย้ยองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าด้วยผูส
20 แล้วอิสยาห์บุตรชายอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า
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เจ้าได้ว่า “ด้วยรถรบเป็นอันมากของข้า ข้าได้ข้น
ึ ไปที่สูงของภูเขา ถึงที่ไกลสุดของเลบานอน
ข้าจะโค่นต้นสนสี ดาร์ที่ สูงที่สุดของมันลง ทัง้ ต้นสนสามใบที่ ดี ที่ สุดของมัน ข้าจะเข้าไปใน
ที่พํานั กในชายแดนของมัน และที่ป่าไม้แห่งคารเมล 24 ข้าขุดบ่อและดื่มน้าํ ต่างด้าว ข้าเอา
ฝ่าเท้าของข้ากวาดธารนํ้าทัง้ สิน
้ ของสถานที่ที่ถูกล้อมโจมตีให้แห้งไป� 25 เจ้าไม่ได้ยินหรือ
ว่า เราได้ จัดไว้นานแล้ว เราได้ กะแผนงานไว้แต่ ดึกดําบรรพ์ ณ บัดนี้ เราให้เป็นไปแล้ว คือ
เจ้าจะทําเมืองที่ มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิง่ ปรักหักพัง 26 ส่วนชาวเมืองนั ้ นมีอาํ นาจน้ อย
เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือนหญ้าที่ ทุ่งนา และเหมือนหญ้าอ่อน เหมือนหญ้าที่ บน
ยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่ มันจะงอกงามอย่างนั ้น 27 แต่ เราได้ รู จั
้ กการ
28
ที่ เจ้ านั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราดของเจ้าต่อเรา เพราะ
เจ้าได้เกรีย
้ วกราดต่อเรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา ฉะนั ้นเราจะเอาขอ
ของเราเกี่ยวจมูก เจ้า และบังเหียนของเราใส่ รม
ิ ฝีปากเจ้า และเราจะหัน เจ้า กลับ ไปตาม
29
ทางซึ่งเจ้ามานั ้น และนี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือปี นี้ เจ้าจะกินสิง่ ที่งอกขึ้นเอง และ
ในปีที่สองสิง่ ที่ผลิจากเดิม แล้วในปีที่สาม จงหว่านและเกี่ยว และปลูกสวนองุน
่ และกินผล
ของมัน 30 ส่วนที่รอดและเหลือแห่งวงศ์ วานของยูดาห์จะหยัง่ รากลงไป และเกิดผลขึ้นบน
31 เพราะว่าส่วนคนที่เหลือจะออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่รอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ
โยน ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้ � 32 เพราะฉะนั ้นพระเย
โฮวาห์จึงตรัสเกี่ยวกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียดังนี้ ว่า ‘ท่านจะไม่เข้าในนครนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่
นั ่น หรือถือโล่เข้ามาข้างหน้านคร หรือสร้างเชิงเทินสู้มัน 33 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับ
ไปทางนั ้น ท่านจะไม่ เข ้า มาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 34 เพราะเราจะป้องกัน
นครนี้ ไว้เพื่อให้รอด เพื่อเห็นแก่เราเอง และเห็นแก่ดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา� ” 35 และอยูม
่ าใน
คืนนั ้นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสีย
หนึ่ งแสนแปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด พวกเหล่านั ้นเป็นศพ
ทัง้ นั ้น

เซนนาเคอริบกลับบ้านและถูกประหารชีวต
ิ
แล ้ว เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียก ็ ได้ ยกไป และกลับ บ้าน และอยู่ ในนี นะเวห์
37 และอยู่มาเมื่อท่านนมัสการในนิ เวศของพระนิ สโรกพระของท่าน อัดรัมเมเลคและชาเร
เซอร์โอรสของท่านประหารท่านเสีย ด้วยดาบ และหนี ไปยัง แผ่น ดิน อาร์มี เนี ย และเอสาร
ฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน
36

20

เฮเซคียาห์ทรงประชวร แล้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
ในวัน เหล่า นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และผู้ พยากรณ์ อิส ยาห์ บุ
ตรชายของอามอสเข้า มาเฝ้า พระองค์ และทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จง
จัดการบ้านการเมืองของเจ้า ให้ เรียบร้อย เจ้ าจะต้องตาย เจ้ าจะไม่ ฟื้ น � ” 2 แล ้ว เฮเซคี
ยาห์ ทรงหัน พระพักตร์เข ้า ข้างฝา และอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า 3 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงระลึ กว่า ข้า พระองค์ ดําเนิ น อยู่ ต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ ด้วยความจริงและด้วยใจที่ เพียบพร้อม และได้ กระทําสิง่ ที่ ประเสริฐในสาย
พระเนตรของพระองค์มาอย่างไร� และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 และอยูมาก
่
่อ นที่ อส
ิ ยาห์จะออกไปถึง ลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ท่านว่า 5 “จงกลับ ไปบอก
เฮเซคียาห์เจ้านายแห่งประชาชนของเราว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของ
เจ้า ตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นนํ้าตาของเจ้าแล้ว ดูเถิด เรา
จะรักษาเจ้า ในวันที ่ สามเจ้า จะขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเราจะเพิม
ิ
่ ชีวต
1
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ของเจ้า อีก สิบ ห้า ปี เราจะช่วยเจ้า และเมืองนี้ พ้น จากมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย และจะ
ป้องกันเมืองนี้ ไว้ เพื่อเห็นแก่เราเอง และเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา� ” 7 และอิสยาห์
บอกว่า “เอาขนมมะเดื่อมาอันหนึ่ ง� เขาก็เอามาวางไว้บนพระยอดนั ้น พระองค์จึงทรงหาย
เป็น ปกติ 8 และเฮเซคี ยาห์ตรัสกับ อิส ยาห์ว่า “อะไรจะเป็น หมายสําคัญ ว่า พระเยโฮวาห์จะ
ทรงรักษาข้าพเจ้า และว่า ข้าพเจ้า จะได้ ข้น
ึ ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในวันที ่ สาม �
9 และอิส ยาห์ ทูล ว่า “ต่อ ไปนี้ เป็ น หมายสําคัญ สําหรับ พระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที่ พระเย
โฮวาห์ จะทรงกระทํา ตามที่ พระองค์ ทรงตรัส ไว้ คือ ว่า จะให้ เงาคืบ หน้า ไปสิบ ขัน
้ หรือ ย้อน
10
กลับมาสิบขัน
้ � เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เป็นการง่ายที่เงาจะยาวออกไปอีกสิบขัน
้ แต่ให้
เงาย้อนกลับ มาสิบ ขัน
้ ต่างหาก� 11 และอิสยาห์ผู้ พยากรณ์ ก็ ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงนําเงาย้อนกลับมาสิบขัน
้ ซึ่งเงานั ้นได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหัส
เฮ เซ คี ยาห์ สําแดง คลัง ทรัพย์ ทัง้ หมด ของ พระองค์ ให้ คน จาก บา บิ โลน เห็น (2 พศด
32:27-31)
12 คราวนั ้น เบโรดัคบาลาดันโอรสของบาลาดันกษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงส่งราชสารและ
เครือ
่ งบรรณาการมายัง เฮเซคี ยาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ยิ นว ่า เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวร
13 และเฮเซคี ยาห์ ได้ ทรงต้อนรับ เขา และพระองค์ ทรงพาเขาชมคลัง ทรัพย์ ทัง
้ หมดของ
พระองค์ ให้ ชม เงิน ทองคํา และ เครือ
่ ง เทศ และ นํ้ามัน ประเสริฐ และ คลัง พระแสง ของ
พระองค์ ทุ กอย่างซึ่ งม ี ในท้องพระคลัง ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ในพระราชวัง หรือ ในราชอาณาจักรของ
พระองค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เฮเซคี ยาห์มิได้ สําแดงแก่ เขา 14 แล ้ วอ ิส ยาห์ผู้ พยากรณ์ ก็ เข ้า เฝ้า กษั ตริ
ย์เฮเซคี ยาห์ และทูลพระองค์ ว่า “คนเหล่านี้ ทูลอะไรบ้าง และเขามาเฝ้าพระองค์ แต่ ไหน�
และเฮเซคียาห์ตรัสว่า “เขาได้มาจากเมืองไกล จากบาบิโลน� 15 ท่านทูลว่า “เขาเห็นอะไร
ในพระราชวังของพระองค์บ้าง� และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา
ไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิได้สําแดงแก่เขา� 16 แลวอ
้ ิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า “ขอ
ทรงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ดู เถิด วัน เวลากําลัง ย่างเข้า มาเมื่อ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้
ในวัง ของเจ้า และสิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า ได้ สะสมจนถึง ทุก วัน นี้ จะต้องถูก เอาไปยัง บาบิ
โลน ไม่มี สิ ่ง ใดเหลือ เลย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 18 และลูก บางคนซึ่ง ถือ กําเนิ ด จาก
เจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้า จะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็นขันทีในวังของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน�
19 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ตรัสกับ อิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง ท่า นกล่า วนั ้ นก ็ ดี อยู่�
เพราะพระองค์ ดําริว่า “ก็ดี แล ้วมิ ใช่ หรือ ในเมื่ อม ี ความอยูเ่ ย็น เป็นสุข และความจริง ในวัน
เวลาของเรา�
เฮเซคียาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เฮ เซ คี ยาห์ และ ยุทธ พลัง ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ และ ที่
พระองค์ทรงสร้างสระและรางระบายนํ้านํานํ้าเข้ามาในกรุ งอย่างไร มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือ
พงศาวดาร แห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ ยู ดาห์ หรือ 21 และ เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และมนั สเสห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์
20

21
มนัสเสห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)
1 มน ัส เสห์ มี พระชนมายุ สิ บสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ ห้า ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เฮฟซี บาห์
2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทํา
่ ที่ ชว
อันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ ออกไปให้พ้นหน้าประชาชน
อิสราเอล 3 เพราะพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูง ซึ่งเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองค์
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ทรงทําลายเสียนั ้นขึ้นใหม่ และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสําหรับพระบาอัล และทรงสร้าง
เสารู ป เคารพ ดัง ที่ อาหับ กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลทรงกระทํา และทรงนมัสการบริวารทัง้ สิน
้
4
ของฟ้า สวรรค์ และปรนนิ บั ติ พระเหล่า นั ้น และพระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว ่า “เราจะบรรจุ นามของเราไว้ ในเยรู ซาเล็ม�
5 และพระองค์ได้สร้างแท่นบูชาสําหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทัง
้ สองของพระ
นิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ได้ทรงถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟ ถือฤกษ์ ยาม
การใช้ เวทมนตร์ ทรงเจ้า เข้าผี และพ่อ มดหมอผี พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายเป็ นอ ัน
มากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 7 ส่วนรู ป
เคารพสลัก จากเสารู ป เคารพที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้น พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ ในพระนิ เวศ คือ
พระนิ เวศที่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดและซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า “ในนิ เวศนี้ และ
ในเยรู ซาเล็ม ซึ่ง เราได้ เลือกออกจากตระกูล ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะบรรจุ นามของเรา
ไว้ เป็น นิ ตย์ 8 เราจะไม่ เป็น เหตุ ให้ เท ้า ของอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้
ให้ กับ บรรพบุรุษ ของเขาอีก ถ้า เขาเพียงแต่ ระมัดระวัง ที่ จะกระทํา ตามทุก อย่างซึ่ง เราได้
บัญชาเขา และตามราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราบัญชาเขา� 9 แต่เขามิได้ฟัง
และมนั สเสห์ได้ชักจูงเขาให้กระทําชัว่ มากยิง่ ไปกว่าบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
ทําลายเสียต่อหน้าประชาชนอิสราเอลได้เคยกระทําแล้วเสียอีก
พระเจ้าทรงเตือนเรือ
่ งความชัว่ ร้ายของมนั สเสห์

10 และพระเยโฮวาห์ตรัสโดยเหล่าผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ว่า 11 “เพราะมนั สเสห์

กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ กระทําการอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และได้ ประพฤติ ชัว่ ร้ายยิง่ กว่า
สิง่ ทัง้ ปวงที่ คนอาโมไรต์ ได้ กระทํา ผู้ ซึ่ง อยู่ มาก ่อ นพระองค์ และได้ ทรงกระทํา ให้ ยู ดาห์
ทําบาปด้วยรู ป เคารพทัง้ หลายของพระองค์ อีก ด้วย 12 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘ดูเถิด เรากําลังนําเหตุรา้ ยมาถึงเยรู ซาเล็มและยูดาห์ อย่างที่ ผู้
ใดซึ่งได้ยน
ิ แล้วหูทัง้ สองของเขาจะซ่าไป 13 และเราจะเอาเชือกอย่างที่ วด
ั กรุ งสะมาเรียขึง
เหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม และใช้ลูกดิ่งอย่างที่ วด
ั ราชวงศ์ อาหับ และเราจะล้างเยรู ซาเล็มอย่าง
เขาล้างชาม ล้างและพลิก ควํา่ 14 และเราจะทอดทิง้ มรดกส่วนที่ เหลือ ของเรา และมอบ
เขาไว้ในมือศั ตรู ของเขา และเขาทัง้ หลายจะเป็นเหยื่อ และเป็นของริบของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของ
เขา 15 เพราะเขาได้กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายตาของเรา และได้ยัว่ ยุให้เราโกรธ ตัง้ แต่วันที่
บรรพบุรุษของเขาออกจากอียป
ิ ต์ กระทัง่ ถึงทุกวันนี้ � ”
มนัสเสห์ ผู้กระทําให้โลหิตตก สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 33:18-20)
16 ยิง
่ กว่า นั ้น มนั ส เสห์ ได้ ทรง กระทํา ให้ โลหิต ที่ ไร้ ความ ผิด ตก เป็ นอ ัน มาก จน เต็ม
เยรู ซาเล็มจากปลายข้างหนึ่ งถึงปลายอีกข้างหนึ่ ง นอกเหนื อจากบาปที่พระองค์ทรงกระทํา
ให้ ยู ดาห์ ทํา ด้วย โดยประพฤติ สิ ่ง ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 17 ส่วนพระ
ราชกิจ นอกนั ้น ของมนั ส เสห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และบาปซึ่ง พระองค์
ทรง กระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ ยู ดาห์ หรือ 18 และ
มนั ส เสห์ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง ไว้ ใน พระ อุทยาน ริม
พระราชวัง ของพระองค์ ในสวนของอุส ซา และอาโมนโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครอบครอง
แทนพระองค์
อาโมนได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
อาโมนมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสองปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่าเมชุลเลเมทบุตร
19

2 พงศ์กษั ตริย์ 21:20

451

2 พงศ์กษั ตริย์ 22:13

สาวของฮารู สชาวโยทบาห์ 20 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ อย่างมนั ส เสห์ บิ ดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 21 พระองค์ ทรงดําเนิ น ในทางทัง้
สิน
้ ซึ่ งบ ิ ดาของพระองค์ ทรงดําเนิ น และปรนนิ บั ติ รู ปเคารพซึ่ งบ ิ ดาของพระองค์ ทรงปรน
นิ บติ
ั และนมัสการรู ปเหล่านั ้น 22 พระองค์ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และมิได้ทรงดําเนิ นในมรรคาของพระเยโฮวาห์
อาโมนสิน
้ พระชนม์ โยสิยาห์ได้ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
และ ข้าราชการ ของ อา โมน ได้ ร่วม กัน คิด กบฏ ต่อ พระองค์ และ ประ หา รกษั ตริ ย์ ใน
พระราชวัง ของพระองค์ เสีย 24 แต่ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหารทุก คนที่ รว่ มกัน คิด
กบฏต่อกษั ตริย์อาโมน และประชาชนแห่งแผ่นดินได้ตัง้ โยสิยาห์โอรสของพระองค์ให้เป็นก
ษั ตริ ย์ แทนพระองค์ 25 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอาโมนซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้
บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 26 และเขาฝัง ไว้ ในอุโมงค์
ของพระองค์ในสวนของอุสซา และโยสิยาห์โอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
23

22
โยสิยาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 34:1)
1 โยสิ ยาห์มีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองใน
กรุ งเยรู ซาเล็มสามสิบเอ็ดปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยดีดาห์บุตรสาวของอา
ดายาห์ชาวโบสคาท 2 และพระองค์ได้ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ และทรงดําเนิ นในมรรคาทัง้ สิน
้ ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และมิ ได้ ทรงหันไป
ทางขวามือหรือซ้ายมือ
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
3 และอยู่ มาในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ กษั ตริย์ ทรงใช้ ชาฟานบุตรชาย
อาซาลิ ยาห์ บุ ตรชายเมชุ ล ลามราชเลขา ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ รับสัง่ ว่า 4 “จง
ขึ้น ไปหาฮิ ล คี ยาห์มหาปุโรหิต เพื่อ ให้ ท่านรวมเงิน ซึ่ง เขานํา เข้า มาในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ ซึ่งผู้รก
ั ษาธรณี ประตูได้ เก็บจากประชาชน 5 และให้มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดู แล
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และให้เขาจ่ายแก่คนงานผูที
้ ่อยู่ ณ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
6
ที่ ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศอยู่ คือ ให้แก่ ช่างไม้ และแก่ ช่างก่อสร้าง และแก่ ช่างปูน ทัง้
สําหรับซื้อตัวไม้และหินสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิ เวศ� 7 แต่ไม่ได้ขอบัญชีจากเขาเรือ
่ งเงินที่
จ่ายใส่มือของเขา เพราะเขากระทําด้วยความสัตย์ซื่อ
พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
8 และฮิ ล คี ยาห์ มหาปุโรหิต พู ดก ับ ชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้า ได้ พบหนั งสือ พระราช
บัญญัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� และฮิลคียาห์ได้มอบหนั งสือนั ้นให้ชาฟานและท่าน
ก็ อ่าน 9 และชาฟานราชเลขาได้ เข ้า เฝ้า กษั ตริย์ และทูล รายงานต่อ กษั ตริย์ อี กว่า “ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์ ได้ เทเงิ นที ่ พบในพระนิ เวศออก และได้ มอบไว้ ในมือ ของคนงานผู้ ดู แลพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์� 10 แล้วชาฟานราชเลขาได้ทูลกษั ตริย์ว่า “ฮิลคียาห์ปุโรหิตได้มอบ
หนั งสือ แก่ ข้า พระองค์ ม้วนหนึ่ ง� และชาฟานก็ อา่ นถวายกษั ตริย์ 11 และอยู่มาเมื่อ กษั ตริ
ย์ได้ ฟังถ้อยคําของหนั งสือแห่งพระราชบัญญัติ พระองค์ ทรงฉี กฉลองพระองค์ 12 และกษั
ตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ปุโรหิต และอาหิคัมบุตรชายชาฟาน และอัคโบร์บุตรชายมีคายาห์
และชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ รับสัง่ ว่า 13 “จงไปทูลถามพระเยโฮ
วาห์ให้เรา ให้ประชาชนและให้ยู ดาห์ทัง้ หมดเกี่ยวกับ ถ้อยคํา ในหนั งสือ นี้ ที่ ได้ พบ เพราะว่า
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพลุ่งขึ้นต่อเราทัง้ หลายนั ้นใหญ่หลวงนั ก เพราะว่าบรรพบุรุษ
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ของเรามิได้เชื่อฟังถ้อยคําของหนั งสือนี้ กระทําทุกสิง่ ซึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเราทัง้ หลาย� 14 ฮิ
ลคียาห์ปุโรหิต และอาหิคัม และอัคโบร์ และชาฟาน และอาสายาห์ ได้ไปหาฮุลดาห์หญิงผู้
พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์บุตรชายฮารฮัสผู้ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั ้นนาง
อยูใ่ นเยรู ซาเล็มแขวงสอง� และเขาทัง้ หลายได้สนทนากับนาง
คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)
15 และนางตอบพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘จงบอกชาย
คนที่ ใช้ พวกเจ้า มาหาเรานั ้ นว ่า 16 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ยมา
เหนื อสถานที่นี้ และเหนื อชาวเมืองนี้ ตามบรรดาถ้อยคําในหนั งสือซึ่งกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้
อ่านนั ้น 17 เพราะเขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ เรา และได้เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะ
ได้ กระทําให้เราโกรธด้วยผลงานทัง้ สิน
้ แห่งมือของเขา เพราะฉะนั ้นความพิโรธของเราจึง
จะพลุ่ง ขึ้น ต่อ สถานที่ นี้ และจะดับ เสีย ไม่ ได้ � 18 แต่ ฝ่า ยกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ผู้ ได้ ส่ง เจ้า มา
ถามพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงไปบอกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
เก ี่ย วกับ เรือ
่ งถ้อยคํา ที่ เจ้ าได้ ยิน 19 เพราะจิตใจของเจ้า อ่อนโยน และเจ้า ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้าได้ยน
ิ เรากล่าวต่อต้านสถานที่นี้ และต่อต้านชาวเมืองนี้ วา่
เขาจะต้องกลายเป็นทีร่ กร้างและที่ถูกสาป และเจ้าได้ฉีกเสื้อและร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้
ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 20 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบเจ้าไปไว้กับ
บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบไปยังอโุ มงค์ของเจ้าอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห
็นเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งเราจะนํามาเหนื อที่นี้ � ’ ” และเขาทัง้ หลายก็ได้นําถ้อยคําเหล่านั ้นมาทูล
กษั ตริย์อีก

23
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนฟัง (2 พศด 34:29-30)
และบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเยรู ซาเล็มได้มาชุมนุมกับพระองค์
2 และกษั ตริย์ เสด็จ ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนยู ดาห์ ทัง
้ สิน
้ และบรรดา
ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับพระองค์ และปุโรหิต และผู้พยากรณ์ และประชาชนทัง้ ปวงทัง้
เล็กและใหญ่ และพระองค์ ทรงอ่านถ้อยคําทัง้ หมดในหนั งสือพันธสัญญา ซึ่งได้ พบในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง 3 และกษั ตริย์ทรงประทับยืนข้างเสา และทรงกระทําพันธ
สัญญาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ว่า จะดําเนิ น ตามพระเยโฮวาห์ และรักษาพระบัญญั
ติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ด้วยสุด พระจิต สุด พระทัย ของพระองค์ จะปฏิ บั ติ
ตามถ้อยคํา ของพันธสัญญานี้ ซึ่ง เขียนไว้ในหนั งสือ นี้ และประชาชนทัง้ ปวงก็ เข ้า ส่วนใน
พันธสัญญานั ้น
1 แล้วกษั ตริย์ทรงใช้

โยสิยาห์นําคนอิสราเอลในการปฏิรู ปใหม่ (2 พศด 34:33)
และกษั ตริย์ ทรงบัญชาฮิ ล คี ยาห์ มหาปุโรหิต และพวกปุ โรหิ ตรอง และผู้ รก
ั ษาธรณี
ประตู ให้ นํา เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิ้ นที ่ ทํา ขึ้น สําหรับ พระบาอัล สําหรับ เสารู ป เคารพ และสําหรับ
บรรดาบริวารของฟ้า สวรรค์ ออกมาจากพระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเผาเสีย
ที่ ภายนอกกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในทุ่ง นาแห่ง ขิด โรน และขนมูล เถ้า ของมัน ไปยัง เบธเอล 5 และ
พระองค์ทรงกําจัดปฏิมากรปุโรหิต ผู้ซึ่งบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้สถาปนา ให้เผาเครือ
่ ง
หอมในปู ชนียสถานสูงที่ หว
ั เมืองแห่งยูดาห์ และรอบๆกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัง้ คนเหล่านั ้ นที ่เผา
เครือ
่ งหอมถวายพระบาอัล ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และหมูด
่ าวประจําราศี และบริวาร
6
ทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ และพระองค์ ทรงนํา เสารู ป เคารพออกมาจากพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ ภายนอกเยรู ซาเล็ม ถึง ลํา ธารขิด โรน และเผาเสีย ที่ ลํา ธารขิด โรน และทรงทุบ ให้
4
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เป็น ผงคลี และเหวีย
่ งผงคลี นั้น ลงบนหลุม ศพของคนสามัญ 7 และพระองค์ ทรงทําลาย
เรือนกะเทย ซึ่ง อยู่ ข้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เสีย เป็ นที ่ ที่ ผู้ หญิง ทอม่านสําหรับ เสา
รู ป เคารพ 8 และพระองค์ ทรงให้ ปุ โรหิต ทัง้ หมดออกจากหัว เมืองยู ดาห์ และทรงกระทํา ให้
ปู ชนียสถานสูงเสียความศั กดิ์สิทธิ์ คือที่ ที่ ปุ โรหิตได้ เผาเครือ
่ งหอม ตัง้ แต่ เมืองเกบาถึงเบ
เออร์เชบา และพระองค์ทรงทําลายปูชนียสถานสูงของประตูเมือง ซึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตู
โยชู วาผู้ วา่ ราชการเมือง ซึ่ง อยู่ ทางซ้ายมือ ที่ ประตู เมือง 9 ถึง อย่างไรก็ ดี ปุ โรหิต แห่ง ปู ชน
ีย สถานสู งม ิ ได้ ขึ้น ไปยัง แท่น บูชาแห่ง พระเยโฮวาห์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม แต่ เขาทัง้ หลายกิน
ขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาเอง 10 และทรงกระทําให้โทเฟทเสียความศั กด
ิ์ สิทธิ์ คือ ที่ ที่ หุบเขาบุตรแห่ง ฮิ น โนม เพื่อ จะไม่ มี ผู้ ใดถวายบุตรชายหญิง ของตนให้ ลุ ยไฟ
ต่อ พระโมเลค 11 และพระองค์ ทรงกําจั ดม ้า ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ ถวายแก่ ดวง
อาทิตย์ ที่ตรงทางเข้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ข้างห้องนาธันเมเลคข้าราชสํานั ก ซึ่งอยู่
ในบริเวณ และพระองค์ ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย์ เสียด ้วยไฟ 12 และแท่น บนหลังคา
ห้องชัน
้ บนของอาหัส ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ ของยู ดาห์ ได้ สร้างไว้ และแท่น บูชาซึ่ง มนั ส เสห์ ได้
สร้างไว้ ในลานทัง้ สองของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ ทรงดึง ลงมาให้ หก
ั เสีย ที่
13
นั ่น และทรงเหวีย
่ งผงคลีของมันลงไปในลําธารขิดโรน และกษั ตริย์ทรงกระทําให้ปูชนีย
สถานสูงซึ่งอยู่หน้ากรุ งเยรู ซาเล็มเสียความศักดิสิ
์ ทธิ์ ซึ่งอยู่ทางมือขวาของภูเขาพินาศ ซึ่ง
ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ สร้างสําหรับ พระอัช โทเรทสิง่ น่า สะอิดสะเอียนของคน
ไซดอน และสําหรับพระเคโมชสิง่ น่าสะอิดสะเอียนของคนโมอับ และสําหรับพระมิลโคมสิง่
น่าสะอิดสะเอียนของชนอัมโมน 14 และพระองค์ทรงทุบเสาศักดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ นชิน
้ ๆ และตัดเหล่า
15
เสารู ปเคารพลงเสีย และเอากระดูกมนุษย์ถมที่นั ้น ยิง่ กว่านั ้นอีกแท่นบูชาที่เบธเอล ปูชน
ียสถานสูงซึ่งเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทได้ตัง้ ไว้ ผูซึ
้ ่งกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย พระองค์
ทรงรือ
้ แท่น บูชากับ ปู ชน ีย สถานสูง นั ้น ลงและทรงเผาปู ชน ีย สถานสูง นั ้น บดให้เป็น ผงคลี
และพระองค์ทรงเผาเสารู ปเคารพเสียด้วย 16 และเมื่อโยสิยาห์ทรงหันพระพักตร์ พระองค์
ทอดพระเนตรอุโมงค์ ฝัง ศพอยู่ บนภู เขา และพระองค์ ทรงใช้ ให้ ไปเอากระดูก ออกมาเสีย
จากอุโมงค์ และเผาเสียบนแท่นบูชา และทรงกระทําให้เสียความศักดิสิ
์ ทธิ์ ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง คนแห่ง พระเจ้า ได้ ป่าวร้องไว้ ผู้ ซึ่ง ป่าวร้องถึง สิง่ เหล่า นี้ 17 แล ้ว พระ
องค์ตรัสว่า “อนุสาวรียที
์ ่เรามองเห็นข้างโน้ นคืออะไร� คนเมืองนั ้นกท
็ ูลพระองค์ว่า “เป็นอุ
โมงค์ฝังศพของคนแห่งพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ และได้ป่าวร้องถึงสิง่ เหล่านี้ ซึ่งพระองค์ได้
ทรงกระทําต่อแท่นบูชาที่ เบธเอล� 18 และพระองค์ ตรัสว่า “ให้เขาอยู่ที่ นั ่นแหละ อย่าให้ผู้
ใดย้ายกระดูก ของเขา� เขาทัง้ หลายจึง ทิง้ กระดูก ของเขาไว้อย่างนั ้น พร้อมกับ กระดูก ของ
ผู้พยากรณ์ ผู้ ออกมาจากสะมาเรีย 19 โยสิ ยาห์ทรงกําจัด นิ เวศทัง้ สิน
้ ของปู ชนีย สถานสูง ที่
อยู่ ในหัว เมืองสะมาเรีย ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลได้ ทรงสร้างไว้กระทํา ให้พระเยโฮ
วาห์ทรงกริว้ พระองค์ทรงกระทําต่อที่เหล่านั ้นตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทําที่เบธเอล
20 และพระองค์ ทรงประหารปุโรหิตทัง
้ ปวงแห่งปู ชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่ นั ่นเสียบนแท่ นบู ชา
และเผากระดูกคนเสียบนนั ้น แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับกรุ งเยรู ซาเล็ม
การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)

และกษั ตริย์ ทรงบัญชาประชาชนทัง้ ปวงว่า “จงถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า ดังที่เขียนไว้ในหนั งสือพันธสัญญานี้ � 22 เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่าง
นี้ มิได้ ถื อก ัน มาตัง้ แต่ สม ัย ผู้ วิน ิจฉั ย ผู้ ที่ ครอบครองอิสราเอล หรือ ระหว่างสมัย บรรดากษั
ตริย์แห่งอิสราเอลหรือกษั ตริย์แห่งยูดาห์ 23 แต่ในปี ที่ สิบแปดแห่งรัชกาลกษั ตริย์โยสิยาห์
21
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ได้ ถือเทศกาลปัสกานี้ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 24 ยิง่ กว่านั ้ นอีกโยสิ ยาห์ได้
กําจัด คนทรง และแม่ มด และเทราฟิม และรู ป เคารพ และบรรดาสิง่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง
เห็นกันอยู่ในแผ่นดินยูดาห์และในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อพระองค์จะทรงสถาปนาถ้อยคําแห่ง
พระราชบัญญั ติ ซึ่ง เขียนอยู่ ในหนั งสือ ที่ ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ พบในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ 25 ก่อนพระองค์หามกษั
ี ตริยองค์
์
ใดเหมือนพระองค์ไม่ ผูซึ
้ ่งหันหาพระเยโฮวาห์ด้วยสุด
พระจิตสุดพระทัย และด้วยสิน
้ สุดพระกําลัง ตามพระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ของโมเสส หรือผู้ที่
26
เกด
ิ มาทีหลังพระองค์ ก็ไม่มีใครเหมือนพระองค์ ถึงกระนั ้นพระเยโฮวาห์มิได้ทรงหันจาก
พระพิโรธอันแรงกล้า และยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ พระพิโรธของพระองค์ ได้ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ ยู ดาห์
ด้วยการกระทํา ทัง้ สิน
ั เป็น เหตุ ให้ พระองค์ ทรงพระพิโรธ 27 และพระเยโฮ
้ ของมนั ส เสห์ อน
วาห์ตรัสว่า “เราจะให้ยูดาห์ออกเสียจากสายตาของเราด้วย ดังที่ เราได้กระทําให้อส
ิ ราเอล
ออกเสีย และเราจะเหวีย
่ งเมืองนี้ ซ่ึงเราได้เลือกออกไปเสีย คือเยรู ซาเล็ม กับนิเวศซึ่งเราได้
บอกว่า ‘นามของเราจะอยูที
่ ่นั่น� ”
กษั ตริยโยสิ
์
ยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
28 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของโยสิยาห์ และบรรดาสิง
่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึก
ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 29 ในสมัย ของพระองค์ ฟาโรห์ เน
โคกษั ตริย์ของอียป
ิ ต์เสด็จขึ้นไปยังกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ํายูเฟรติส กษั ตริย์โยสิยาห์
เสด็จไปปะทะพระองค์ และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมือง
เมกิดโด 30 ข้าราชการของพระองค์ก็นําพระศพใส่รถรบไปจากเมืองเมกิดโด และนํามายัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ และประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้นก็รบ
ั เยโฮอา
หาสโอรสโยสิยาห์เจิมท่านไว้ และตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์แทนราชบิดาของท่าน
ฟาโรห์ปลดกษั ตริย์เยโฮอาหาสออกจากราชสมบัติ (2 พศด 36:1-2)
เย โฮ อา หาส มี พระ ชนมายุ ยี ่ สิ บ สาม พรรษา เมื่อ พระองค์ ทรง เริม
่ ครอบ ครอง และ
พระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสามเดือน พระมารดาของพระองค์ มีพระนามว่า
ฮาม ุ ทาลบุต รสาวของเยเรมีย์ ชาวลิ บนาห์ 32 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสาย
33
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทํา และฟาโรห์เน
โคก็ จับพระองค์ ขังไว้ที่ ริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท เพื่อมิให้พระองค์ ครอบครองในเยรู ซาเล็ม
และกําหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั ้นเป็นเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ และทองคําหนึ่ งตะลันต์
31

เยโฮยาคิมครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)

และฟาโรห์ เนโคทรงตัง้ เอลี ยาคิ ม โอรสโยสิ ยาห์ เป็นกษั ตริย์ แทนโยสิ ยาห์ บิ ดาของ
ท่าน และเปลี่ยนชื่อ ของท่านเป็น เยโฮยาคิ ม แต่ ได้ พาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่า นมาถึ งอ
ียป
ิ ต์ และสิน
ิ เสีย ที่ นั ่น 35 และเยโฮยาคิ มก็ มอบเงินและทองคําแก่ ฟาโรห์ แต่ พระองค์
้ ชีวต
ทรงเก็บ ภาษี จากชาวแผ่น ดิน เพื่อ มอบเงิน ตามบัญชาของฟาโรห์ พระองค์ ทรงเร่งรัด เอา
เงิน และทองคํา ของประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้น จากทุก คนตามการประเมิน เพื่อ มอบแก่
ฟาโรห์ เนโค 36 เยโฮยาคิ ม มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง
และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสิบเอ็ดปี พระมารดาของพระองค์มีพระนาม
ว่า เศบูด าห์ บุ ตรสาวเปดายาห์ ชาวรู มาห์ 37 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทํา
34

24
เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)
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ในรัชกาลของพระองค์ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนยกขึ้น มา และเยโฮยาคิ
มเป็น คนใช้ ของพระองค์ สามปี แล ้ วท ่า นก็ กล ับ กบฏต่อ พระองค์ 2 และพระเยโฮวาห์ ทรง
ใช้ พวกคนเคลเดีย และพวกคนซีเรีย และพวกคนโมอับ และพวกคนอัม โมนมาต่อ สู้ กั บท
่าน และทรงใช้ เขาทัง้ หลายไปต่อสู้ ยู ดาห์ เพื่อ จะทําลายเสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ซ่ึง พระองค์ ตรัส โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ 3 แท้ จร ิง เหตุ การณ์ นี้ เก
ิดขึ้นกับยู ดาห์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์เพื่อจะให้เขาออกไปเสียจากสายพระเนตร
ของพระองค์ เพราะบรรดาบาปของมนั สเสห์ ตามทุกอย่างซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา 4 และ
เพราะโลหิตที่ไร้ความผิดซึ่งท่านได้ทําให้หลัง่ นั ้นด้วย เพราะท่านได้กระทําให้โลหิตไร้ความ
ผิด ตกเต็ม เยรู ซาเล็ม และพระเยโฮวาห์ ไม่ ทรงอภัย 5 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮ
ยาคิ ม และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริ
ย์ประเทศยูดาห์หรือ
1

เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์ รัชสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด 36:8-9)
เยโฮยาคิ ม จึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเยโฮยาคี น โอรสของ
พระองค์ ขึ้น ครอบ ครอง แทน พระองค์ 7 และ กษั ตริ ย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ มิได้ ทรง ยก ออก มา จาก
แผ่น ดิน ของพระองค์ อีก เพราะกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ยด
ึ แดนทัง้ สิน
้ ซึ่ง เป็น ของกษั ตริ
ย์ อียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ แม่น ้าํ อียป
ิ ต์ ถึง แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส 8 เยโฮยาคี นม ี พระชนมายุ สิ บแปดพรรษา
เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามเดือน
พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เนหุชทาบุตรสาวของเอลนาธันชาวเยรู ซาเล็ม 9 และ
พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ซึ่ง ราชบิดา
10
ของพระองค์ทรงกระทํา คราวนั ้นข้าราชการของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนยก
ขึ้นมายังกรุ งเยรู ซาเล็มล้อมกรุ งไว้
6

เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวเยรู ซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย

11 และเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนเสด็จ มาที่ เมืองนั ้น

ขณะเมื่อข้าราชการของ

12 และเยโฮยาคีนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงมอบพระองค์แก่กษั ตริย์

พระองค์ยงั ล้อมเมืองอยู่
แห่งบาบิ โลน พระองค์ เอง และพระมารดาของพระองค์ และข้าราชการของพระองค์ และ
เจ้า นายของพระองค์ และข้า ราชสํานั ก ของพระองค์ กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนจับ พระองค์ เป็น
นั กโทษในปี ที่ แปดแห่ง รัชกาลของพระองค์ 13 ได้ ขนเอาบรรดาทรัพย์ สิ นในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สิ นในสํานั ก พระราชวัง และตัด บรรดาเครือ
่ งใช้ ทองคํา เป็น ชิน
้ ๆ
ซึ่ง ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงสร้างไว้ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระ
เยโฮวาห์ ตรัส ไว้ ก่อนแล้ว 14 พระองค์ ทรงกวาดชาวเยรู ซาเล็ม ไปหมด ทัง้ เจ้า นายทัง้ ปวง
และทแกล้ว ทหารทัง้ หมด เป็น เชลยหนึ่ ง หมื่น คน มี ช่างฝีมือ และช่างเหล็ก ทัง้ หมด ไม่มี ผู้
ใดเหลือ นอกจากประชาชนที่ จนที่สุด แห่ง แผ่น ดิน 15 และพระองค์ นํา เยโฮยาคีน ไปยัง บา
บิ โลน ทัง้ พระชนนี บรรดาพระมเหสี ข้า ราชสํานั ก ของพระองค์ และบุคคลชัน
้ หัวหน้า ของ
16
แผ่นดิน พระองค์ จับเป็นเชลยจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน และกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
ทรงนําเชลยมายังบาบิโลน คือทแกล้วทหารทัง้ หมดเจ็ดพันคน และช่างฝีมือและช่างเหล็ก
หนึ่ งพัน ทุกคนแข็งแรง และเหมาะสําหรับการรบ
เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)
และ กษั ตริ ย์ แห่ งบา บิ โลน ตั ้ งม ัทธา นิ ยาห์ปิ ตุ ลา ของ เย โฮ ยา คี น เป็นก ษั ตริ ย์ แทน
พระองค์ และเปลี่ยนพระนามว่า เศเดคี ยาห์ 18 เศเดคี ยาห์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บเอ็ด พรรษา
เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี
พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า ฮาม ุ ทาลบุต รสาวของเยเรมีย์ ชาวลิ บนาห์ 19 และ
17
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พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ซึ่งเยโฮยาคิม
ทรงกระทํา
เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน
20 เพราะว่าโดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์นั้นเหตุการณ์ มาถึงขีด ที่พระองค์ทรงเหวีย
่ ง
เยรู ซาเล็มและยูดาห์ไปให้พ้นพระพักตร์พระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบา
บิโลน

25
การล้อมกรุ ง เยรู ซาเล็ม การนํา คนไปเป็น เชลยครัง้ สุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม
39:8-10)
1 และอยู่ มาเมื่อ วั นที ่ สิ บเดือนที่ สิ บปี ที่ เก ้า แห่ง รัชกาลของพระองค์ เนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ยกมาพร้อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เข ้า สู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม
และล้อมกรุ งนั ้นไว้ และเขาทัง้ หลายได้สร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบ 2 กรุ งนั ้นจึงถูกล้อมอยู่ถึงปี
ที่ สิ บเอ็ดแห่ง รัชกาลกษั ตริย์เศเดคี ยาห์ 3 เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ การก ัน ดารอาหารใน
กรุ งนั ้นกร็ า้ ยกาจนั ก ไม่มีอาหารให้แก่ประชาชนแห่งแผ่นดิน 4 แลว
้ กรุ งนั ้นกแตก
็
ทหารทัง้
สิน
ิ ราชอุทยาน
้ หนี ออกไปในกลางคืน ตามทางประตู เมืองระหว่างกําแพงทัง้ สองซึ่ง อยู่ รม
5
(ทัง้ ๆที่ คนเคลเดีย อยู่ รอบเมือง� และกษั ตริย์ ก็ เสด็จ ตามทางไปที่ ราบ แต่ กองทัพ ของ
คนเคลเดีย ได้ ไล่ ตามกษั ตริย์ และมาทัน พระองค์ ในที่ ราบเมืองเยรีโค และกองทัพ ทัง้ สิน
้
6
ของพระองค์ ก็ กระจัดกระจายไปจากพระองค์ แล ้ว เขาจึง จับ กษั ตริย์ นํา ขึ้น มายัง กษั ตริ
ย์ แห่ งบาบิ โลนที่ รบ
ิ ลาห์ และพวกเขาได้ พิพากษาพระองค์ 7 เขาได้ ประหารชีวต
ิ บรรดาโอ
รสของเศเดคี ยาห์ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ แล ้ว ทํา พระเนตรเศเดคี ยาห์ ให้ บอดไป ได้
ผูกมัด พระองค์ ไว้ด้วยโซ่ ตรวนทองสัมฤทธิ์ และพาพระองค์ ไปยัง บาบิ โลน 8 เมื่อ วันที ่ เจ ็ด
เดือนที่ หา้ ซึ่ง เป็น ปี ที่ สิ บเก้า ของรัช กาลกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน เนบู
ซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการคนหนึ่ งของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ได้
มายังเยรู ซาเล็ม 9 ท่านได้ เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสีย และเผาพระราชวัง และเผา
บ้านเรือนทัง้ หมดของเยรู ซาเล็ม ท่านเผาบ้านใหญ่ทุกหลังลงหมด 10 และทหารคนเคลเดีย
ทัง้ หมดผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ทลายกําแพงรอบเยรู ซาเล็มลง 11 และ
ประชาชนที่เหลืออยูซึ
่ ่งอยูใ่ นเมือง และคนหลบหนี ซ่ึงหลบหนี ไปยังกษั ตริย์แห่งบาบิโลน พร้
อมกับมวลชนที่ เหลืออยู่นั ้น เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้กวาดไปเป็น
เชลย 12 แต่ ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ละคนจนแห่ง แผ่น ดิน ไว้ให้เป็น คนทํา สวน
องุน
่ และเป็นคนทําไร่ไถนา 13 และเสาทองสัมฤทธิซ
์ ่ึงอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
เชิงกับขันสาครทองสัมฤทธิซ
์ ่ึงอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น คนเคลเดียได้ ทุบเป็น
ชิน
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิ์ไปยัง บาบิ โลน 14 เขาขนหม้อ พล ัว่ และตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง
และช้อน และบรรดาเครือ
่ งใช้ทองสัมฤทธิซึ
ั เอาไปเสีย 15 ทัง้ ถาดรองไฟ
์ ่งใช้ในงานปรนนิ บติ
ด้วย กับชาม สิ่งใดที่ทําด้วยทองคํา ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็ขนเอาไปเป็นทองคํา
และสิง่ ใดที่ ทําด้วยเงินก็ขนเอาไปเป็นเงิน 16 ส่วนเสาสองต้น ขันสาครหนึ่ งลูก และเชิงซึ่ง
ซาโลมอนทรงสร้างสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น ทองสัมฤทธิของภาชนะทั
ง้ หมด
์
นี้ ก็เหลือที่จะชัง่ ได้ 17 เสาต้นหนึ่ งสูงสิบแปดศอก และบัวควํา่ ทองสัมฤทธิมี
์ บนเสา บัวควํา่
นั ้นสูงสามศอก มีตาข่ายกับลูกทับทิมล้วนทองสัมฤทธิอยู
์ ่บนบัวควํา่ โดยรอบ และเสาต้นที่
18
สองก็เหมือนกันพร้อมตาข่าย และผูบ
้ ัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็จับเสไรอาห์ปุโรหิต
ผู้ ใหญ่ และเศฟัน ยาห์ปุ โรหิต ที่ สอง กับ ผู้ รก
ั ษาธรณี ประตู สามคนไปด้วย 19 และจากเมือง
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นั ้นท่านได้ จับข้าราชสํานั กซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพ กั บที่ปรึกษาของกษั ตริย์อีกห้าคนที่
พบในเมืองนั ้น และเลขาธิการคือผู้บัญชาการกองทัพผู้เกณฑ์ ประชาชนแห่งแผ่นดิน และ
อีก หกสิบ คนจากประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ซึ่ง พบในเมือง 20 และเนบู ซาระดานผู้ บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์ ได้ จับคนเหล่านี้ ไป พามาถึงกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ รบ
ิ ลาห์ 21 และกษั
ตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขา และประหารชีวต
ิ เขาทัง้ หลายเสียที่รบ
ิ ลาห์ในแผ่นดินฮามั
ท ยูดาห์จึงถูกกวาดเป็นเชลยไปจากแผ่นดินของตน
เกดาลิยาห์ได้รับการตัง้ ให้เป็นเจ้าเมือง
พระองค์ ทรงตัง้ เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม บุตรชายชาฟานให้ เป็น เจ้า เมืองเหนื อ
ประชาชนผู้ เหลือ อยู่ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนได้ ทรงเหลือ
ไว้ 23 เมื่อ บรรดาผู้ บังคับ บัญชาพลรบ ทัง้ ตัว เขาทัง้ หลายและคนของเขาได้ ยิ นว ่า กษั ตริย์
แห่ งบาบิ โลนได้ แต่ งตัง้ เกดาลิ ยาห์ ให้ เป็น เจ้า เมือง เขาก็ มาหาเกดาลิ ยาห์ ที่ มิ สปาห์ คื ออ
ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ และโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และเสไรอาห์ บุ ตรชายทัน หุ
เมทชาวเนโทฟาห์ และยาอาซันยาห์บุตรชายคนมาอาคาห์ ทัง้ เขาทัง้ หลายและคนของเขา
24 และเกดาลิ ยาห์ก็ กระทํา สัตย์ ปฏิญาณแก่ เขาและคนของเขาว่า “อย่า กลั วท ี่ จะเป็ น ผู้ รับ
ใช้ ของคนเคลเดีย เลย จงอาศัย ในแผ่น ดิน และปรนนิ บั ติ กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน แล ้ วท ่า นก็
จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข� 25 แต่อยู่มาในเดือนที่เจ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์บุตรชายเอลีชา
มาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ ได้ เข้ามาพร้อมกับชายสิบคน ได้ โจมตี และฆ่าเกดาลิ ยาห์และพวกยิ
วก ับ คนเคลเดีย ผู้ อยู่ กั บท ่า นที่ มิ สปาห์เสีย 26 แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวง ทัง้ เล็ก และใหญ่ และ
ผู้ บังคับ บัญชาพลรบได้ ลุก ขึ้น และไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพราะเขากลัว คนเคลเดีย 27 และอยู่ มาใน
ปี ที่ สามสิบเจ็ดแห่งการเนรเทศเยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่ สิ บสองเมื่อวันที ่ยี่
สิบเจ็ดของเดือนนั ้น เอวิลเมโรดักกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ในปี ที่พระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง
ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยู ดาห์พ้นจากเรือนจํา 28 พระองค์ ตรัสด้วย
คําอ่อนหวานแก่ท่าน และให้นั่งสูงกว่าบรรดาที่นั่งของกษั ตริย์ที่อยู่ในบาบิโลนกับพระองค์
29 เยโฮยาคีน จึง ได้ ถอดเครือ
่ งแต่ง กายของนั กโทษออก และได้ รบ
ั ประทานที่ โต ๊ะ เสวยขอ
งกษั ตริย์เป็นปกติทุกวันตลอดชีวต
ิ 30 ส่วนงบประมาณที่ให้นั ้ นก็ได้รับพระราชทานจากกษั
ตริย์ตามความต้องการรายวันอยูเ่ สมอตลอดเมื่อท่านมีชีวิตอยู่
22
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศาวดาร

เราไม่ รู ้ ว่า ใครเขียนหนั งสือ เล่ มน ี้ แต่ ตามธรรมเนี ยมของพวกยิว เอสราเป็น ผู้ เขียน
หนั งสือ 1 และ 2 พงศาวดารรวมเป็นเล่มเดียวในพระคัมภีรข
์ องพวกยิว ทัง้ สองเล่มนบ
ี้ ันทึก
ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสมัยเดียวกันกับหนั งสือ 1 และ 2 ซามู เอลและหนั งสือ 1 และ
2 พงศ์กษั ตริย์ คือตัง้ แต่ความตายของซาอูล จนถึงเวลาที่อส
ิ ราเอลกับยูดาห์เป็นเชลย บาง
เรือ
่ งที่อยูในหนั
่
งสือซามูเอลและพงศ์กษั ตริยก็
์ อยู่ในทัง้ สองเล่มนี้ และบางเรือ
่ งไม่อยู่ บทที่
1 ถึง 9 ของเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลําดับวงศ์ อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของ
หนั งสือเล่มนี้คือ 41 ปี
ตัง้ แต่อาดัมถึงโนอาห์
อาด ัม เสท เอโนช 2 เคน ัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค เมธ ู เสลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์
เชม ฮาม ยาเฟท
1

บุตรชายทัง้ หลายของยาเฟท

5 บุตรชายทัง
้ หลายของยาเฟท

ชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส
6 บุตรชายทัง
้ หลายของโกเมอร์ ชื่อ อัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 7 บุตรชายทัง้ หลายของ
ยาวาน ชื่อ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิ ม
ผู้สืบสายโลหิตของฮาม

8 บุ ตรชายทัง
้ หลายของฮาม

ชื่อ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน 9 บุตรชายทัง้ หลายของ
คูช ชื่อ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา บุ ตรชายทัง้ หลายของราอามา ชื่อ เช
บาและเดดาน 10 คู ชให้กําเนิ ดบุตรชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดินโลก
11 มิสรายิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อลูดิม อานามิม เลหะบิม นั ฟทูฮม
ิ 12 ปัทรุสิม คัสลูฮม
ิ (ผูซึ
้ ่งออก
มาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟโทริม 13 คานาอันให้กําเนิ ดบุตรหัวปีช่อ
ื ไซดอนและเฮท
14 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 15 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 16 คนอารวัด คนเศ
เมอร์ และคนฮามัท
บุตรชายทัง้ หลายของเชม

17 บุตรชายทัง
้ หลายของเชม ชื่อ เอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และ

เมเชค 18 อารฟัค ชาดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เชลาห์ และเชลาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เอเบอร์ 19 เอ
เบอร์ให้ กําเนิ ด บุตรชายสองคน คนหนึ่ ง ชื่อ เพเลก เพราะในสมัย ของเขาแผ่น ดิน ถูก แบ่ง
แยก และน้ องชายของเขาชื่อโยกทาน 20 โยกทานให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท และเยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห์ 22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา 23 โอฟีร ์ ฮาวิ
ลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของโยกทาน
ตัง้ แต่เชมถึงอับราฮัม
อารฟัคชาด เชลาห์ 25 เอเบอร์ เปเลก เรอู 26 เสรุ ก นาโฮร์ เทราห์ 27 อับราม คืออ
ับราฮัม 28 บุตรชายของอับราฮัม ชื่อ อิสอัค และอิชมาเอล
24 เชม

บุตรชายทัง้ หลายของอิชมาเอล
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ต่อ ไปนี้ เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเขา บุ ตรหัวปี ของอิชมาเอล คือ เนบาโยธ และเคดาร์ อัดบี
เอล มิบสัม 30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร ์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้ เป็น
บุตรชายของอิชมาเอล
29

บุตรชายทัง้ หลายของนางเคทูราห์
32 บุตรชายทัง
้ หลายของนางเคทูราห์ภรรยาน้ อยของอับราฮัม คือ นางให้กําเนิ ดบุตรชื่อศิ
มราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ และบุตรชายของโยกชาน ชื่อ เชบาและ
เดดาน 33 บุตรชายของมีเดียน ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทัง้ หมด
นี้ เป็นลูกหลานของนางเคทูราห์
บุตรชายทัง้ หลายของอับราฮัมกับอิสอัค
บุตรชายของอิสอัค ชื่อ เอซาว และอิสราเอล

34 อับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค

บุตรชายทัง้ หลายของเอซาว
35 บุตรชายของเอซาว ชื่อ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และโคราห์ 36 บุตรชายของเอลี
ฟัส ชื่อ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลข 37 บุตรชายของเรอูเอล ชื่อ
นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ 38 บุ ตรชายของเสอีร ์ ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อา
นาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน 39 บุตรชายของโลทาน ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้ องสาวของ
โลทานชื่อทิมนา 40 บุตรชายของโชบาล ชื่อ เอลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนั ม บุตร
ชายของศิเบโอน ชื่อ อัยยาห์ และอานาห์ 41 บุตรชายของอานาห์ ชื่อ ดีโชน บุตรชายของดี
โชน ชื่อ อัม ราม เอชบาน อิ ธราน และเคราน 42 บุ ตรชายของเอเซอร์ ชื่อ บิ ลฮาน ศาวาน
และยาอาคัน บุตรชายของดีโชน ชื่อ อูศ และอารัน
บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)

43 ต่อไปนี้ เป็ นกษั ตริย์ผู้ทรงครอบครองอยูใ่ นแผ่นดินเอโดม

ก่อนที่มีกษั ตริย์ครอบครอง
อยู่ เหนื อ คนอิสราเอล คือ เบลาบุตรชายเบโอร์ เมืองหลวงของท่านชื่ อด ิน ฮาบาห์ 44 เมื่อ
เบลาสิน
ึ ครอบครองแทน 45 เมื่อ
้ พระชนม์แล้ว โยบับบุตรชายเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ข้น
โยบับสิน
้ พระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน 46 เมื่อหุชาม
สิน
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดัด บุตรชายของเบดัด ผู้ รบชนะคนมี เดีย นในทุ่ง แห่ง โมอับ ขึ้น ครอบ
ครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อ อาวีท 47 เมื่อ ฮาดัด สิน
้ พระชนม์ แล้ว สัม ลาห์ ชาวเมือ
48
งมัสเรคาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน เมื่อสัมลาห์สิน
้ พระชนม์แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู่
49
ที่ แม่น้าํ ขึ้นครอบครองแทน เมื่อชาอู ลสิน
ึ
้ พระชนม์ แล้ว บาอัลฮานั นบุตรชายอัคโบร์ข้น
ครอบครองแทน 50 เมื่อบาอัลฮานั นสิน
้ พระชนม์แล้ว ฮาดัดขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวง
ของท่านชื่อปาอี และมเหสี ของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเม
ซาหับ
เจ้านายทัง้ หลายของเอโดม
และฮาดั ดก ็ สิน
้ พระชนม์ เจ้ านายของเอโดมคือ เจ้ านายทิม นา เจ้ านายอาลี ยาห์ เจ้ า
นายเยเธท 52 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน 53 เจ้านายเคนั ส เจ้านาย
เทมาน เจ้ านายมิบซาร์ 54 เจ้ านายมักดีเอล และเจ้านายอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของ
เอโดม
51

2
บุตรชายทัง้ หลายของอิสราเอล
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ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของอิสราเอล คือ รู เบน สิ เมโอน เลว ี ยู ดาห์ อิส สาคาร์ เศบู ลุ น
2 ดาน โยเซฟ เบนยามิน นั ฟทาลี กาด และอาเชอร์
1

บุตรชายทัง้ หลายของยูดาห์

3 บุตรชายของยูดาห์ชื่อ เอร์ โอนัน และเช-ลาห์ ทัง
้ สามคนนี้ บุตรสาวของชูวาคนคานาอัน

ให้กําเนิ ดแก่ ท่าน ฝ่ายเอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์นั้นเป็น คนชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ และพระองค์ ทรงสังหารเขาเสีย 4 ทามาร์บุ ตรสะใภ้ ของท่านก็ ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเปเรศ
และเศ-ราห์ ให้ ท่านด้วย ยู ดาห์ มี บุ ตรชายห้า คนด้วยกัน 5 บุ ตรชายของเปเรศชื่อ เฮสโรน
และฮามูล 6 บุตรชายของเศ-ราห์คือ ศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดารา ห้าคนด้วยกัน
7 บุตรชายของคารมีชื่อ อาคาน ผู้นําความเดือดร้อนให้แก่อิสราเอล ผู้ละเมิดในเรือ
่ งของที่
ถู กสาปแช่งนั ้น 8 และบุตรชายของเอธานชื่อ อาซาริยาห์ 9 บุตรชายของเฮสโรนซึ่งกําเนิ ด
แก่ท่านนั ้นคือ เยราเมเอล ราม และเคลุบัย 10 รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ และอัมมีนา
ดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน เจ้านายในบุตรของยูดาห์ 11 นาโชนให้กําเนิ ดบุตรชื่อสัลมา สัล
มาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโบอาส 12 โบอาสให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบด โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี
ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี

13 เจสซีให้กําเนิ ดเอลีอบ
ั บุตรหัวปีของท่าน

อาบีนาดับที่สอง ชิเมอาที่สาม 14 นาธันเอลที่
สี่ รัดดัยที่ห้า 15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด 16 และพี่สาวของเขาคือเศรุ ยาห์ และอาบีกายิล บุ
ตรชายของนางเศรุยาห์ช่อ
ี
ิลให้กําเนิ ด
ื อาบีชัย โยอาบและอาสาเฮล สามด้วยกัน 17 อาบกาย
บุตรชื่ออามาสา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอร์คนอิชมาเอล
ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ
คาเลบบุตรชายเฮสโรนให้กําเนิ ด บุตรกับ อาซุบ าห์ภรรยาของตน และกับ เยรีโอท ต่อ
ไปนี้ เป็นบุตรชายของนาง คือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19 เมื่ออาซุบาห์สิ้นชีพแล้ว คาเล
บก็ แต่ งงานกับเอฟราธาห์ ผู้ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮอร์ให้แก่ ท่าน 20 เฮอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุรี
และอุรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อเบซาเลล
18

ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร ์
21 ภายหลังเฮสโรนได้เข้าหาบุตรสาวของมาคีรบิ
์ ดาของกิเลอาด และได้แต่งงานด้วยเมื่อ
ท่านมีอายุหกสิบปี และนางได้กําเนิ ดบุตรให้ท่านชื่อ เสกุบ 22 และเสกุบให้กําเนิ ดบุตรชื่อยา
อีร ์ ผู้มีหัวเมืองยี่สิ บสามหัวเมืองในแผ่นดิ นกิเลอาด 23 แต่ จากหัวเมืองเหล่านั ้น เขาได้ ยด
ึ
เกชูรก
์ ับอารัม พร้อมกับหัวเมืองต่างๆของยาอีร ์ และหัวเมืองเคนาท กับบรรดาชนบทของ
หัวเมืองหกสิบชนบทด้วยกัน ทัง้ สิน
์ ดาของกิเลอาด 24 ภาย
้ เหล่านี้ เป็นของลูกหลานมาคีรบิ
หลังเฮสโรนสิน
้ ชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แล้วอาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนก็คลอดบุตรให้แก่
เขาชื่ออัชฮูรผู
์ ้เป็นบิดาของเทโคอา
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล
บุ ตรชายทัง้ หลายของเยราเมเอลบุตรหัวปี ของเฮสโรน คือ ราม บุ ตรหัวปี ของท่าน
บุ นาห์ โอเรน โอเซม และอาหิ ยาห์ 26 เยราเมเอลมี ภรรยาอีก คนหนึ่ ง ชื่อ อาทาราห์ นาง
เป็น มารดาของโอนั ม 27 บุ ตรชายของรามบุตรหัว ปี ของเยราเมเอลชื่อ มาอัส ยาม ีน และ
เอเคอร์ 28 บุตรชายของโอนั มชื่อ ชัมมัยและยาดา บุตรชายของชัมมัยชื่อ นาดับและอาบีชูร์
29 ภรรยาของอาบีชูร์ช่ อ
ื อาบีฮาอิล และนางคลอดอัคบานและโมลิดให้ท่าน 30 บุตรชายของ
นาดับชื่อ เสเลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้สิ้นชีพไม่มีบุตร 31 บุตรชายของอัปปาอิมชื่อ อิช
25
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อี บุ ตรชายของอิช อี ชื่อ เชชัน บุ ตรของเชชัน ชื่อ อัค ลัย 32 บุ ตรชายของยาดาน้ องชายของ
ชัมมัยชื่อ เยเธอร์ และโยนาธาน และเยเธอร์สิ ้นชีพไม่มีบุตร 33 บุ ตรชายของโยนาธานชื่อ
เปเลธ และศาซา เหล่านี้ เป็นลูกหลานของเยราเมเอล
ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
34 ฝ่ายเชชัน ไม่ มี บุ ตรชายมี แต่ บุตรสาว แต่ เชชั นม ี ทาสชาวอียป
ิ ต์ อยู่คนหนึ่ งชื่อ ยารฮา
35 เชชัน จึง ยกบุตรสาวของตนให้ เป็ น ภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็ คลอดบุตร
ให้เขาชื่อ อัททัย 36 อัททัยให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาธัน และนาธันให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาบาด 37 ศา
บาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอฟลาล และเอฟลาลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบด 38 โอเบดให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อเยฮู เยฮูให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 39 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮเลส และเฮเลสให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเอลาอาสาห์ 40 เอลาอาสาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อสิ สะมัย และสิ สะมัย ให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ ชัลลูม 41 ชัลลูม ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เยคามิ ยาห์ และเยคามิ ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เอลี
ชามา
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
42 บุ ตรชายของคาเลบน้ องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชาบุตรหัวปี ของท่าน ผู้ เป็ น บิ ดา
ของศิฟ และบุตรชายของมาเรชาห์ ผู้ เป็น บิดาของเฮโบรน 43 บุ ตรชายของเฮโบรนชื่อ โค
ราห์ ทัป ปู วาห์ เรเคม และเชมา 44 เชมาให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ราฮัม ผู้ เป็น บิดาของโยรเคอัม
และเรเคมให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ชัม มัย 45 บุ ตรชายของชัม มัย คือ มาโอน และมาโอนเป็น บิ ดา
ของเบธซูร ์ 46 เอฟาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อฮาราน โมซาและกาเซส และฮา
รานให้กําเนิ ดบุตรชื่อกาเซส 47 บุตรชายของยาดัยชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์
และชาอัฟ 48 มาอาคาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อเชเบอร์และทีรหะนาห์ 49 นาง
คลอดบุตรชื่อชาอัฟ ผู้เป็นบิดาของมั ดมันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาขอ
งกิเบอาด้วย บุตรสาวของคาเลบชื่ออัคสาห์
ตัง้ แต่คาเลบบุตรเฮอร์
เหล่า นี้ เป็น ลูก หลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์ บุ ตรหัวปี ของเอฟราธาห์ ชื่อ โช
บาล บิดาของคีรย
ิ าทเยอาริม 51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์
52 โชบาลบิดาของคี รย
ิ าทเยอาริมมีบุตรชายอีกชื่อ ฮาโรเอห์ และครึง่ หนึ่ งของคนเมนูโหท
53 และครอบครัว ของคี รียาทเยอาริม คือ ครอบครัวอ ิท ไรต์ ครอบครัว ปุ ไท ครอบครัว ชุมั ท
ครอบครัวมิชรา จากคนเหล่านี้ บังเกิดชาวโศราห์ และชาวเอชทาโอล 54 บุตรชายของสัลมา
คือ เบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัท โรท วงศ์ วานของโยอาบ และครึง่ หนึ่ ง ของคนเมนูโหท ผู้
เป็นชาวโศราห์ 55 ทัง้ ครอบครัวของอาลักษณ์ ซ่ึงอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ ครอบครัวทิราไธต์
ครอบครัวชิเมอี และครอบครัวสุ คา เหล่านี้ เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮัมมัท ผู้เป็นบิดาวงศ์วา
นของเรคาบ
50
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ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)

1 ต่อไปนี้ เป็ นโอรสของดาวิดประสู ติให้แก่พระองค์ในกรุ งเฮโบรน

อัมโนนโอรสหัวปี พระ
นางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอลประสู ติ องค์ ที่ สองคือดาเนี ยล พระนางอาบีกายิลชาวคารเมล
ประสู ติ 2 องค์ที่สามคืออับซาโลม โอรสของมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย กษั ตริย์ของเมือง
เกชูร ์ องค์ ที่ สี่ คือ อาโดนี ยาห์ โอรสของฮั กก ีท 3 องค์ ที่ ห้า คือ เชฟาทิ ยาห์ พระนางอาบีทัล
ประสู ติ องค์ ที่ หกคื ออิทเรอัม เอกลาห์มเหสี ของพระองค์ ประสูติ 4 ทัง้ หกองค์ ประสูติให้แก่
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พระองค์ ในกรุ ง เฮโบรน ที่ นั ่น พระองค์ ทรงครอบครองเจ็ด ปี กับ หกเดือน และพระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามสิบ สามปี 5 ต่อ ไปนี้ เป็น โอรสที่ ประสูติ ให้ แก่ พระองค์ ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม คือ ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน สีองค์
่
นี้ พระนางบัทชูวา บุตรสาวของ
6
7
อัมมีเอลประสูติ แล้วก็มีอิบฮาร์ เอลีชามา เอลีเฟเลท โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8 เอลีชามา
เอลียาดา และเอลีเฟเลท เก้าองค์ด้วยกัน 9 ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นโอรสของดาวิด นอกเหนื อจากบุตร
ชายของนางสนม และทามาร์เป็นขนิ ษฐาของโอรส
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์
โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์
คืออาสา โอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัท 11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรัสของโยรัมคือ
อาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช 12 โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามา
ซิยาห์คืออาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม 13 โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของ
อาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนั สเสห์ 14 โอรสของมนั สเสห์คืออาโมน โอรส
ของอาโมนคือโยสิยาห์ 15 โอรสของโยสิยาห์คือโยฮานั นโอรสหัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม
องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม 16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิ ยาห์ โอรสของ
เยโคนิ ยาห์คือเศเดคียาห์
10 โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม

ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิ ยาห์
17 และโอรสของเยโคนิ ยาห์ช่ ออ
ั ีร ์ เชอัลทิเอลโอรสของพระองค์ 18 มัลคีราม เปดายาห์
ื สส
เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา เนดาบียาห์ 19 และบุตรชายของเปดายาห์คือ เศรุ บบาเบล
และชิเมอี และบุตรชายของเศรุ บบาเบลคือ เมชุ ลลาม ฮานั นยาห์ และน้ องสาวของเขาชื่อ
เชโลมิท 20 ฮาชู บาห์ โอเฮล เบเรคิ ยาห์ ฮาสาดิ ยาห์ และยูชบ
ั เฮเลด ห้าคนด้วยกัน 21 บุ ตร
ชายของฮานั น ยาห์คือ เป-ลาที ยาห์และเยชายาห์ ลูก หลานของเรไฟยาห์ ลูก หลานของอา
รนั น ลูกหลานของโอบาดีห์ ลูกหลานของเชคานิ ยาห์ 22 บุ ตรชายของเชคานิ ยาห์คือ เชไม
อาห์ และบุตรชายของเชไมอาห์คือ ฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์และชาฟัท หกคนด้วย
กัน 23 บุ ตรชายของเนอารียาห์คือ เอลี โอนัย เฮเสคี ยาห์ และอัสรีคัม สามคนด้วยกัน 24 บุ
ตรชายของเอลีโอนัยคือ โฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานั น เดไลยาห์ และอา
นานี เจ็ดคนด้วยกัน

4

ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
บุ ตรชายของยู ดาห์คือ เปเรศ เฮสโรน คารม ี เฮอร์ และโชบาล 2 เรอายาห์บุ ตรชายโช
บาลให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาหาท และยาหาทให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อาหุ มัย และลาฮาด เหล่า นี้ เป็น
ครอบครัวของชาวโศราห์ 3 ต่อไปนี้ มาจากบิดาของเอตาม คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช
และน้ องสาวของเขาชื่อ ฮัส เซเลลโพนี 4 และเปนู เอลผู้ เป็น บิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้
เป็น บิ ดาของหุ ชาห์ เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเฮอร์ บุ ตรหัวปี ของเอฟราธาห์ผู้ เป็น บิ ดาของ
เบธเลเฮม
1

ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร ์
อัชฮูรบิ
์ ดาของเทโคอา มี ภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และนาอาราห์ 6 นาอาราห์คลอดอา
หุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารีให้แก่ เขา เหล่านี้ เป็นบุตรชายของนาอาราห์ 7 บุ
ตรชายของเฮลาห์ คือ เศเรท ยาโศอาร์ และเอทนาน 8 ฮักโขสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออานูบ โศเบ
บาห์และบรรดาครอบครัวของอาหารเฮลบุตรชายฮารู ม
5

ยาเบสและคําอธิษฐานของตน
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9 ฝ่ายยาเบสเป็ นผู้มีเกียรติกว่าพี่น้องทัง
้ หลายของเขา

มารดาของเขาเรียกชื่อเขาว่า ยา

เบส กล่าวว่า “เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด�
ว่า “โอ ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และ
ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยูกั
่ บข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจาก
เหตุ ร้าย เพื่ อม ิ ให้ ข้า พระองค์ เจ ็บ ใจปวดกาย� และพระเจ้า ทรงประสาทตามที่ เขาทูล ขอ
11 เคลูบพีช
่ ายของชูฮาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมหิร ์ ผูเป็
้ นบิดาของเอชโทน 12 เอชโทนให้กําเนิ ด
บุตรชื่อเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ ผู้เป็นบิดาของอิรนาหาช เหล่านี้ เป็นคนของเร
คาห์ 13 บุ ตรชายของเคนั ส คือ โอทนี เอล และเสไรอาห์ และบุตรชายของโอทนี เอล คือ ฮา
ธาท 14 เมโอโนธัย ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โอฟราห์ และเสไรอาร์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โยอาบ ผู้ เป็น
บิดาของชาวหุบเขาเกหะราชิม เพราะพวกเขาเป็น ช่างฝี มือ 15 บุ ตรชายของคาเลบผู้ เป็น
บุตรชายเยฟุนเนห์คือ อิรู เอลาห์ และนาอัม และบุตรชายของเอลาห์คือเคนั ส 16 บุตรชาย
ของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล 17 บุตรชายของเอสราห์คือเยเธอร์ เม
เรด เอเฟอร์ และยาโลน และนางก็คลอดบุตรชื่อมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ ผู้เป็นบิดาของ
เอชเทโมอา 18 และภรรยาของท่านชื่อเยฮู ไดยาห์คลอดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดา
ของโสโค และเยคูธเี อลบิดาของศาโนอาห์ เหล่านี้ เป็นบุตรชายของบิทิยาห์ธด
ิ าของฟาโรห์
ผู้ที่ เมเรดได้ แต่ งงานด้วย 19 บุ ตรชายภรรยาของท่านชื่อโฮดี ยาห์น้องสาวของนาฮัมเป็นบิ
ดาของเคอีลาห์ ผู้เป็นคนเกเรม และเอชเทโมอาผู้เป็นคนมาอาคาห์ 20 บุตรชายของชิโมน
คือ อัมโนน รินนาห์ เบนฮานั น และทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ โศเหท และเบนโซเฮท
10 ยาเบสทูล พระเจ้า ของอิสราเอล

ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
บุ ตรชายของเช-ลาห์ ผู้ เป็น บุตรชายยู ดาห์ คือ เอร์ บิ ดาของเลคาห์ ลาอาดาห์ บิ ดา
ของมาเรชาห์ และบรรดาครอบครัว แห่ง วงศ์ วานของผู้ ทํา ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดแห่ง วงศ์ วา
นอัชเบอา 22 และโยคิม และคนเมืองโคเซบา และโยอาช และสาราฟผู้ปกครองในเมืองโม
อับ และยาชู บิ เลเฮม เป็น เรือ
่ งแต่ โบราณกาล 23 คนเหล่า นี้ เป็น ช่างหม้อ เขาอยู่ กับ ต้น ไม้
เล็กๆและรัว้ ต้นไม้ ที่นั ่นเขาอาศัยอยูก
่ ับกษั ตริย์รับราชการ
21

ผู้สืบสายโลหิตและหัวเมืองต่างๆของสิเมโอน

24 บุ ตรชายของสิ เมโอนชื่อ

เนมูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล 25 บุ ตรชายของชา
อู ลคือชัลลูม บุ ตรชายของชัลลูมคื อมิบสัม บุ ตรชายของมิบสัมคื อมิชมา 26 บุ ตรชายของมิ
ชมาคือฮัมมูเอล บุตรชายของฮัมมูเอลคือศักเกอร์ บุตรชายของศักเกอร์คือชิเมอี 27 ชิเมอีมี
บุตรชายสิบหกคน และบุตรสาวหกคน แต่พี่น้ องของชิเมอีหามีบุตรมากไม่ ครอบครัวของ
เขาก็ ไม่ ทวีมากขึ้น อย่างกับ คนยู ดาห์ 28 เขาทัง้ หลายอาศัย อยู่ ในเมืองเบเออร์เชบา โมลา
ดาห์ ฮาซารชูอาล 29 และที่บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก 31 เบธมารคา
โบท ฮาซารสู สิม เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหล่านี้ เป็นหัวเมืองของเขาจนถึงดาวิดขึ้นครอบ
ครอง 32 และชนบทของเขาทัง้ หลายคือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และอาชัน ห้าหัวเมือง
33 รวมอยูก
่ ับบรรดาชนบทของเขาซึ่งอยูร่ อบหัวเมืองเหล่านี้ ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่านี้
เป็นภูมิลําเนาของเขา และสํามะโนครัวเชื้อสายของเขา 34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรชาย
อามาซิ ยาห์ 35 โยเอล เยฮู บุ ตรชายโยชิ บี ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเสไรอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาสิ
เอล 36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์ 37 ศีซา
บุตรชายชิฟี ผู้เป็นบุตรชายอาโลน ผู้เป็นบุตรชายเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิมรี ผู้เป็นบุตร
ชายเชไมอาห์ 38 ท่านที่กล่าวชื่อมานี้ เป็นเจ้านายในครอบครัวของท่าน และเรือนบรรพบุรุษ
ของเขาทัง้ หลายก็เพิม
่ ขึ้นมากมาย
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คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร ์

เขาทัง้ หลายได้ เดิน ทางไปถึง ทางเข้า เมืองที่ เกโดร์ ถึง ข้างทิศ ตะวัน ออกของหุบเขา
เพื่อหาทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา 40 เขาทัง้ หลายก็พบทุ่งหญ้าอุดมดี และแผ่นดินนั ้นก
็ กว้างขวางเงียบและสงบสันติ เพราะชาวเมืองที่ อยู่ก่อนนั ้น เป็น คนฮาม 41 แล ้ว คนเหล่า นี้
ซึ่ งม ีช่อ
ื ในสํามะโนครัวได้ เข้ามาในสมัย ของเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และโจมตี เต็นท์
ของเขา และที่อยูอาศั
่
ยทัง้ หลายที่พบอยูที
่ ่นั่น และกวาดล้างเขาเสียจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็ตัง้
ภูมิลําเนาอยู่ในที่ ของเขา เพราะที่ นั่นมีทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา 42 ส่วนหนึ่ งของเขา
เหล่านั ้นคือส่วนคนสิเมโอนห้าร้อยคนพากันไปที่ภูเขาเสอีร ์ มีประมุขชื่อเป-ลาทียาห์ เนอารี
ยาห์ เรไฟยาห์และอุสซีเอลบุตรชายทัง้ หลายของอิชอี 43 และเขาได้โจมตีคนอามาเลขส่วน
ที่เหลืออยูซึ
่ ่งหนี รอดไป แล้วเขาทัง้ หลายก็อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้
39

5
ผู้สืบสายโลหิตของรู เบนถึงสมัยการเป็นเชลย
บุ ตรชายของรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล (เขาเป็น บุตรหัวปี ก็ จริง แต่ เพราะเขาได้
กระทํา ให้ ที่ นอนของบิดาของเขามี มลทิน สิทธิบุ ตรหัวปี ของเขาจึง ตกอยู่ กับ บุตรชายของ
โยเซฟผู้ เป็น บุตรชายอิสราเอล แต่ โยเซฟมิ ได้ ขึ้น ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัว เชื้อ สายตามสิ
ทธิบุตรหัวปี 2 แม้ว่ายูดาห์มีกําลังมากในพวกพี่น้องของตน และเจ้านายองค์หน่ึงก็มาจาก
เขา แต่ สิทธิบุ ตรหัวปี ก็ ยังเป็นของโยเซฟ� 3 บุ ตรชายของรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล คือ
ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี 4 บุ ตรชายของโยเอลคือ เชไมอาห์ บุ ตรชายของเชไมอาห์
คือโกก บุตรชายของโกกคือชิเมอี 5 บุตรชายของชิเมอีคือมีคาห์ บุตรชายของมีคาห์คือเรอ
ายาห์ บุ ตรชายของเรอายาห์คือ บาอัล 6 บุ ตรชายของบาอัลคือเบเอราห์ ผู้ซึ่งทิ กลัทปิเลเส
อร์กษั ตริยเมื
์ องอัสซีเรียได้กวาดไปเป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของคนรู เบน 7 และญาติของ
ท่านตามครอบครัว เมื่อ ขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สายไว้นั้น คือ เจ้ าเยอี เอล และเศคาริ
ยาห์ 8 และเบลาบุตรชายอาซาส บุตรชายเชมา บุตรชายโยเอล ผูอาศั
้
ยอยูใ่ นอาโรเออร์ ไกล
ไปถึงเมืองเนโบและบาอัลเมโอน
1

คนรู เบนทวีมากขึ้นในทางทิศตะวันออก

ท่านอาศัย อยู่ ทางทิศ ตะวันออกไกลออกไปถึง ทางเข้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ซึ่ง อยู่ ฟากข้างนี้
ของแม่น้ํายูเฟรติสด้วย เพราะสัตว์เลี้ยงของเขาทวีมากขึ้นในแผ่นดินกเิ ลอาด 10 ในรัชกาล
ของซาอูลเขาทัง้ หลายทําสงครามกับคนฮาการ์ผู้ต้องล้มตายด้วยมือของเขา เขาทัง้ หลาย
อาศัยอยูใ่ นเต็นท์ของเขาตลอดแถบตะวันออกของกิเลอาด
9

ผู้สืบสายโลหิตของกาด
11 ลูกหลานของกาดอาศัยอยูต
่ รงหน้าเขาในแผ่นดินบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 โย
เอลเป็น เจ้า ชาฟามเป็ นที ่ สอง ยาน ัย และชาฟัท ในบาชาน 13 และวงศ์ ญาติ ของเขาตาม
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา คื อม ี คาเอล เมชุ ล ลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิ อา และเอเบอร์ เจ
็ด คนด้วยกัน 14 คนเหล่า นี้ เป็น บุตรอาบี ฮาอิล ผู้ เป็น บุตรชายหุ รี ผู้ เป็น บุตรชายยาโรอาห์
ผู้ เป็น บุตรชายกิ เลอาด ผู้ เป็น บุตรชายมี คาเอล ผู้ เป็น บุตรชายเยชิ ชัย ผู้ เป็น บุตรชายยา
โด ผู้เป็นบุตรชายบุส 15 อาหิเป็นบุตรชายอับดีเอล ผู้เป็นบุตรชายกุนี เป็นเจ้านายในเรือน
บรรพบุรุษของเขา 16 และเขาทัง้ หลายอาศัยอยูใ่ นกิเลอาด ในบาชาน และตามหัวเมือง และ
ในเขตทุ่งหญ้าทัง้ สิน
้ ของชาโรนจนสุดเขต 17 คนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ขึ้นทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อ
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สายไว้ในรัชกาลของโยธามกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลของเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิส
ราเอล
คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งชนะชนชาติอื่น

คนรู เบน คนกาด และคนตระกูล มนั ส เสห์ ครึ่ง หนึ่ งม ี คนเก่ง กล้า ผู้ ถื อด ัง้ และดาบ
และโก่ง ธนู ชํานาญศึก สี่ หมื่น สี่ พัน เจ็ด ร้อยหกสิบ คน พร ้ อมที่ จะเข้ ารบ 19 เขาทําศึ กก ับ
คนฮาการ์ เยทูร ์ นาฟิช และโนดับ 20 และเมื่อ เขาได้ รบ
ั ความช่วยเหลือ คนฮาการ์และ
พวกที่อยู่ด้วยทุกคนก็ถู กมอบไว้ในมือของเขา เพราะเขาร้องทูลต่อพระเจ้าในการสงคราม
และพระองค์ทรงประสาทตามคําทูลของเขา เพราะเขาทัง้ หลายวางใจในพระองค์ 21 เขาได้
กวาดเอาฝูง สัตว์ของข้าศึก ไป คื ออ ูฐ ห้า หมื่น ตัว แกะสองแสนห้า หมื่น ตัว ลาสองพัน และ
คนหนึ่ งแสน 22 เพราะเขาล้มตายเสียมาก ด้วยการศึกครัง้ นั ้นเป็นมาจากพระเจ้า และเขา
ทัง้ หลายอาศัยอยูใ่ นที่ของเขาจนถูกกวาดไปเป็นเชลย 23 คนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งอาศัย
อยู่ในแผ่นดินนั ้น เขามีคนมากขึ้นด้วยกันตัง้ แต่เมืองบาชานถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนี ร ์
และภูเขาเฮอร์โมน 24 ต่อไปนี้ เป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขาคือ เอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล
อัสรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดีเอล เป็นทแกล้วทหาร คนมีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าเรือน
บรรพบุรุษของเขา
18

คนมนั สเสห์ไหว้รู ปเคารพ

แต่ เขาทัง้ หลายละเมิด ต่อ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา และเล่น ชู้ กับ บรรดาพระ
ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย แห่ง แผ่น ดิน นั ้น ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรง ทําลาย เสีย ต่อ หน้า เขา ทัง้ หลาย
26 พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลจึง ทรงเร้า จิตใจของปู ลกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย และจิต ใจของทิ กล
ัทปิเลเสอร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย และพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสียคือ คนรูเบน คนกาด และ
คนตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง และพาเขาทัง้ หลายไปยังฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ําเมือง
โกซาน จนถึงทุกวันนี้
25

6
ผู้สืบสายโลหิตของเลวี

1 บุตรชายของเลวีคือ

เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 2 บุตรชายของโคฮาทชื่อ อัมราม อิส
ฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 3 บุตรของอัมรามคือ อาโรน โมเสส และนางมิเรียม บุตรชายอา
โรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์
ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย

เอเลอาซาร์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ฟีเนหัส ฟี เนหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาบี ชู วา 5 อาบ ี ชู วาให้
กําเนิ ด บุตรชื่อบ ุ คค ี บุ คค ี ให้กําเนิ ด บุตรชื่ออ ุสซี 6 อุ สซี ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เศ-ราหิยาห์ เศ-รา
หิ ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เมราโยท 7 เมราโยทให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อามาริยาห์ อามาริยาห์ ให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิทูบ 8 อาหิทูบให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิมาอัส
9 อาหิมาอัสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยฮานั น 10 และโยฮา
นั นให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ (ท่านนี้ แหละที่ทําหน้าที่ปุโรหิตอยู่ในพระวิหารซึ่งซาโลมอ
นทรงสร้างในเยรู ซาเล็ม� 11 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กําเนิ ด
บุตรชื่ออาหิทูบ 12 อาหิทูบให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่อชัลลูม 13 ชัลลูม
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ฮิ ล คี ยาห์ ฮิ ล คี ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาซาริยาห์ 14 อาซาริยาห์ ให้ กําเนิ ด
บุตรชื่อ เสไรอาห์ เสไรอาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เยโฮซาดัก 15 และเยโฮซาดัก ถูก กวาดไปเป็น
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เชลย เมื่อ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงให้ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม เข้า สู่ การถู กกวาดไปเป็น เชลยด้วย
หัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์
แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี
บุ ตรชายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 17 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่ อบ ุตรชายของเก
อร์โชมคือ ลิบนี และชิเมอี 18 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
19 บุ ตรชายของเมรารีคือ มาห์ลี และมู ชี เหล่า นี้ เป็ น ครอบครัว ของคนเลวีตามพงศ์ พันธุ ์บิ
ดาของเขา 20 บุตรชายของเกอร์โชมคือลิ บนี บุตรชายของลิ บนีคือยาหาท บุตรชายของยา
หาทคือ ศิม มาห์ 21 บุ ตรชายของศิม มาห์ คือ โยอาห์ บุ ตรชายของโยอาห์คื ออ ิดโด บุ ตรชาย
ของอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรัย 22 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมมีนา
ดับ บุ ตรชายของอัม มี นาดับ คือ โคราห์ บุ ตรชายของโคราห์คื ออ ั สส ีร ์ 23 บุ ตรชายของอั สส
ีร ค
์ ือ เอลคานาห์ บุ ตรชายของเอลคานาห์คือ อาบี ยาสาฟ บุ ตรชายของอาบี ยาสาฟคื ออ ั สส
ีร ์ 24 บุ ตรชายของอั สส ีร ค
์ ือ ทาหัท บุ ตรชายของทาหัทคื ออ ุ รีเอล บุ ตรชายของอุ รีเอลคื ออ
ุส ซี ยาห์ บุ ตรชายของอุส ซี ยาห์คือ ชาอูล 25 บุ ตรชายของเอลคานาห์คือ อามาสั ย และอาหิ
โมท 26 สําหรับเอลคานาห์นั ้น บุ ตรชายของเอลคานาห์คือโศฟัย บุ ตรชายของโศฟัยคือนา
หัท 27 บุ ตรชายของนาหัทคือเอลี อับ บุ ตรชายของเอลี อบ
ั คือเยโรฮัม บุ ตรชายของเยโรฮัม
28
คือเอลคานาห์ บุตรชายของซามูเอลคือ วัสนีบุตรหัวปี ของเขา และอาบียาห์ 29 บุตรชาย
ของเมรารีคือ มาห์ลี บุ ตรชายของมาห์ลีค ือลิ บน ี บุ ตรชายของลิ บน ี คือ ชิ เมอี บุ ตรชายของ
ชิเมอีคืออุสซาห์ 30 บุ ตรชายของอุสซาห์คือชิเมอี บุ ตรชายของชิเมอีคือฮักกียาห์ บุ ตรชาย
ของฮักกียาห์คืออาสายาห์ 31 เหล่านี้ เป็นบุคคลที่ดาวิดทรงแต่งตัง้ ให้ดูแลการร้องเพลงใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ หลัง จากที่ หี บพันธสัญญามาตัง้ อยู่ ที่ นั ่น แล้ว 32 เขาทัง้ หลาย
ทําการปรนนิ บัติด้วยเพลง ข้างหน้าที่พักอาศัยในพลับพลาแห่งชุมนุม จนซาโลมอนได้ทรง
สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในเยรู ซาเล็ม และเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามตําแหน่ ง
33 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุคคลที่ ปฏิบัติ งานอยู่พร ้ อมกับ บุตรของเขา พวกบุตรชายของคนโคฮาทคือ
เฮมานนั กร ้อง ผู้ เป็น บุตรชายโยเอล ผู้ เป็น บุตรชายเชมู เอล 34 ผู้ เป็น บุตรชายเอลคานาห์
ผู้เป็นบุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเอลี เอล ผู้เป็นบุตรชายโทอาห์ 35 ผู้เป็นบุตรชายศูฟ
ผู้เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายมาฮาท ผู้เป็นบุตรชายอามาสัย 36 ผู้เป็นบุตรชาย
เอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายโยเอล ผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเศฟันยาห์ 37 ผู้
เป็นบุตรชายทาหัท ผู้เป็นบุตรชายอัสสีร ์ ผู้เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์
38 ผู้เป็ นบุตรชายอิสฮาร์ ผู้เป็ นบุตรชายโคฮาท ผู้เป็ นบุตรชายเลวี ผู้เป็ นบุตรชายอิสราเอล
39 กับ อาสาฟพี่ น้องของเขา ผู้ ซึ่ง ยืน อยู่ ข้างขวามือ ของเขา คือ อาสาฟบุตรชายเบเรคิ ยาห์
ผู้เป็นบุตรชายชิเมอา 40 ผู้เป็นบุตรชายมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรชา
ยมัลคิยาห์ 41 ผูเป็
้ นบุตรชายเอทนี ผูเป็
้ นบุตรชายเศ-ราห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาดายาห์ 42 ผูเป็
้ น
43
บุตรชายเอธาน ผูเป็
้ นบุตรชายศิมมาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายชิเมอี ผูเป็
้ นบุตรชายยาหาท ผูเป็
้ น
บุตรชายเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายเลวี 44 ที่ ข้างซ้ายมือมีบุ ตรชายของเมรารี พี่น้ องของเขา
คือ เอธานผู้เป็นบุตรชายคีชี ผู้เป็นบุตรชายอับดี ผู้เป็นบุตรชายมัลลูค 45 ผู้เป็นบุตรชายฮา
ชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิลคี ยาห์ 46 ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็น
บุตรชายบานี ผู้เป็นบุตรชายเชเมอร์ 47 ผู้เป็นบุตรชายมาห์ลี ผู้เป็นบุตรชายมู ชี ผู้เป็นบุตร
ชายเมรารี ผู้ เป็น บุตรชายเลวี 48 และคนเลวีพี่ น้ องของเขาได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้ ปฏิบัติ งานทุก
อย่างของพลับพลาของพระนิ เวศของพระเจ้า
16
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แต่ อาโรนกับ บุตรชายของท่านถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่น เครือ
่ งเผาบูชาและบนแท่น
เครือ
่ ง หอม และ ปฏิ บั ติ งาน ทัง้ สิน
้ ใน ที่ บริสุทธิ์ ที่สุด และ กระทํา การ ลบ มลทิน บาป ของ
อิสราเอล ตามทุกอย่างที่ โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้ 50 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของ
อาโรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของเอเลอาซาร์คือฟีเนหัส บุตรชายของฟีเนหัสคืออาบีชูวา
51 บุ ตรชายอาบี ชู วาคื อบ ุ คค ี บุ ตรชายของบุ คค ีคื ออ ุสซี บุ ตรชายของอุส ซี คือ เศ-ราหิ ยาห์
52 บุตรชายของเศ-ราหิยาห์คือเมราโยท บุตรชายของเมราโยทคืออามาริยาห์ บุตรชายของ
อามาริยาห์คืออาหิทูบ 53 บุตรชายของอาหิทูบคือศาโดก บุตรชายของศาโดกคืออาหิมาอัส
49

บรรดาหัวเมืองของคนเลวี
ต่อ ไป นี้ เป็ นที ่ อาศัย ของ เขา ตาม ค่าย ใน เขตแดน ของ เขา คือ ลูก หลาน ของ อา โรน
ครอบครัว คนโคฮาท เพราะสลากตกเป็น ของเขา 55 เขาได้ รบ
ั เมืองเฮโบรนในแผ่น ดิน ยู
ดาห์ และทุ่งหญ้าซึ่งอยู่ล้อมรอบนั ้น 56 แต่ทุ่งนาและตามชนบทของเมืองนั ้น เขายกให้แก่
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ 57 เขาให้เมืองต่างๆแห่งยูดาห์แก่ลูกหลานของอาโรน คือเมืองเฮ
โบรนซึ่งเป็นเมืองลี้ ภัย เมืองลิ บนาห์กับทุ่งหญ้า เมืองยาททีร ์ เมืองเอชเทโมอากั บทุ่งหญ้า
58 ฮี เลนพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า เดบีร พร
์ ้ อมกั บท ุ่ง หญ้า 59 อาชานพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า และเบธเช
เมชพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 60 และจากดิน แดนตระกูล เบนยามิ นก ็ มอบเมืองเกบาพร้อมกั บท ุ่ง
หญ้า อาเลเมทพร้อมกับทุ่งหญ้า และอานาโธทพร้อมกับทุ่งหญ้า หัวเมืองทัง้ สิน
้ ของเขาทุก
61
ครอบครัว เป็น สิบ สามหัว เมืองด้วยกัน ส่วนคนโคฮาทที่ เหลือ อยู่ นั ้น ได้ รบ
ั ส่วนมอบโดย
สลากที่ได้จากครอบครัวของตระกูล จากตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งมสิ
ี บหัวเมือง 62 และมอบ
สิบสามหัวเมืองจากตระกูลอิสสาคาร์ ตระกูลอาเชอร์ ตระกูลนัฟทาลี และจากตระกูลมนั ส
เสห์ ในบาชานให้ แก่ คนเกอร์โชมตามครอบครัว ของเขา 63 และมอบโดยสลากสิบ สองหัว
เมืองจากตระกูล รู เบน ตระกูล กาด และตระกูล เศบู ลุ นให้ แก่ คนเมรารีตามครอบครัว ของ
เขา 64 ดังนี้ แหละประชาชนอิสราเอลได้มอบหัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้าให้แก่คนเลวี 65 และ
คนอิสราเอลได้จับสลากให้หว
ั เมืองจากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบนยามิน
66
ตามที่ กล ่าวชื่อ ไว้นั้น ด้วย และครอบครัว คนโคฮาทที่ เหลือ อยู่มี หัว เมืองอัน เป็น ดิน แดน
ของเขาจากตระกูลเอฟราอิม 67 คนอิสราเอลได้ให้หัวเมืองลี้ ภัย คือเมืองเชเคมพร้อมกับท
ุ่งหญ้าในถิน
่ ภู เขาเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมกั บทุ่งหญ้า 68 เมืองโยกเมอัมพร้อมกั บทุ่ง
หญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับทุ่งหญ้า 69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองกัทริมโม
นพร้อมกับทุ่งหญ้า 70 และมอบเมืองจากตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง คือเมืองอาเนอร์พรอ
้ มกั
บท ุ่ง หญ้า เมืองบิ เลอ ัม พร้อมกั บท ุ่ง หญ้า ให้ แก่ ครอบครัว คนโคฮาทที่ เหลือ อยู่ 71 ดิ นแดน
ของมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ที่ มอบให้ แก่ คนเกอร์โชมคือ โกลานในเมืองบาชานพร้อมกั บท ุ่ง
หญ้า และอัช ทาโรทพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 72 และจากตระกูล อิส สาคาร์ คือ เมืองเคเดชพร้อม
กั บทุ่งหญ้า เมืองดาเบรัทพร้อมกั บทุ่งหญ้า 73 และเมืองราโมทพร้อมกั บทุ่งหญ้า และเมือ
งอาเนมพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 74 จากตระกูล อาเชอร์ คือ เมืองมาชาลพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า เมือง
อับโดนพร้อมกับทุ่งหญ้า 75 เมืองหุกอกพร้อมกับทุ่งหญ้า และเมืองเรโหบพร้อมกับทุ่งหญ้า
76 และจากตระกูลนัฟทาลี คือ เมืองเคเดชในกาลิ ลีพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองฮัมโมนพร้อมกั
บทุ่งหญ้า เมืองคีรย
ิ าธาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า 77 ส่วนคนเมรารีที่ เหลืออยู่นั ้นได้รบ
ั จากตระ
กูล เศบู ลุ นคือ เมืองริม โมนพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า เมืองทาโบร์พร ้ อมกั บท ุ่ง หญ้า 78 และฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นที่เยรีโค คือฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนนั ้น จากตระกูลรูเบน
คือเมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุ รกันดารพร้อมกั บทุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพร้อมกั บทุ่งหญ้า 79 เมือง
เคเดโมทพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า และเมืองเมฟาอาทพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 80 และจากตระกูล กาด
54
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คือ เมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า 81 เมืองเฮ
สโบนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองยาเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า

7
บุตรชายของอิสสาคาร์
1 บุตรชายของอิสสาคาร์ คือโทลา ปูอาห์ ยาชูบ และชิมโรน สี ่คนด้วยกัน 2 บุตรชายของ
โทลาคือ อุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมู เอล หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของ
เขา คือของโทลา เป็นทแกล้ว ทหารของพงศ์ พันธุ ์ของเขา และจํานวนของคนเหล่า นี้ ในรัช
สมัยของดาวิดเป็นสองหมื่นสองพันหกร้อยคน 3 บุตรชายของอุสซีคือ อิสราหิยาห์ และบุตร
ชายของอิส ราหิยาห์คือ มี คาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิส ชี อาห์ ห้า คนด้วยกัน ทุ กคนเป็น
คนชัน
์
อนบรรพบุรุษของเขา
้ หัวหน้า 4 และพร้อมกับคนเหล่านี้ ตามพงศ์พันธุของเขาตามเรื
มีหน่วยทหารศึกสามหมื่นหกพันคน เพราะเขามีภรรยาและบุตรชายมาก 5 ญาติพีน้
่ องของ
เขาซึ่งเป็นคนในบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ มีหมดด้วยกันเป็นทแกล้วทหารแปดหมื่น
เจ็ดพันคน ขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสาย
ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน
บุ ตรชายของเบนยามิ น คือ เบลา เบเคอร์ และเยดี ยาเอล สามคนด้วยกัน 7 บุ ตรชาย
ของเบลาคือ เอสโบน อุ สซี อุ สซี เอล เยรีโมท และอิรี ห้า คนด้วยกัน เป็น หัวหน้า ของเรือน
บรรพบุรุษ เป็น ทแกล้ว ทหาร และจํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ ในสํามะโนครัว เชื้อ สายของเขา
เป็น สองหมื่น สองพัน สามสิบ สี่ คน 8 บุ ตรชายของเบเคอร์คือ เศมิ ราห์ โยอาช เอลี เยเซอร์
เอลี โอนัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของเบเค
อร์ 9 และจํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัว เชื้อ สาย ตามพงศ์ พันธุ ์ เป็น หัวหน้า เรือน
บรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสองหมื่นสองร้อยคน 10 บุตรชายของเยดียาเอล
คือ บิลฮาน และบุตรชายของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช
และอาหิชาฮาร์ 11 ทัง้ หมดนี้ เป็น บุตรชายของเยดี ยาเอล ตามหัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของ
เขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นหนึ่ งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พรอ
้ มที่จะทําศึกสงคราม 12 และชุ
ปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอิระ และหุชิมบุตรชายอาเฮอร์
6

บุตรชายของนั ฟทาลี

13 บุตรชายของนั ฟทาลีคือ

ยาซีเอล กุนี เยเซอร์ และชัลลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์

ผู้สืบสายโลหิตของมนั สเสห์
บุ ตรชายของมนั สเสห์คือ อัสรีเอล ซึ่งนางกําเนิ ดให้ท่าน (แต่ ภรรยาน้ อยของท่านคือ
ชาวอารัม กําเนิ ด มาคีร บิ
์ ดาของกิ เลอาด 15 มาคีร ก็
์ รับ พี่ สาวของหุปปิม และชุ ปปิม มาเป็น
ภรรยา พี่สาวของเขาชื่อมาอาคาห์� และคนที่สองชื่อเศโลเฟหัด และเศโลเฟหัดมีบุตรสาว
16 และมาอาคาห์ ภรรยาของมาคีร ค
์ ลอดบุตรชายคนหนึ่ ง นางเรียกชื่อ เขาว่า เปเรช และ
น้ องชายของเขาชื่อเชเรช และบุตรชายของเขาชื่อ อุลาม และราเคม 17 บุตรชายของอุลาม
คือเบดาน เหล่านี้ เป็นบุตรชายกิเลอาด ผูเป็
้ นบุตรชายมาคีร ์ ผูเป็
้ นบุตรชายมนั สเสห์ 18 และ
ฮัมโมเลเคทน้ องสาวของเขาคลอดบุตรชื่ออิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาฮาลาห์ 19 บุ ตรชาย
ของเชมิดาคือ อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานี ยม
ั
14

ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม
บุ ตรชายของเอฟราอิม คือ ชู เธลาห์ และบุตรชายของชู เธลาห์คือ เบเรด บุ ตรชายของ
เบเรดคือ ทาหัท บุ ตรชายของทาหัท คือ เอลอาดาห์ บุ ตรชายของเอลอาดาห์คือ ทาหัท 21 บุ
20
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ตรชายของทาหัท คือ ศาบาด บุ ตรชายของศาบาดคือ ชู เธลาห์ กับ เอเซอร์และเอเลอั ด ซึ่ง
คนของกัท ผู้ ที่ เก ิด ในเมืองนั ้น ได้ ฆ่า เสีย เพราะเขาทัง้ หลายลงมาปล้น สัตว์ เลี้ยงของเขา
22 และเอฟราอิมบิดาของเขาไว้ทุกข์โศกเศร้าเป็ นหลายวัน และพี่น้องของเขาก็ มาเล้าโลม
เขา 23 และเอฟราอิมก็เข้าไปหาภรรยา และนางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และท่าน
เรียกชื่อเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุชว
่ ับเรือนของเขา 24 (บุตรสาวของท่านชื่อเช
ั ่ ร้ายตกอยูก
เอราห์ ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์� 25 เอฟราอิมมี บุ
ตรชายชื่อเรฟาห์ บุตรชายของเรฟาห์คือเรเชฟ บุตรชายของเรเชฟคือเทลาห์ บุตรชายของ
เทลาห์คือทาหาน 26 บุ ตรชายของทาหานคือลาดาน บุ ตรชายของลาดานคื ออัมมีฮูด บุ ตร
ชายของอัมมีฮูดคือเอลีชามา 27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน บุตรชายของนูนคือโยชูวา
กรรมสิทธิของเอฟราอิ
ม
์
ที่ ดิ นกรรมสิทธิ์และภู มิ ลําเนาของเขาคือ เบธเอลพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง และนา
อารัน ด้านตะวัน ออก และเกเซอร์ด้านตะวัน ตกพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง เชเคมพร้อมกับ
บรรดาหัว เมือง และกาซาพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง 29 และตามพรมแดนของคนมนั ส เสห์
มีเมืองเบธชานพร้อมกับบรรดาหัวเมือง ทาอานาคพร้อมกับบรรดาหัวเมือง เมกิดโดพร้อม
กับบรรดาหัวเมือง โดร์พรอ
้ มกับบรรดาหัวเมือง ลูกหลานโยเซฟบุตรชายอิสราเอลได้อาศัย
อยูใ่ นที่เหล่านี้
28

บุตรชายของอาเชอร์

30 บุตรชายของอาเชอร์คือ อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา 31 บุ

ตรชายของเบรียาห์ คือ เฮเบอร์และมัล คี เอล ผู้ เป็น บิดาของบิร ซาวิธ 32 เฮเบอร์ให้ กําเนิ ด
บุตรชื่อ ยาเฟล็ ท โชเมอร์ โฮธามและชู วาน ้ องสาวของเขา 33 บุ ตรชายของยาเฟล็ ท คือ ปา
สัค บิ มฮาล และอัช วาท เหล่า นี้ เป็น บุตรยาเฟล็ ท 34 บุ ตรชายของเชเมอร์คือ อาฮี โรกาห์
เยฮุบบาห์ และอารัม 35 บุตรชายของเฮเลมน้ องชายของเขาคือ โศฟาห์ อิมนา เชเลช และ
อามัล 36 บุ ตรชายของโศฟาห์คือ สุ อาห์ ฮารเนเฟอร์ ชู อัล เบรี อิมราห์ 37 เบเชอร์ โฮด ชัม
มา ชิ ลชาห์ อิ ธราน และเบโอรา 38 บุ ตรชายของเยเธอร์คือ เยฟุน เนห์ ปิ สปา และอารา
39 บุ ตรชายของอุล ลาคือ อาราห์ ฮัน นี เอล และรีเซ ีย 40 ทัง
้ สิน
้ เหล่า นี้ เป็น คนของอาเชอร์
หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหารที่คัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่ จํานวน
ที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายเพื่อทําศึกสงครามเป็นสองหมื่นหกพันคน

8

บุตรชายและหัวหน้าตระกูลของเบนยามิน
1 เบนยามิน ให้ กําเนิ ด เบลาบุตรหัวปี ของเขา อัชเบลคนที่ สอง อาหะราห์ คนที ่ สาม 2 โน
ฮาห์คนที่สี่ ราฟาคนที่ห้า 3 และบุตรชายของเบลาคือ อัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด 4 อาบีชูวา นา
อามาน อาโหอาห์ 5 เก-รา เชฟูฟาน และหุราม 6 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเอฮูด เขาทัง้ หลาย
เป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของชาวเมืองเกบา และเขาถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง เมืองมานาฮาท
7 คือ นาอามาน อาหิ ยาห์ และเก-รา เขาทัง
้ หลายถูก กวาดไปเป็น เชลย และท่านให้ กําเนิ ด
8
บุตรชื่ออุสซาห์ และอาหิฮูด และชาหะราอิมให้กําเนิ ดบุตรในดินแดนโมอับ ภายหลังจาก
ที่เขาได้ไล่ หุชิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแล้ว 9 เขาให้กําเนิ ดบุตรกับโฮเดชภรรยาของ
เขาคือ โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ เหล่านี้ เป็นบุตรชายของเขา
เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของเขา 11 เขาให้กําเนิ ดบุตรกับหุชิมด้วยคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล
12 บุ ตรชายของเอลปาอัล คือ เอเบอร์ มิ ชอัม และเชเมด ผู้ สร้างเมืองโอโน และเมืองโลด
พร้อมกับหัวเมือง 13 และเบรียาห์ และเชมา เขาทัง้ หลายเป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของชาวเมือ
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งอัยยาโลน ผู้ ซึ่ง ขับ ไล่ ชาวเมือ งกัท ไปเสีย นั ้น 14 และอาหิโย ชาชัก และเยรีโมท 15 เศบาดิ
ยาห์ อาราด เอเดอร์ 16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮาเป็นบุตรชายของเบรียาห์ 17 เศบาดิยาห์
เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์ 18 อิชเมรัย ยิสลิ ยาห์และโยบับเป็นบุตรชายของเอลปาอัล 19 ยาคิ
ม ศิค รี ศั บด ี 20 เอลี เยนั ย ศิลเลธัย เอลี เอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิ มราทเป็น บุตร
ชายของชิเมอี 22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล 23 อับโดน ศิครี ฮานาน 24 ฮานั นยาห์ เอลาม อัน
โธธียาห์ 25 อิฟ ไดยาห์ และเปนูเอลเป็น บุตรชายของชาชัก 26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิ
ยาห์ 27 ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และศิครี เป็นบุตรชายของเยโรฮัม 28 คนเหล่านี้ เป็นหัวหน้า
บรรพบุรุษของเขา ตามพงศ์พันธุของเขา
์
เป็นชัน
่
ซาเล็ม 29 และ
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อยูในเยรู
ในกิเบโอนก็มีบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 30 บุตรชายหัวปี
ของท่านชื่ออับโดน แล้วก็มี ศูร ์ คีช บาอัล นาดับ 31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32 และมิกโลทให้
กําเนิ ดบุตรชื่อชิเมอาห์ คนเหล่านี้ อาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติ ของเขาในเยรู ซาเล็ มด้วย เขา
อยูก
่ ับญาติของเขา
ผู้สืบสายโลหิตของซาอูล

33 เนอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อคีช

คีชให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน
มัล คี ชู วา อาบ ี นาดับ และเอชบาอัล 34 และบุตรชายของโยนาธานคือ เมริบ บาอัล และเม
ริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่อมีคาห์ 35 บุ ตรชายของมีคาห์คือ ปี โธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส
36 และอาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮอัดดาห์ และเยโฮอัดดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัส
มาเวทและศิ มรี ศิ มรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อโมซา 37 โมซาให้กําเนิ ดบุตรชื่อบิเนอา บุตรชายของ
บิ เนอาคือ ราฟาห์ บุ ตรชายของราฟาห์คือ เอเลอาสาห์ บุ ตรชายของเอเลอาสาห์คือ อาเซล
38 อาเซลมีบุตรชายหกคน และต่อไปนี้ เป็ นชื่อของเขา อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์
โอบาดีห์ และฮานั น ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของอาเซล 39 บุ ตรชายของเอเชกน้ องชายของ
เขาคือ อุ ลามบุตรหัวปี ของเขา เยฮูช คนที่ สอง และเอลี เฟเลทคนที่ สาม 40 บุ ตรชายของอุ
ลามเป็นคนที่ เป็นทแกล้วทหาร นั กธนู มีลูกหลานมากหนึ่ งร้อยห้าสิบคน คนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้
เป็นลูกหลานของเบนยามิน

9
สํามะโนครัวเชื้อสายของอิสราเอลและยูดาห์

ดัง นั ้ นอ ิส ราเอลทัง้ ปวงได้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัว เชื้อ สาย และดู เถิด ทะเบียนนี้
ก็ บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลและยู ดาห์ ผู้ ถู กกวาดไปเป็น เชลยในบาบิ
โลนเพราะการละเมิด ของเขา 2 ฝ่ายพวกแรกที่ เข ้า มาอาศัย ในที่ กรรมสิทธิ์ของเขาอีก ใน
บรรดาหัว เมืองของเขานั ้น คื ออ ิส ราเอล พวกปุโรหิต พวกเลวี และพวกคนใช้ ประจํา พระ
วิหาร 3 และในเยรู ซาเล็ม มี ประชาชนบางคนในพวกยู ดาห์ พวกเบนยามิน พวกเอฟราอิม
และพวกมนั ส เสห์ ได้ อาศัย อยู่ 4 คื ออ ุธย
ั เป็น บุตรชายอัม มี ฮูด ผู้ เป็น บุตรชายอมรี ผู้ เป็น
บุตรชายอิมรี ผู้ เป็น บุตรชายบานี ในพวกบุตรเปเรศ ผู้ เป็น บุตรชายยู ดาห์ 5 และจากคนชี
โลห์คือ อาสายาห์บุตรหัวปี และบุตรชายของเขา 6 จากบุตรชายของเศ-ราห์คือ เยอูเอล กับ
ญาติของเขาเป็นหกร้อยเก้าสิบคน 7 จากลูกหลานของเบนยามินคือ สัลลู ผูเป็
้ นบุตรชายเม
ชุ ลลาม ผู้เป็นบุตรชายโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายหัสเสนูอาห์ 8 อิบเนยาห์บุตรชายเยโรฮัม
เอลาห์บุตรชายอุสซี ผู้เป็นบุตรชายมิครี และเมชุลลามบุตรชายเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
เรอูเอล ผู้เป็นบุตรชายอิบนียาห์ 9 และญาติ ของเขาตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา เป็นเก้าร้อยห้า
สิบหกคน ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษของเขา
1

1 พงศาวดาร 9:10

471

1 พงศาวดาร 9:34

พวกปุโรหิตใหญ่
10 จากพวกปุ โรหิ ตม ี เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน 11 และอาซาริยาห์ ผู้ เป็ น บุตรชายฮิ ล
คี ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเมชุ ลลาม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชายเมราโยท ผู้เป็นบุตร
ชายอาหิทูบ เจ้าหน้าที่ปกครองของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า 12 และอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
เยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายมัลคิยาห์ และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรชายอาดี
เอล ผูเป็
้ นบุตรชายยาเซราห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเมชุลลาม ผูเป็
้ นบุตรชายเมชิลเลมิท ผูเป็
้ นบุตร
13
ชายอิมเมอร์ และญาติของเขา หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา รวมเป็นหนึ่ งพันเจ็ดร้อย
หกสิบคน เป็นคนสามารถมากที่จะทํางานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเจ้า
คนเลวีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
เชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชายอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายฮา
ซาบิยาห์ ลูกหลานของเมรารี 15 กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตร
ชายมีคา ผูเป็
้ นบุตรชายศิครี ผูเป็
้ นบุตรชายอาสาฟ 16 และโอบาดีห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเชไมอาห์
ผูเป็
้ นบุตรชายกาลาล ผูเป็
้ นบุตรชายเยดูธูน และเบเรคยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาสา ผูเป็
้ นบุตร
17
ชายเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในชนบทของชาวเนโทฟาห์ ผู้เฝ้าประตู คือ ชัลลูม อักขูบ ทัล
โมน อาหิมาน และญาติของเขา ชัลลูมเป็นหัวหน้า 18 ประจําอยูจนบั
่
ดนี้ ที่พระทวารของกษั
ตริย์ ทางด้านตะวัน ออก คนเหล่า นี้ เป็น ผู้ เฝ้า ประตู ค่ายของคนเลวี 19 ชัลลูม เป็น บุตรชาย
โคเร ผู้เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์ และญาติของเขาคือเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา คือคนโคราห์ เป็นผู้ดู แลการงานปรนนิ บัติ เป็นผู้เฝ้าธรณี ประตู ของพลับพลา ดัง
บรรพบุรุษของเขา เป็นผู้ดูแลค่ายของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้ดูแลทางเข้า 20 และฟีเนหัสบุตร
ชายเอเลอาซาร์ เป็นผู้ครอบครองเหนื อเขาในกาลก่อน พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเขา 21 เศ
คาริยาห์ บุตรชายเมเชเลมิยาห์ เป็นผู้เฝ้าทางเข้าประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม 22 ผู้ถู กเลือก
เป็น ผู้ เฝ้า ประตู ที่ ธรณี นั ้ นม ี สองร้อยสิบ สองคน เขาขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สายไว้ใน
ชนบทของเขา ดาวิดและซามูเอลผู้ทํานายได้สถาปนาเขาไว้ในตําแหน่ งหน้าที่ 23 ดังนั ้นเขา
และลูกหลานของเขาจึงเป็นผู้ดู แลประตู รวั ้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้เฝ้าประตู รวั ้
พระนิ เวศแห่ง พลับพลา 24 ผู้ ดู แลประตู รวั ้ อยู่ทัง้ สี่ ด้าน คื อด ้านตะวันออก ตะวันตก เหนื อ
และใต้ 25 และญาติของเขาซึ่งอยูใ่ นชนบทของเขาต้องเข้ามาทุกๆเจ็ดวัน ตามเวลากําหนด
เพื่อจะอยูก
่ ับคนเหล่านี้
14 จากคนเลวีมี

หน้าที่สําคัญของคนเลวีบางคน
เพราะนายประตู ร ัวท
้ ัง้ สี่ คน ผู้ เป็น พวกเลวีนั ้น มี ตําแหน่ ง หน้าที่ เป็น ผู้ ดู แลห้องและ
คลัง ของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า 27 และเขาพัก อาศัย อยู่ รอบพระนิ เวศของพระเจ้า เพราะ
หน้าที่ เฝ้า ตกอยู่กับ เขา และเขามี หน้าที่ เปิด ทุก เช้า 28 บางคนเป็น คนดูแลเครือ
่ งใช้ ในการ
29
ปรนนิ บัติ เพราะว่าจะเบิกออกไปหรือส่งเข้ามาต้องนั บทุกครัง้
และบางคนถูกแต่งตัง้ ให้
ดู แลเครือ
่ งใช้ และดูแลเครือ
่ งใช้ ของสถานบริสุทธิ ์ ทัง้ สิน
่ นํ้ามัน
้ ดู แลยอดแป้ง นํ้า องุน
กํายาน และ เครือ
่ ง เทศ 30 และ บาง คน ซึ่ง เป็น ลูก หลาน ของ ปุ โรหิ ตก ็ เตรียม เครือ
่ ง เทศ
31
ประสม และมัท ที ธิยาห์คนเลวีคนหนึ่ ง ผู้ เป็น บุตรหัวปี ของชัลลูม คนโคราห์ มี ตําแหน่ ง
หน้าที่ เป็น ผู้ ดู แลสิง่ ที่ ปิ้งในถาด 32 และญาติ ของเขาบางคน ซึ่ง เป็น คนโคฮาท เป็น ผู้ ดู
แลขนมปัง หน้า พระพักตร์ มี หน้าที่ จัด เตรียมทุก วัน สะบาโต 33 ต่อ ไปนี้ เป็น นั กร ้อง คือ
ประมุข ของบรรพบุรุษ คนเลวี ผู้ อาศัย อยู่ ในห้องในพระวิหารไม่ ต้องทําการปรนนิ บั ติ อย่าง
อื่น เพราะเขาอยู่ เวรทัง้ กลางวัน และกลางคืน 34 คนเหล่า นี้ เป็น บรรดาหัวหน้า ของคนเลวี
ตามพงศ์พันธุของเขาเป็
์
นชัน
่ ่เยรู ซาเล็ม
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อาศัยอยูที
26
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สายตระกูลของซาอูล
35 ในกิเบโอนนั ้น เยฮี เอลบิ ดาของกิเบโอนอาศัย อยู่ และภรรยาของท่านชื่อ มาอาคาห์
36 และบุตรชายหัวปี ของท่านชื่อ อับ โดน แล้ว ก็ มี ศู ร ์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ 37 เกโดร์ อา
หิโย เศคาริยาห์ และมิ กโลท 38 และมิ กโลทให้กําเนิ ดบุตรชื่อชิเมอัม และคนเหล่านี้ อาศัย
อยูต
่ รงข้ามกับญาติของเขาในเยรู ซาเล็มด้วย อยูกั
่ บญาติของเขา 39 เนอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
คีช คีช ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ซาอูล ซาอูล ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยนาธาน มัล คี ชู วา อาบ ี นาดับ และ
เอชบาอัล 40 บุตรชายของโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่อมีคาห์
41 บุตรชายของมีคาห์คือ ปี โธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 42 และอาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อยา
ราห์ และยาราห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวท และศิ มรี และศิ มรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
โมซา 43 โมซาให้กําเนิ ดบุตรชื่อบเิ นอา และบุตรชายของบิเนอาคือเรไฟยาห์ บุตรชายของเร
ไฟยาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล 44 อาเซลมีบุตรชายหกคน และ
ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของเขาทัง้ หลายคือ อัส รีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮา
นั น เหล่านี้ เป็นบุตรชายของอาเซล

10
ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ สู้ กับ คนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ หนี ไปให้ พ้น หน้า คนฟี ลิ ส เตี ยล ้ม
ตายอยู่ที่ บนภู เขากิลโบอา 2 และคนฟี ลิสเตี ยก็ไล่ ทันซาอู ลกับพวกราชโอรส และคนฟี ลิส
เตียก็ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวา ราชโอรสของซาอูลเสีย 3 การรบหนั กก็ประชิด
ซาอูล เข้าไป และนั ก ธนู มาพบพระองค์ เข้า พระองค์ ก็ ทรงบาดเจ็บ สาหั สด ้วยฝีมือ ของนั ก
ธนู 4 แล้วซาอู ลรับสัง่ คนถืออาวุธของพระองค์ ว่า “จงชักดาบออก แทงเราเสียให้ทะลุ เถิด
เกรงว่า คนที่ มิได้ เข ้าสุ หน ัต เหล่า นี้ จะเข้ ามาทํา ลบหลู่ แก่ เรา � แต่ ผู้ ถือ อาวุธ ไม่ ยอมกระทํา
ตาม เพราะเขากลัว มาก ซาอูล จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์ ออก ทรงล้ มท ับ ดาบนั ้น 5 และ
เมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็นว ่า ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับ ดาบของเขาตายด้วย 6 ดัง นั ้น ซา
อู ลก ็ สิน
้ พระชนม์ พร ้ อมกับ ราชโอรสทัง้ สามของพระองค์ และราชวงศ์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์
ก็ ตายด้วยกัน 7 เมื่อ บรรดาคนอิสราเอลผู้ อยู่ ในหุบ เขาเห็ นว ่า กองทัพ หนี ไป และซาอู ลก ับ
โอรสของพระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาก็ ทิ้งบ้านเมืองของเขาและหลบหนี ไป คนฟี ลิสเตี
ยก็เข้ามาอาศัยอยูใ่ นนั ้น
1

คนฟีลิสเตียฉลองการสิน
้ พระชนม์ของซาอูล
8 อยูมาวั
่
นรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า เขาพบพระศพซาอูลและ
ราชโอรสทัง้ สามอยูบ
่ นภูเขากิลโบอา 9 เขาก็ถอดเครือ
่ งทรงของพระองค์ เอาพระเศียรและ
อาวุธ ของพระองค์ ไป และส่ง ผู้ ส่ือสารไปทัว่ ดิน แดนฟี ลิ ส เตีย ให้ นํา ข่าวดี ไปยัง รู ป เคารพ
และประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ
่ งอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารพระของเขา และเอา
พระเศียรของพระองค์ มัด ไว้ในวิหารของพระดาโกน 11 แต่ เมื่อ ชาวยาเบชกิ เลอาดทัง้ สิน
้
ได้ยน
ิ เรือ
่ งทัง้ หมดที่ คนฟี ลิสเตียได้ กระทําแก่ ซาอูล 12 ทหารเก่งกล้าทัง้ สิ้นก็ลุ กขึ้นไปเชิญ
พระศพของซาอูล และศพโอรสของพระองค์ นํา มาที่ ยาเบช และเขาก็ ฝัง พระอัฐิ นั้น ใต้ ต้น
โอ๊กในยาเบช และได้อดอาหารเจ็ดวัน
ความบาปของซาอูลทําให้พระองค์เสียราชอาณาจักร
ซาอูล จึง สิน
้ พระชนม์ ด้วยความละเมิด ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ กระทํา ต่อ พระเยโฮ
วาห์ ในเรือ
่ งที่ พระองค์ มิได้ รักษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และได้ ทรงแสวงหาการนํา
13
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โดยทรงปรึกษาคนทรงด้วย 14 และมิได้ทรงแสวงหาการนําจากพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
จึงทรงสังหารพระองค์เสีย และทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรชายเจสซี

11
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
แล ้ว คนอิสราเอลทัง้ สิ้ นก ็ชุ มนุ มอยู่ ด้วยกัน เฝ้า ดาวิด ที่ เมืองเฮโบรนทูล ว่า “ดู เถิด ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเป็นกระดูก และเนื้ อ ของพระองค์ 2 ในกาลก่อน แม้ เมื่อ ซาอูล ทรงเป็นก
ษั ตริ ย์ พระองค์ ทรงเป็น ผู้นํา อิสราเอลออกไปและเข้า มา และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
พระองค์ ตรัส แก่ พระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเจ้า จะเป็น เจ้า
เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา� ” 3 ดัง นั ้น พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ สิน
้ ของคนอิสราเอลก็ มาเฝ้า
กษั ตริย์ ที่ เมืองเฮโบรน และดาวิด ทรงกระทํา พันธสัญญากับ เขาทัง้ หลายที่ เมืองเฮโบรน
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายก็ เจ ิม ตัง้ ดาวิด ให้เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล
1

กรุ งเยรู ซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
ดาว ิด และคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ไปยัง เยรู ซาเล็ม คือ เยบุส ที่ นั ่น คนเยบุ สอย ู่ ซึ่ง เป็น ชาว
แผ่น ดิน นั ้น 5 ชาวเมืองเยบุ ส ทูล ดาวิด ว่า “พระองค์ จะเสด็จ เข้า มาที่ นี่ ไม่ ได้ � อย่างไรก็ ดี
ดาวิดทรงยึดที่กําบังเข้มแข็งแห่งศิ โยนไว้ คือนครของดาวิด 6 ดาวิดรับสัง่ ว่า “ผู้ใดที่ โจมตี
คนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา� และโยอาบบุตรชายของนางเศรุ ยาห์
ได้ยกขึ้นไปก่อน ท่านจึงได้เป็นหัวหน้า 7 และดาวิดทรงประทับอยู่ในที่กําบังเข้มแข็ง เพราะ
ฉะนั ้นเขาจึงเรียกว่า นครของดาวิด 8 และพระองค์ทรงสร้างเมืองรอบ ตัง้ แต่มิลโลโดยรอบ
และโยอาบก็ ซ่อมส่วนที่ เหลือของเมืองนั ้น 9 และดาวิดทรงจําเริญยิง่ ๆขึ้น เพราะว่าพระเย
โฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
4

รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด
10 ต่อ ไปนี้ เป็ น คนที่ เด่ นในพวกวีรบ ุ รุษ ของดาวิด ผู้ สน ับ สนุ นพระองค์ อย่างแข็ง แรงใน
ราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยกันกับอิสราเอลทัง้ สิน
้ เชิญพระองค์ให้เป็นกษั ตริย์ ตามพ
11
ระวจนะของพระเยโฮวาห์เกี่ยวด้วยเรือ
่ งอิสราเอล ต่อไปนี้ เป็นจํานวนวีรบุรุษของดาวิด
คือ ยาโชเบอัม คนฮักโมนี เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา เขายกหอกของเขาสู้คนสามร้อย
และฆ่าเสียในคราวเดียวกัน 12 และในวีรบรุ ุ ษทัง้ สาม คนทีถ
่ ัดเขาไปคือเอเลอาซาร์ บุตรชาย
โดโด คนอาโหอาห์ 13 เขาอยู่กับดาวิดที่ ปัสดัมมิม เมื่อคนฟี ลิสเตียชุ มนุมกันทําสงครามที่
นั ่น มี ที่ ดิ นแปลงหนึ่ งม ี ข้าวบาร์เลย ์ เต็ม ไปหมด และคนทัง้ หลายก็ หนี ไปให้พ้น หน้า คนฟี ลิ
สเตีย 14 แต่ พวกเขายืนหยัดอยู่ท่ามกลางที่ ดิ นแปลงนั ้น และป้องกั นมันไว้ ได้ ฆ่าคนฟี ลิส
เตียเสีย และพระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้พ้นด้วยชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ 15 สามคนใน
พวกทหารเอกทัง้ สามสิบคนนั ้นได้ลงไปถึงศิลาหาดาวิดที่ ถ้ําอดุลลัม เมื่อกองทัพของคนฟี
ลิสเตียตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หุบเขาเรฟาอิม 16 คราวนั ้นดาวิดอยใู่ นที่กําบังเข้มแข็ง และทหารประจํา
ป้อมของคนฟี ลิ ส เตี ยอยู่ ที่ เบธเลเฮม 17 ดาว ิดตรัสด ้วยความอาลัย ว่า “โอ ใครหนอจะส่ง
นํ้า จากบ่อ ที่ เบธเลเฮมซึ่ง อยู่ ข้างประตู เมืองมาให้เราดื่ม ได้� 18 แล ้ว คนทัง้ สามก็ แหกค่าย
ของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตักนํ้ามาจากบ่อเบธเลเฮมที่ ข้างประตูเมือง นําเอามาถวายดา
วิด แต่ดาวิดหาทรงดื่มน้าํ นั ้นไม่ พระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19 ตรัสว่า “ขอ
พระเจ้า ของข้า ทรงห้ามข้า ไม่ ให้ กระทํา อย่างนี้ ควรหรือ ที่ ข้า จะดื่ม โลหิต ของคนเหล่า นี้ ผู้
ที่ เสี่ยงชีวต
ิ ของเขา เพราะด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของเขาเอง เขาได้ เอานํ้า นี้ มา � เพราะฉะนั ้น
พระองค์ จึง หาทรงดื่ม ไม่ ทแกล้ว ทหารสามคนนั ้น ได้ กระทํา สิง่ นี้ 20 ฝ่า ยอาบี ชย
ั น้ องชาย
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ของโยอาบเป็นหัวหน้าของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้ยกหอกของท่านสู้คนสามร้อย และฆ่าเสีย
และได้รบ
ั ชื่อเสียงดัง่ วีรบุรุษสามคนนั ้น 21 ในสามคนนั ้นท่านมีช่อ
ื เสียงมากกว่าอีกสองคน
นั ้น และได้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเขา แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น 22 และเบไน
ยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น บุตรชายของคนเก่ง กล้า แห่ง เมืองขับ เซเอล เป็น คนประกอบ
มหกิจ เขาได้ ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน เขาลงไปฆ่าสิงโตที่ ในบ่อในวันที ่หม
ิ ะตก
ด้วย 23 เขาได้ฆ่าคนอียป
ิ ต์คนหนึ่ ง เป็นชายรู ปร่างใหญ่โต สูงห้าศอก คนอียป
ิ ต์นั้นถือหอก
เหมือนไม้กระพัน
่ ทอผ้า แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขา และแย่งเอาหอกมาจากมือของ
คนอียป
ิ ต์ และฆ่า เขาเสีย ด้วยหอกของเขาเอง 24 สิ ่ง เหล่า นี้ เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา
ได้ กระทํา และได้ ช่อ
ื เสียงในหมู่ พวกทแกล้วทหารสามคนนั ้น 25 ดู เถิด เขามีช่อ
ื เสียงโด่ งด
ังกว่าสามสิบคนนั ้น แต่เขาไม่มียศเท่ากับสามคนแรกนั ้น และดาวิดได้ทรงแต่งเขาให้เป็น
ผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ 26 นอกนั ้ นมีพวกทแกล้วทหารของกองทัพคือ อาสาเฮ
ลน้ องชายของโยอาบ เอลฮานั นบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 27 ชัมโมทชาวเมืองฮาโรด
เฮเลสคนเปโลน 28 อิ ราบ ุตรชายอิก เขชชาวเมืองเทโคอา อาบ ีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท
29 สิ บเบคัย คนหุ ชาห์ อิ ลัย คนอาโหอาห์ 30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ เฮเลด บุ ตรชายบาอา
นาห์ชาวเนโทฟาห์ 31 อิธย
ั บุ ตรชายรีบัยแห่งเมืองกิเบอาของคนเบนยามิน เบไนยาห์ ชาว
32
ปิ ราโธน หุรย
ั ชาวลําธารกาอัช อาบีเอล คนอารบาห์ 33 อัสมาเวท คนบาฮูริม เอลี ยาบา
ชาวชาอัล โบน 34 ลูก หลานฮาเชมคนกิม โซ โยนาธาน บุ ตรชายชากี ชาวฮาราห์ 35 อาหิอม
ั
บุ ตรชายสาคาร์ชาวฮาราห์ เอลี ฟัล บุ ตรชายอู ระ 36 เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ คน
เปโลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย บุ ตรชายเอสบัย 38 โยเอล น้ องชายนาธัน มิ บฮาร์
บุ ตรชายฮากรี 39 เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย ชาวเบเอโรท ผู้ถืออาวุธของโยอาบบุตรชาย
นางเศรุ ยาห์ 40 อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คนอิทไรต์ 41 อุรียาห์ คนฮิตไทต์ ศาบาด บุตรชายอัค
ลัย 42 อาดีนา บุตรชายชิซาคนรู เบน หัวหน้าคนหนึ่ งของคนรู เบน และสามสิบคนด้วยกันก
ับเขา 43 ฮานั น บุตรชายมาอาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน 44 อุสชียา ชาวอัชทาโรท ซามา
และเยฮีเอล บุตรชายโฮธามคนอาโรเออร์ 45 เยดียาเอล บุตรชายชิมรี และโยฮา น้ องชาย
ของเขา ชาวทิไซต์ 46 เอลีเอล คนมาหะไวต์ เยรีบัยและโยชาวิยาห์ บุตรชายเอลนาอัม และ
อิทมาห์ คนโมอับ 47 เอลีเอล โอเบด และยาอาซีเอล คนเมโซบัย

12
พวกต่างๆที่รว่ มกับดาวิดที่ศิกลาก
1 ต่อไปนี้ เป็ นคนที่มาหาดาวิดที่ ศิกลาก ขณะเมื่อท่านไปไหนไม่ ได้ สะดวกเพราะเหตุ ซาอู
ลบ ุตรชายคีช เขาทัง้ หลายเป็น คนในพวกทแกล้ว ทหาร ผู้ ช่วยท่านในการรบ 2 เขาเป็น นั ก
ธนู เขาเหวีย
่ งหินด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้าย เขาเป็นคนเบนยามิน ญาติ
ของซาอูล 3 อาหิเยเซอร์เป็น หัวหน้า ถัด ไปคือ โยอาช บุ ตรชายของเชมาอาห์ชาวเมือ งกิเบ
อา และเยซีเอลกับเปเลท บุตรชายของอัสมาเวท เบราคาห์และเยฮูชาวอานาโธท 4 อิชมัย
ยาห์แห่งกิเบโอน ทแกล้วทหารในพวกสามสิบคนนั ้น และเป็นหัวหน้าเหนื อสามสิบคนนั ้น
เยเรมีย์ ยาฮาซี เอล โยฮานั น โยซาบาดชาวเมืองเกเดราห์ 5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห์ เช
มาริยาห์ เชฟาทิยาห์คนฮารู ฟ 6 เอลคานาห์ อิสชีอาห์ อาซาเรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คนโค
ราห์ 7 และโยเอลาห์ กับ เศบาดิยาห์ บุตรชายของเยโรฮัมชาวเกโดร์ 8 มีทแกล้วทหารและผู้
ชํานาญศึกจากคนกาดหนี เข้าไปหาดาวิด ณ ที่กําบังเข้มแข็งในถิน
่ ทุรกันดาร เขาชํานาญโล่
และดัง้ ผู้ซึ่งหน้าของเขาเหมือนหน้าสิงโต และผู้ซ่ึงรวดเร็วเหมือนละมัง่ บนภูเขา 9 เอเซอร์
เป็น หัวหน้า โอบาดีห์ที่ สอง เอลีอับท ี่ สาม 10 มิ ชม ัน นาห์ที่ สี่ เยเรมีย์ที่ ห้า 11 อัททัย ที่ หก เอ
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ลี เอลที่ เจ็ด 12 โยฮานั นที ่แปด เอลซาบาดที่ เก้า 13 เยเรมีย์ที่ สิบ มั คบันนั ย ที่ สิบเอ็ด 14 คน
เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของกาด เป็น นายทหารในกองทัพ ผู้ น้ อยก็ เป็น นายร้อย ผู้ใหญ่ ก็ เป็น
นายพัน 15 เหล่า นี้ เป็น คนที่ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนในเดือนแรก เมื่อ นํ้า ท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ และให้
16
คนที ่อยู่ ณ ลุ ่มแม่น้ําแตกหนี ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีคนเบนยามินและ
ยู ดาห์มาเฝ้า ดาวิด ณ ที่ กําบัง เข้ม แข็ง 17 ดาว ิด ทรงออกไปต้อนรับ เขา และตรัส กับ เขาว่า
“ถ้าท่านทัง้ หลายมาฉั นมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติดกับท่าน แต่ถ้า
มาเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า แม้ว่าในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆ ก็
ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทัง้ หลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษท่านทัง้ หลาย
เถิด� 18 แล้วพระวิญญาณได้ มาเหนื ออามาสั ย หัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชานั ้น และเขาทูล
ว่า “ข้าแต่ ดาวิด ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็นของพระองค์ และอยู่กับพระองค์ ข้าแต่ บุ ตรเจส
ซี สันติภาพ สันติ ภาพจงมี แก่ พระองค์ และสันติภาพจงมี แก่ ผู้ช่วยของพระองค์ เพราะว่า
พระเจ้าของพระองค์ทรงอุปถัมภ์พระองค์� แล้วดาวิดทรงรับเขาทัง้ หลายไว้ และทรงตัง้ ให้
เป็น นายทหารในกองทัพ ของพระองค์ 19 คนมนั ส เสห์ด้วยได้ หลบหนี ไปเข้า ฝ่ายดาวิด บ้าง
เมื่อ พระองค์ ยกมากับ คนฟี ลิ ส เตีย เพื่อ ทํา สงครามกับ ซาอูล แต่ พวกฝ่ายดาวิ ดม ิ ได้ ช่วย
คนฟี ลิ ส เตีย เพราะผู้ ครอบครองของคนฟี ลิ ส เตีย ได้ หาร ื อก ัน และส่ง พระองค์ กล ับ ไปเสีย
บอกว่า “เขาจะหลบหนี ไปคืนดีกับซาอูลนายของเขาโดยเอาหัวของเราไปด้วย� 20 ขณะเมื่อ
พระองค์ ไปยังศิ กลาก คนมนั สเสห์เหล่านี้ หลบหนี ไปสมทบพระองค์ คือ อัดนาห์ โยซาบาด
เยดี ยาเอล มี คาเอล โยซาบาด เอลีฮู และศิลเลธัย หัวหน้า บรรดากองพัน ในคนมนั ส เสห์
21 เขาทัง
้ หลายช่วยเหลือ ดาวิด ต่อสู้ พวกปล้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็น ทแกล้ว ทหารทัง้ สิน
้
และเป็น ผู้ บังคับ บัญชาในกองทัพ 22 ในสมัย นั ้น ทุกๆวันม ี คนมาเข้า ฝ่ายดาวิด เพื่อ จะช่วย
เหลือพระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้า
กองทัพของตระกูลต่างๆตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์

23 ต่อไปนี้ เป็ นจํานวนทหารติดอาวุธพร้อมสําหรับสงคราม

ผู้มาหาดาวิดในเมืองเฮโบรน
เพื่อจะมอบราชอาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 24 คน
ยู ดาห์ที่ ถือ โล่ และหอกมี หกพัน แปดร้อย เป็น ทหารติด อาวุธ พร้อมสําหรับ สงคราม 25 จาก
คนสิ เมโอน มี ทแกล้ว ทหารชํานาญศึก เจ็ด พัน หนึ่ ง ร้อย 26 จากคนเลวีสี ่ พัน หกร้อย 27 เย
โฮยาดาเป็นหัวหน้าคนของอาโรน มีคนมากับท่านสามพันเจ็ดร้อย 28 ศาโดกทแกล้วทหาร
หนุ่ม และคนจากเรือนบรรพบุรุษ ของเขาเองเป็น ผู้ บังคับ บัญชายี่ สิ บสองคน 29 จากคน
เบนยามินญาติ ของซาอูลสามพันคน ซึ่งแต่ ก่อนนี้ จํานวนมากจงรักภั กดีต่อราชวงศ์ ซาอูล
30 จากคนเอฟราอิม ทแกล้ว ทหารแกล้ว กล้า สองหมื่น แปดร้อยคน เป็ น คนมีช่ อ
ื เสียงใน
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา 31 จากคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล หน่งึ หมื่น แปดพัน คน ผู้ ซึ่ง เขาบ่ง
ชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษั ตริย์ 32 จากคนอิสสาคาร์ มีผู้รูกาลเทศะ
้
ทราบว่าอิสราเอล
ควรทําประการใด มีหัวหน้าสองร้อยคน และญาติ ของเขาทัง้ สิน
้ อยู่ใต้ บังคับบัญชาของเขา
33 จากคนเศบูลุน มีห้าหมื่นคนที่ฝึกแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู้รบ สรรพด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อ
ทํา สงครามเพื่อ ช่วยเหลือ มิใช่ ด้วยสองจิต สองใจ 34 จากคนนั ฟ ทาลี ผู้ บังคับ บัญชาหนึ่ ง
พัน ซึ่ งม ี คนติด โล่ และหอกมาด้วยสามหมื่น เจ็ด พัน คน 35 จากคนดาน มี คนเตรียมพร้อม
ทํา สงครามสองหมื่น แปดพัน หกร้อยคน 36 จากคนอาเชอร์ สี ่ หมื่น คนฝึก พร้อมที่ จะทํา
สงคราม 37 และจากฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น จากคนรู เบน และคนกาด และคนมนั ส
เสห์ครึ่งตระกูล มี หน่งึ แสนสองหมื่นคน ติ ดอาวุธทุกอย่างเพื่อทําสงคราม 38 ทหารทัง้ สิน
้
เหล่านี้ พร้อมที่ จะทําศึก ได้มายังเฮโบรน ด้วยเจตนาเต็มเปี่ ยมที่ จะเชิญดาวิดเป็นกษั ตริย์
เหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ ในทํานองเดียวกันบรรดาคนอิสราเอลที่ เหลืออยู่ ก็ เป็นใจเดียวกั นที
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่ จะเชิญ ดาวิด เป็นกษั ตริย์ 39 เขาทัง้ หลายอยู่ ที่ นั ่ นก ับ ดาวิด สามวันก ิน และดื่ม เพราะว่า พี่
น้ องของเขาได้ เตรียมไว้ให้เขา 40 ยิง่ กว่านั ้นผู้ที่ อยู่ใกล้ เขาทัง้ หลายด้วยคือไกลออกไปถึ งอ
ิสสาคาร์ และเศบู ลุ น และนั ฟทาลี ได้ จัดอาหารบรรทุกลา อูฐ ล่อ และวัว กับเสบียงอาหาร
มากมายเป็น แป้ง ขนมมะเดื่อ ช่ ออง ุ่น แห้ง นํ้า องุน
่ นํ้ามัน วัว และแกะ เพราะว่า มี ความ
ชื่นบานในอิสราเอล

13

เขาบรรทุกหีบแห่งพระเจ้าโดยใช้วิธที
ี ่ไม่ถูกต้อง
กับหัวหน้าทุกๆคน 2 และดาวิดตรัสกับชุมนุ
มชนอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายเห็นด้วย และถ้าเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา ก็ให้เราทัง้ หลายส่งคนไปหาพี่น้องของเรา ผู้ที่เหลืออยูในแผ่
่
นดินอิสราเอล
ทัง้ สิน
้ ให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวีด้วย ผู้ซึ่งอยูใ่ นหัวเมืองและทุ่งหญ้าของเขา เพื่อให้เขาทัง้
หลายมาหาพวกเราพร้อมกัน 3 และให้เราทัง้ หลายนํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของเรามายัง เราอีก
เพราะเราทัง้ หลายมิได้ ไต่ ถามถึงในสมัยของซาอูล� 4 ชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ นั ้ นก็พากันกล่าวว่า
พวกเขาจะกระทําตาม เพราะสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของประชาชนทัง้ สิน
้ 5 เพราะ
ฉะนั ้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทัง้ สิน
์ งอียป
ิ ต์ ถึงทางเข้าเมืองฮามัท เพื่อจะ
้ ตัง้ แต่ชิโหรแห่
เชิญหีบแห่งพระเจ้าจากคีรย
ิ าทเยอาริม 6 ดาวิดกับอิสราเอลทัง้ ปวงขึ้นไปยังบาอาลาห์ คือ
คีรย
ิ าทเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาห์ เพื่อจากที่นั่นจะได้เชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ ผู้
ประทับระหว่างพวกเครู บ อันเป็นหีบทเี่ รียกกันตามพระนาม 7 และเขาทัง้ หลายก็บรรทุกหีบ
ของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากเรือนของอาบีนาดับ และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับ
เกวียน 8 และดาวิดก ับ อิสราเอลทัง้ ปวงก็ รา่ เริงก ัน อยู่ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ด้วยเต็ม กําลัง
ของเขาทัง้ หลาย ด้วยเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่ รํามะนา ฉาบ และแตร
1 ดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อย

อุสซาห์เสียชีวต
ิ
และเมื่อ เขาทัง้ หลายมาถึง ลานนวดข้าวของคิ โดน อุ สซาห์ ก็ เหย ีย ดมื อออกกุม หีบ ไว้
เพราะวัวสะดุด 10 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้ พลุ ่งขึ้นต่ ออุสซาห์ และพระองค์ ทรง
ประหารเขา เพราะเขาเหยียดมือ ออกยัง หี บน น
ั ้ และเขาก็ สิ ้น ชีวต
ิ ต่อ พระพักตร์ พระเจ้า
11 และดาวิ ดก ็ ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทลายออกมาเหนื ออ ุส ซาห์ จึง
เรียกที่ตรงนั ้ นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 12 และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั ้น
และพระองค์ ตรัสว ่า “เราจะนํา หีบ ของพระเจ้า ไปบ้านไปเมืองอย่างไรได้� 13 ดาว ิดจึ งม ิ ได้
ทรงย้ายหีบไปไว้ในนครของดาวิด แต่ทรงนําหีบแวะไปไว้ที่บ้านโอเบดเอโดมคนกัท 14 และ
หีบของพระเจ้าได้ ค้างอยู่กับครัวเรือนของโอเบดเอโดมที่ เรือนของเขาสามเดือน และพระ
เยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทัง้ สิน
้ ซึ่งเขามีอยู่
9

14
กษั ตริยดาว
์
ิดทรงมัง่ คัง่ บริบูรณ์
ฮี รามกษั ตริย์ เมืองไทระได้ ทรงส่ง ผู้ ส่ือสารมาเฝ้า ดาวิด และทรงส่ง ไม้ สนสี ดาร์ ทัง้
ช่างก่อและช่างไม้เพื่อจะสร้างวังถวายพระองค์ 2 และดาวิดทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรง
สถาปนาพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล เพราะพระราชอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นที่
ยกย่องอย่างยิง่ เพื่อเห็นแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 3 และดาวิดทรงรับมเหสีเพิม
่
4
ขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็ม และดาวิดทรงให้กําเนิ ดโอรสและธิดาอีก ต่อไปนี้ เป็นชื่อราชบุตรซึ่ง
พระองค์ ทรงมี ในเยรู ซาเล็ม คือ ชัม มุ อา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 5 อิบ ฮาร์ เอลี ชู วา เอลเป
เลท 6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7 เอลี ชามา เบเอลยาดา เอลี เฟเลท 8 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ได้
1
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ยิ นว ่า ดาวิด ทรงรับ การเจิม เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงแล้ว คนฟี ลิ ส เตีย ทัง้ ปวง
ก็ ข้น
ึ ไปแสวงหาดาวิด ดาว ิด ทรงได้ ยน
ิ เรือ
่ งนั ้ นก ็ เสด็จ ออกไปสู้ รบกับ เขาทัง้ หลาย 9 ฝ่าย
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ มาปล้น ในหุบ เขาเรฟาอิม 10 และดาวิดก ็ ทรงทูล ถามพระเจ้า ว่า “ควรที่ ข้า
พระองค์ จะขึ้น ไปต่อสู้ ฟี ลิ ส เตีย หรือ พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้ในมือ ของข้า พระองค์ หรือ�
และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบพระองค์ว่า “ขึ้นไปเถอะ และเราจะมอบเขาไว้ในมือเจ้า� 11 และ
พระองค์ เสด็จ ไปยัง บาอัล เปราซิม และดาวิด ทรงชนะเขาทัง้ หลายที่ นั ่น และดาวิด ตรัสว
่า “พระเจ้า ทรงทะลวงข้าศึก ของข้าพเจ้า เหมือนดัง กระแสนํ้า ที่ พุ ่ง ใส่� เพราะฉะนั ้น เขาจึง
เรียกที่นั้นว่า บาอัลเปราซิม 12 เขาทัง้ หลายก็ทิง้ รู ปเคารพของเขาเสียที่นั ่น และดาวิดกท
็ รง
13
มีพระบัญชา และรู ปเคารพเหล่านั ้นกถู
็ กเผาด้วยไฟเสียหมด และคนฟีลิสเตียยังมาปล้น
ในหุบ เขานั ้ นอ ีก 14 และเมื่อ ดาวิด ทูล ถามพระเจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง พระเจ้า ตรัส ตอบพระองค์
ว่า “เจ้ าอย่า ขึ้น ไปตามเขา จงอ้อมไปและโจมตี เขาที่ ตรงข้ามกับ หมู่ ต้น หม่อน 15 และเมื่อ
เจ้าได้ยน
ิ เสียงกระบวนทัพอยู่ที่ยอดหมู่ต้นหม่อนแล้ว จงออกไปทําศึก เพราะว่าพระเจ้าได้
เสด็จ ออกไปข้างหน้า เพื่อ โจมตี กองทัพ ของคนฟี ลิ ส เตีย� 16 และดาวิด ทรงกระทํา ตามที่
พระเจ้าบัญชาแก่ พระองค์ และเขาทัง้ หลายโจมตี กองทัพคนฟี ลิสเตียตัง้ แต่ เมืองกิเบโอน
ถึงเมืองเกเซอร์ 17 กิตติศัพท์ของดาวิดก็ลือไปสู่บรรดาประเทศทัง้ หลาย และพระเยโฮวาห์
ทรงให้ประชาชาติทัง้ ปวงครันคร
่
้ามดาวิด

15
คนเลวีหามหีบแห่งพระเจ้าไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

ดาว ิด ทรง สร้าง พระราชวัง ของ พระองค์ หลาย หลัง ใน นคร ดา วิด และ พระองค์ ทรง
เตรียมที่ ไว้สําหรับหีบของพระเจ้าและทรงตัง้ เต็นท์ ไว้ให้ 2 แล้วดาวิดตรัสว่า “นอกจากคน
เลวีแล ้ว ไม่ ควรที่ คนอื่น จะหามหีบของพระเจ้า เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเลือกเขาให้หาม
หีบของพระเจ้า และปรนนิ บัติพระองค์เป็นนิ ตย์� 3 และดาวิดทรงประชุมอิสราเอลทัง้ สินที
้ ่
เยรู ซาเล็ม เพื่อจะนําหีบของพระเยโฮวาห์มาสู่ ที่ ของหีบนน
ั ้ ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงเตรียมไว้ให้
4 และดาวิดทรงรวบรวมลูกหลานของอาโรนและคนเลวี 5 คือจากลูกหลานของโคฮาท ได้อุ
รีเอลเป็นหัวหน้า พร้อมกับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยยี่สิบคน 6 จากลูกหลานของเมรารี ได้อา
สายาห์เป็น หัวหน้า พร ้ อมกับ พี่ น้องของเขาสองร้อยยี่ สิ บคน 7 จากลูก หลานของเกอร์โชม
ได้ โยเอลเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยสามสิบคน 8 จากลูกหลานของเอลี ชาฟาน
ได้เชไมอาห์เป็นหัวหน้า กับพีน
่ ้ องของเขาสองร้อยคน 9 จากลูกหลานของเฮโบรน ได้เอลีเอล
เป็น หัวหน้า กับ พี่ น้องของเขาแปดสิบ คน 10 จากลูก หลานของอุส ซี เอล ได้ อัม มี นาดับ เป็น
หัวหน้า กับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยสิบสองคน 11 แล้วดาวิดทรงเรียกศาโดกและอาบียาธาร์
ปุโรหิต และคนเลวีคือ อุรีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลี เอล และอัมมีนาดับ 12 และ
ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เจ้าทัง้ หลายเป็นประมุขของบรรพบุรุษของคนเลวี จงชําระตัวของ
เจ้าเสีย ทัง้ เจ้าและพี่น้องของเจ้า เพื่อเจ้าจะนําหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ขึ้น มายัง สถานที่ ซ่ึง เราได้ จัด เตรียมไว้ให้ 13 เพราะเจ้า มิ ได้ ไปหามเสีย แต่ ครัง้ แรก พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราจึงทรงทลายออกมาเหนื อเรา เพราะเรามิได้แสวงหาตามระเบียบอัน
สมควร� 14 แล ้ วปุ โรหิต และคนเลวีจึง ได้ ชาํ ระตัว ของเขาเพื่อ จะเชิญ หีบ ของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของอิสราเอลขึ้น มา 15 และคนเลวีได้ หามหีบ ของพระเจ้า บนบ่า ด้วยคานหาม ดัง
ที่ โมเสสได้ บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 16 ดาว ิด ได้ ทรงบัญชาแก่ บรรดา
หัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตัง้ พี่น้องของเขาให้เป็นนั กร้องเล่นเครือ
่ งดนตรี มีพิณใหญ่ พิณ
17
เขาคู่ และฉาบ เพื่อทําเสียงดังด้วยความชื่นบาน คนเลวจ
ี ึงแต่งตัง้ เฮมานบุตรชายโยเอล
และพีน
่ ้ องของเขาคือ อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์ และจากลูกหลานเมรารีพีน้
่ องของเขาคือ
1
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เอธานบุตรชายคู ชายาห์ 18 และพร้อมกับ เขาได้ แต่ งตัง้ พี่ น้องของเขาในอันดับ สองคือ เศ
คาริยาห์ เบน ยาอาซี เอล เชมิ ราโมท เยฮีเอล อุ นนี เอลี อับ เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัท ที ธิ
ยาห์ เอลี ฟัล และมิ กเนยาห์ และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล เป็นคนเฝ้าประตู 19 นั กร้องคือ
เฮมาน อาสาฟ เอธาน เป็น คนตี ฉาบทองสัมฤทธิ์ 20 เศคาริยาห์ อาซี เอล เชมิ ราโมท เยฮี
เอล อุนนี เอลีอับ มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่นพิณใหญ่ตามสําเนี ยงอาลาโมท 21 แต่มัท
ที ธิยาห์ เอลี ฟัล มิ กเนยาห์ โอเบดเอโดม เยอ ีเอล และอาซาซิ ยาห์ เป็น ผู้นํา ด้วยพิณ เขาคู่
ตามสําเนี ยงเชมิ นิท 22 เคนานิ ยาห์หว
ั หน้าของคนเลวีในเรือ
่ งเพลงเป็นผู้อาํ นวยการเพลง
เพราะเขาเข้าใจดี 23 เบเรคิ ยาห์และเอลคานาห์ เป็นนายประตู เฝ้าหีบ 24 เชบานิ ยาห์ เยโฮ
ชาฟัท เนธันเอล อามาสัย เศคาริยาห์ เบไนยาห์ และเอลีเยเซอร์ปุโรหิตได้เป่าแตรหน้าหีบ
ของพระเจ้า โอเบดเอโดม และเยฮียาห์เป็นนายประตูเฝ้าหีบด้วย
ดาวิดได้นําหีบพันธสัญญาขึ้นมา
25 ดาวิด และบรรดาผูใหญ่
้
ของอิสราเอล และผูบ
้ ัญชากองพัน จึงได้ไปนําหีบพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ จากเรือนของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปรีดิ์ 26 อยูมาเพราะพระเจ้
่
า
ทรงช่วยคนเลวีผูหามหี
้
บพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ได้ถวายเครือ
่ งบูชาเป็
นว ัว ผู้ เจ ็ด ตัว และแกะผู้ เจ ็ด ตัว 27 ดาว ิด ทรงฉลองพระองค์ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ทัง้ คนเลวี
ทัง้ ปวงผู้หามหีบ และนั กร้อง และเคนานิ ยาห์ผู้อํานวยการเพลงของนั กร้อง และดาวิดทรง
เอโฟดผ้าป่าน 28 ดังนี้ แหละคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้ นําหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ
มาด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และฉาบ และทําเพลงเสียงดั
งด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
มีคาลมเหสีของกษั ตริย์ดาวิดดูหมิน
่ พระองค์
และต่อ มาเมื่อ หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มาถึง นครดาวิด แล้ว มี คาลราชธิดา
ของซาอูลแลดูตามช่องพระแกลเห็นกษั ตริย์ดาวิดทรงเต้นรําและทรงร่าเริงอยู่ พระนางก็
มีใจดูหมิน
่ พระองค์
29

16
คนอิสราเอลถวายเครือ
่ งบูชาและมีงานเลี้ยงฉลองเพราะได้นําหีบแห่งพระเจ้าเข้ามา
วางไว้ภายในเต็นท์ซ่ึงดาวิดได้ทรงตัง้ ไว้ให้
และเขาทัง้ หลายได้ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัน ติบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเจ้า 2 และ
เมื่อดาวิดทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชาเสร็จแล้ว พระองค์ ทรงอวยพระพร
3
แก่ ประชาชนในพระนามพระเยโฮวาห์ และทรงแจกขนมปัง คนละก้อน เนื้ อ คนละส่ วน
และขนมองุน
่ แห้งคนละอัน แก่บรรดาประชาชนอิสราเอลทัง้ ชายและหญิง 4 และพระองค์
ทรงตัง้ คนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปรนนิ บัติหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ ให้ระลึกถึง ถวายโมทนา
และสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 5 อาสาฟเป็นหัวหน้า และรองท่านคือเศ
คาริยาห์ เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มิทที ธิยาห์ เอลี อับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอี
เอล ผู้ซึ่งจะเล่นพิณใหญ่และพิณเขาคู่ อาสาฟเป็นคนตีฉาบ 6 และเบไนยาห์กับยาฮาซีเอล
ปุโรหิตจะเป่าแตรเรือ
่ ยไปหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้า
1 และเขาทัง
้ หลายได้นําหีบของพระเจ้าเข้ามา

เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์
แล ้ว ในวัน นั ้น ดาวิด ทรงกํา หนดเป็ นคร ัง้ แรกให้มี การร้องเพลงโมทนาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ โดยอาสาฟและพี่ น้องของท่าน 8 “จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล
ออกพระนามพระองค์ จงให้ บรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 9 จง
7
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ร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ 10 จงอวดพระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ ให้ จิ ตใจของบรรดาผู้ แสวงหาพระเยโฮ
วาห์เปรมปรีดิ์ 11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์
ของพระองค์เรือ
่ ยไป 12 จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา การมหัศจรรย์และ
คํา พิพากษาแห่ง พระโอษฐ์ ของพระองค์ 13 โอ เชื้อ สายของอิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
14
ลูก หลานของยาโคบ ผู้ เลือกสรรของพระองค์ พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา
คํา พิพากษาของพระองค์ อยู่ ทัว่ ไปในแผ่น ดิน โลก 15 จงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์ อยู่
เป็น นิ ตย์ คือ พระวจนะที่ พระองค์ ทรงบัญชาไว้ตลอดชัว่ หนึ่ ง พัน ชัว่ อายุ 16 คือ พันธสัญญา
ซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับอับราฮัม คําปฏิญาณซึ่งทรงกระทําไว้กับอิสอัค 17 ซึ่งพระองค์
ทรงยืน ยั นอ ี กก ับ ยาโคบให้ เป็น พระราชบัญญั ติ และแก่ อส
ิ ราเอลให้ เป็น พันธสัญญานิ รัน
18
ดร์ ว่า ‘เราจะให้ แผ่ นดิน คานาอัน แก่ เจ้า เป็น ส่วนมรดกของเจ้า ทัง้ หลาย� 19 เมื่อ เจ้า
ทัง้ หลายยั งม ี คนจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย อยู่ ในนั ้น 20 พเนจรไป
จาก ประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น จาก ราช อาณา จั กรน ี้ถึ งอ ี กชน ชาติ หนึ่ ง 21 พระองค์
มิได้ ทรง ยอมให้ ผู้ ใด บีบ บังคับ เขา พระองค์ ทรงขนาบกษั ตริ ย์ หลาย องค์ ด้วย เห็น แก่ เขา
22 ว่า ‘อย่า แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ ผู้ พยากรณ์ ทัง
้ หลายของเรา�
23 แผ่ นดิน โลกทัง
้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงประกาศความรอดของพระองค์
ทุ กๆวัน 24 จงเล่า ถึง สง่า ราศี ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง การมหัศจรรย์
ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย 25 เพราะพระเยโฮวาห์นั้น ทรงยิง่ ใหญ่ และ
สมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว เหนื อ พระทัง้ ปวง 26 เพราะพระ
ทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นร ูป เคารพ แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ 27 เกียรติ
และความโอ่อา่ ตระการมี อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ กําลัง และความชื่นบานอยู่ ในสถานที่
ประทับของพระองค์ 28 ตระกูลของชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวาย
สง่าราศีและกําลังแด่พระเยโฮวาห์ 29 จงถวายสง่าราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์แด่
พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ
่ งบูชาและมาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ ง
30
ประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์ ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ
้ เอ๋ย จงตัว สัน
พิภพถูก สถาปนาแล้ว จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย 31 จงให้ฟ้า สวรรค์ ยินดี และแผ่น ดิน โลกเปรมปรี
ดิ ์ ให้ เขาพูด ในหมู่ บรรดาประชาชาติ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง� 32 ให้ ทะเลคํารน
กับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ ในนั ้น ให้ ทุ ่ง นาเริง โลด กับ สิง่ ทุก อย่างที่ อยู่ ในนั ้น 33 แล ้ว ต้นไม้ ทัง้ สิน
้
ของป่า ไม้ จะร้องเพลง เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยพระองค์ เสด็จ มาพิพากษาโลก
34 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 35 และท่านจงกล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ขอจงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอด และขอทรงรวบรวมข้า พระองค์
ทัง้ หลาย และทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ ปวงให้พ้นจากประชาชาติทัง้ หลาย เพื่อข้าพระองค์ทัง้
หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และลิงโลดในการสรรเสริญ
พระองค์� 36 จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่ นิ รน
ั ดร์กาลจนถึง
นิ รน
ั ดร์กาล� แล้วประชาชนทัง้ ปวงได้กล่าวว่า “เอเมน� และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์
การตัง้ ผู้ปรนนิ บัติ ผู้เฝ้าประตู ปุโรหิตและนั กเล่นดนตรีสําหรับหีบแห่งพระเจ้า
37 ดาว ิด จึง ทรงให้อาสาฟและพี่ น้องของท่านอยู่ที่ นั ่น ต่อ หน้า หีบ พันธสัญญาของพระเย

โฮวาห์ ให้ ปรนนิ บัติ อยู่ หน ้าหี บน ัน
้ เรือ
่ ยไปตามงานประจําวันที ่ ต้องทํา 38 ทัง้ โอเบดเอโดม
และพี่น้องหกสิบแปดคนของท่านด้วย ฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดูธูนกับโฮสาห์ให้เป็น
คนเฝ้า ประตู 39 และพระองค์ ทรงให้ศาโดกปุโรหิต กับ พี่ น้องของท่านผู้ เป็น ปุโรหิต อยู่หน
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้าพลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในปู ชนียสถานสูงเมืองกิเบโอน 40 เพื่อถวายเครือ
่ งเผา
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์บนแท่น เครือ
่ งเผาบูชาในเวลาเช้า เวลาเย็น เสมอ ตามซึ่ง ได้ บันทึก ไว้
ทัง้ สิน
้ ในพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ ทรงบัญชาอิสราเอล 41 เฮมานและ
เยดูธูนอยู่กับเขาทัง้ หลายและบรรดาคนอื่นที่ถูกเลือก และบ่งชื่อไว้ให้ถวายโมทนาแด่พระ
เยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 42 และพร้อมกับเขาเฮมานและ
เยดูธูนมแ
ี ตรและฉาบเพื่อบรรเลง และเครือ
่ งดนตรีประกอบเพลงถวายพระเจ้า ลูกหลานข
องเยดูธูนได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ประจําประตู 43 และประชาชนทัง้ ปวงต่างก็จากไปยังบ้านของตน
และดาวิดเสด็จกลับเพื่ออวยพรแด่ราชวงศ์ของพระองค์

17
ดาวิดปรารถนาสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า (2 ซมอ 7:1-3)
1 อยูมาเมื
่
่ อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ ดาวิดตรัสกับนาธันผูพยากรณ์
้
ว่า “ดู
เถิด เราอยู่ในบ้านทําด้วยไม้สนสี ดาร์ แต่ หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์อยู่ภายใต้ ม่าน
� 2 และนาธัน ทูล ดาวิด ว่า “ขอพระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์
เพราะพระเจ้าทรงสถิ ตกับพระองค์� 3 แต่อยู่มาในคืนวันนั ้นเอง พระวจนะของพระเจ้ามา
ถึง นาธันว ่า 4 “จงไปบอกดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าอย่า สร้าง
นิ เวศให้เราอยู่ 5 เพราะเราไม่เคยอยูใ่ นนิ เวศนั บแต่วันที่เราพาอิสราเอลขึ้นมาจนกระทัง่ วัน
นี้ แต่ เราได้ ไปจากเต็นท์ นี้ ถึงเต็นท์ โน้ น และจากพลับพลาแห่งนี้ ถึงแห่งโน้ น 6 ในที่ ต่างๆที่
เราเคลื่อนไปมากับอิสราเอลทัง้ หมด เราได้เคยพูดสักคํากับผู้วินิจฉั ยของอิสราเอลคนใด ผู้
ที่ เราได้ บัญชาให้เขาเลี้ยงดู ประชาชนของเราหรือว่า “ทําไมเจ้ามิได้ สร้างนิ เวศด้วยไม้สนสี
ดาร์ให้แก่เรา� ’
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับดาวิด (2 ซมอ 7:4-17)

‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว
่า เราได้เอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ เพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอล
ประชาชนของเรา 8 และเราได้ อยู่ กับ เจ้า ไม่ วา่ เจ้า ไปที่ ไหน และได้ ขจัด บรรดาศั ตรู ของเจ้า
ให้ พ้น หน้า เจ้า และเราได้ กระทํา ให้ เจ้ ามีช่อ
ื เสียงใหญ่ โตอย่างกับ ชื่อ เสียงของผู้ ยิง่ ใหญ่ ใน
โลก 9 และเราจะกําหนดที่หน่งึ ในอิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อ
เขาทัง้ หลายจะได้ อยู่ ในที่ ของเขาเอง และไม่ ต้องถูก กวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ มาตี ปล้น
เขาดังแต่ ก่อนมา 10 ตัง้ แต่ สมัยเมื่อเราตัง้ ผู้วินิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปราบปรามศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ยิง่ กว่านั ้นอีก เรากล่าวแก่เจ้าว่า พระเยโฮวาห์จะทรง
ให้เจ้ ามี ราชวงศ์ 11 และอยู่ มาเมื่อ วัน ทัง้ หลายของเจ้า ครบแล้ว เจ้ าจะไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ
ของเจ้า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้น ผู้ซึ่งจะเป็นบุตรชายคนหนึ่ งของ
ตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 12 เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศให้เรา และเรา
จะสถาปนาบัล ลั งก ์ ของเขาไว้เป็น นิ ตย์ 13 เราจะเป็น บิดาของเขา และเขาจะเป็น บุตรของ
เรา เราจะไม่ นํา ความเมตตาของเราไปจากเขาเสีย อย่างที่ เราเอาไปจากคนที่ อยู่ ก่อนเจ้า
นั ้น 14 แต่ เราจะให้ เขาดํารงอยู่ ในนิ เวศของเรา และในอาณาจักรของเราเป็น นิ ตย์ เราจะ
สถาปนาบัลลั งก์ของเขาไว้เป็นนิ ตย์� ” 15 นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้
และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า

คําอธิษฐานและคําสรรเสริญของดาวิด (2 ซมอ 7:18-29)
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16 แล้วกษั ตริย์ดาวิดก็เสด็จเข้าไปประทับนง
ั ่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

และกราบทูลว่า
“โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า และราชวงศ์ ของข้า พระองค์ เป็น
อะไรเล่าที่ พระองค์ ทรงนําข้าพระองค์ มาไกลจนถึงแค่ นี้ 17 โอ ข้าแต่ พระเจ้า สิ ่งนี้ เป็นของ
เล็ก น้ อยในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะพระองค์ ยงั ตรัส ถึง ราชวงศ์ ของผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ในอนาคตอัน ไกลที่ จะมาถึง นั ้น และทรงมองข้า พระองค์ ตามชนชัน
้ ของมนุษย์ ที่
มี ฐานะอันสูงส่ง โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า 18 และดาวิดจะกล่าวทูลอะไรแก่ พระองค์
ได้ อี กในเรือ
่ งเกียรติ อน
ั ทรงประทานแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ผู้ รับ
19
ใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อทรงเห็นแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และตามนํ้า
พระทัยของพระองค์เอง พระองค์ทรงกระทําการใหญ่ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ เพื่อจะกระทําให้สิ ่งใหญ่นี้
เป็ นที ่ รู กั
้ น ทัว่ ไป 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ หาม ี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่ ไม่มี พระเจ้า อื่น ใด
นอกเหนื อพระองค์ ตามที่ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ยินกับหูของข้าพระองค์ 21 ประชาชาติอื่น
ใดบนแผ่น ดิน โลกเหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระเจ้า เสด็จ ไปไถ่ ให้ เป็น
ประชาชนของพระองค์ เพื่อ ทรงกระทํา ให้ พระองค์ มี พระนามใหญ่ ยงิ่ โดยสิง่ ที่ ใหญ่ โตน่า
สะพรึง กลัว ในการที่ ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ ทัง้ หลายให้พ้น หน้า ประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง
พระองค์ทรงไถ่มาจากอียป
ิ ต์ 22 และพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์
เป็นประชาชนของพระองค์เป็นนิ ตย์ และข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ
เขาทัง้ หลาย 23 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้ พระวจนะซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยวกับ ผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ และเกี่ยวกับ ราชวงศ์ จงดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ และขอพระองค์ ทรงกระทํา
ตาม ที่ พระองค์ ตรัส แล้ วน น
ั ้ เถิด 24 และ ขอ พระนาม ของ พระองค์ สถาปนา ไว้ และ เกรียง
ไกรอยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงเป็น พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล คือ พระเจ้า
แก่ อิสราเอล � และวงศ์ ของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะถูก สถาปนาไว้ต่อ พระพักตร์ของ
พระองค์ 25 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ว่า พระองค์จะทรงสร้างวงศ์ให้ เพราะฉะนั ้นผูรั
้ บใช้ของพระองค์จึงได้ประสบความ
กล้าหาญที่จะอธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ 26 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า และพระองค์ได้ทรงสัญญาสิง่ ที่ดีนี้ให้แก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 27 เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ขอให้ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ ที่ จะทรงอวยพระพรแก่ วงศ์ ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพื่อ
วงศ์นั้นจะดํารงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิ ตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าสิง่ ใดที่
พระองค์ทรงอํานวยพระพร สิ่งนั ้นก็ได้รับพระพรเป็นนิ ตย์�

18
ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มัน
่ คง (2 ซมอ 8:1-18)

1 และอยู่ต่อมาดาวิดทรงโจมตี คนฟี ลิสเตียและทรงปราบปรามเขาเสีย

ทรงยึดเมืองกัท

และชนบทของเมืองนั ้นจากมือคนฟีลิสเตีย 2 และพระองค์ทรงโจมตีโมอับ และคนโมอับก
็ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด และนํา บรรณาการมาถวาย 3 ดาว ิด ทรงโจมตี ฮาดัด เอเซอร์กษั ตริย์

ของเมืองโศบาห์ด้วยตรงไปยังเมืองฮามัท ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปตัง้ อํานาจการปกครอง
ของพระองค์ ที่ แม่น้าํ ยูเฟรติ ส 4 และดาวิดทรงยึดรถรบจากท่านมาหนึ่ งพันคัน พลม้าเจ็ด
พัน และทหารราบสองหมื่น และดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขาม้ารถรบเสียสิน
้ แต่ทรงเหลือไว้ให้
5
พอแก่รถรบหนึ่ งร้อยคัน และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษั ตริย์
แห่งเมืองโศบาห์ ดาว ิด ทรงประหารคนซีเรีย เสีย สองหมื่น สองพัน คน 6 แล ้ว ดาวิด ทรงตัง้
ทหารประจํา ป้อมในซีเรีย แห่ง เมืองดามัสกัส และคนซีเรีย เป็น ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด และนํา
บรรณาการมาถวาย ดาว ิด เสด็จ ไป ณ ที่ ใด พระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่ พระองค์
ที่ นั่น 7 ดาว ิด ทรงยึด โล่ ทองคํา ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของฮาดัด เอเซอร์ถือ และทรงนํา มาที่ เยรู ซาเล็ม
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ดาว ิด ทรงยึด ทองสัมฤทธิ์เป็ นอ ัน มากจากเมืองทิบ หาทและจากเมืองคูน หัว เมืองของ
ฮาดัด เอเซอร์ ซึ่ง ซาโลมอนทรงใช้ สร้างขัน สาครทองสัมฤทธิ์และเสา และเครือ
่ งใช้ ทอง
9
สัมฤทธิ์ เมื่อโทอูกษั ตริย์แห่งเมืองฮามัทได้ยินว่าดาวิดทรงโจมตีกองทัพทัง้ สิน
้ ของฮาดัด
10
เอเซอร์กษั ตริย์ แห่ งเมืองโศบาห์ แล้ว พระองค์ ทรงใช้ ฮาโดรัม โอรสของพระองค์ ไปเฝ้า
กษั ตริย์ ดาว ิด เพื่อ รับ เสด็จ และถวายพระพรที่ พระองค์ ทรงรบกับ ฮาดัด เอเซอร์และทรง
ชนะ (เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์ได้สู้รบกับโทอูบ่อยๆ) และพระองค์ได้ส่งของทุกอย่างที่ทําด้วย
ทองคํา ด้วยเงิน และด้วยทองสัมฤทธิม
์ าถวาย 11 และกษั ตริย์ดาวิดทูลถวายสิง่ เหล่านี้ แด่
พระเยโฮวาห์ พร้อมกับเงินและทองคําซึ่งพระองค์ทรงนํามาจากประชาชาติทัง้ ปวง จากเอ
โดม โมอับ คนอัม โมน คนฟี ลิ ส เตีย และอามาเลข 12 และอาบี ชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้
13
ประหารคนเอโดมหนึ่ งหมื่นแปดพันคนเสียในหุบเขาเกลือ และท่านตัง้ ทหารประจําป้อม
ในเอโดม และคนเอโดมทัง้ สิน
้ ได้ เป็น คนรับ ใช้ ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ ทรงประทาน
ชัยชนะแก่ดาวิดไม่วา่ พระองค์เสด็จไป ณ ที่ใดๆ 14 ดาวิดจึงทรงครอบครองเหนื ออิสราเอล
ทัง้ สิน
้ และพระองค์ ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ ประชาชนของพระองค์
ทัง้ สิน
้ 15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์เป็นผู้บัญชาการกองทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรชา
ยอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 16 และศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาบีเมเลคบุตรชายอาบี
ยาธาร์เป็นปุโรหิต และชาวะชาเป็นราชเลขา 17 และเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาอยู่เหนื อ
คนเคเรธีและคนเปเลธ และบรรดาโอรสของดาวิดก็เป็นเจ้าหน้าที่ชน
ั ้ หัวหน้าในราชการขอ
งกษั ตริย์
8

19
สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-19)
1 และ อยู่ ต่อ มา ภาย หลัง นี้ นา หา ชกษั ตริ ย์ ของ คน อัม โมน สิน
้ พระชนม์ และ โอรส ของ
พระองค์ ได้ ขึ้น ครอบครองแทน 2 และดาวิด ตรัสว ่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อ ฮานูน
โอรสของนาหาช เพราะว่า บิดาของท่านได้ แสดงความเมตตาต่อ เรา� ดาว ิด จึง ทรงส่ง ผู้
สื่อสารไปเล้าโลมท่านเกี่ยวกับบิดาของท่าน และข้าราชการของดาวิดก็มายังฮานูนในแผ่น
ดิน ของคนอัม โมน เพื่อ จะเล้าโลมท่าน 3 แต่ บรรดาเจ้า นายของคนอัม โมนทูล ฮานู นว ่า
“พระองค์ ดําริว่า ดาวิด ส่ง ผู้ เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนั บถือ พระราชบิดาของพระองค์
เช่นนั ้นหรือ ข้าราชการของท่านมาหาพระองค์ เพื่อค้นหาและควํา่ และสอดแนมแผ่นดิ นมิ
ใช่หรือ� 4 ฮานูนจึงจับข้าราชการของดาวิดและโกนเขาเสีย และตัดเครือ
่ งแต่งกายของเขา
ออกเสียที่ตรงกลางตรงตะโพก แล้วปล่อยตัวไป 5 เมื่อมบ
ี างคนไปทูลดาวิดถึงเรือ
่ งคนเหล่า
นั ้น พระองค์ก็ทรงใช้ให้ไปรับเขา เพราะคนเหล่านั ้นอายมาก และกษั ตริย์ตรัสว่า “จงพักอยู่
ที่เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของท่านทัง้ หลายจะขึ้น แล้วจึงค่อยกลับมา� 6 เมื่อคนอัมโมนเห็
นว ่า เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ เกล ียดชัง แก่ ดาวิด ฮานูน และคนอัม โมนจึง ส่ง เงิน หนึ่ ง พัน ตะลัน ต์
ไปจ้างรถรบและพลม้าจากเมโสโปเตเมีย จากซีเรียมาอาคาห์ และจากโศบาห์ 7 เขาได้จ้าง
รถรบสามหมื่นสองพันคันและกษั ตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์กับกองทัพของท่าน ผู้ซึ่งมาตัง้
ค่ายอยู่ ที่ หน ้า เมืองเมเดบา และคนอัม โมนก็ รวบรวมกัน มาจากหัว เมืองของเขาทัง้ หลาย
และมาทําสงคราม 8 เมื่อดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้นจึงใช้โยอาบ และกองทัพทแกล้วทหารทัง้
สิน
่ ่ชนบท
้ ไป 9 คนอัมโมนออกมาจัดทัพตรงหน้าประตูเมือง และบรรดากษั ตริย์ที่ยกมาอยูที
กลางแจ้งต่างหาก 10 เมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนั ้นขนาบอยูข
่ ้างหน้าและข้างหลัง ท่านจึงคัด
เอาจากบรรดาคนอิสราเอลที่สรรไว้แล้วและจัดทัพเข้าไปต่อสู้คนซีเรีย 11 ส่วนคนของท่าน
ที่ เหลืออยู่ ท่านก็ มอบไว้ในการบังคับบัญชาของอาบีชย
ั น้ องชายของท่าน คนเหล่านั ้ นก็จัด
เข้าสู้กับคนอัมโมน 12 และท่านพูดว่า “ถ้ากําลังคนซีเรียแข็งเหลือกําลังของเราแล้วเจ้าจง
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ช่วยเรา แต่ถ้ากําลังคนอัมโมนแข็งเกินกําลังของเจ้า เราจะช่วยเจ้า 13 จงมีความกล้าหาญ
เถิด และให้เราประพฤติตัวอย่างกล้าหาญเพื่อชนชาติของเรา และเพื่อหัวเมืองของพระเจ้า
ของเรา และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําสิง่ ที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด
� 14 ดัง นั ้น โยอาบและประชาชนผู้ อยู่ กั บท ่านได้ เข ้า มาใกล้ ข้างหน้า คนซีเรีย เพื่อ สู้ รบกัน
และเขาทัง้ หลายก็ แตกหนี ไปต่อหน้าท่าน 15 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนี ไปแล้ว
เขาก็หนี ไปให้พ้นหน้าอาบีชย
ั น้ องชายของโยอาบด้วย และเข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็กลับ
มายังเยรู ซาเล็ม 16 แต่เมื่อคนซีเรียเห็นว่าเขาพ่ายแพ้แก่อิสราเอล เขาจึงส่งผู้ส่ือสารไปนํา
คนซีเรีย ซึ่ง อยู่ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น ออกมา มี โชฟัค ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ของฮาดัด เอเซอร์
เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย
ดาวิดทรงนําการสู้รบเอง

และเมื่ อม ี คนกราบทูล ดาวิด พระองค์ ก็ ทรงรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้ เข้า ด้วยกัน และข้าม
แม่น้ํา จอร์แดนมาหาเขา และจัด ทัพ ต่อสู้ กับ เขา และเมื่อ ดาวิด ทรงจัด ทัพ เข้า ต่อสู้ กับ คน
ซีเรีย เขาทัง้ หลายต่อสู้ กับ พระองค์ 18 และคนซี เรียก ็ หนี ไปต่อ หน้า อิสราเอล และดาวิด
ทรงประหารคนซีเรีย คือ คนของรถรบเจ็ด พัน คนและทหารราบสี่ หมื่น คน และฆ่า โชฟัค ผู้
บัญชาการกองทัพของเขาทัง้ หลายด้วย 19 และเมื่อผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เหนว
็ ่าเขาพ่าย
แพ้ต่ออิสราเอล เขาก็ ยอมทําสันติภาพกับดาวิด และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ คนซีเรียจึง
ไม่ชว
่ ยคนอัมโมนอีกต่อไป
17

20
โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
และ อยู่ มา พอ สิน
้ ปี แล ้ว เมื่อ บร รดากษั ตริ ย์ ยก กองทัพ ออก ไป รบ โย อาบ ก็ นํา กําลัง
กองทัพ ไปกวาดล้างแผ่น ดิน ของคนอัม โมน และมาล้อมเมืองรับ บาห์ ไว้ แต่ ดาว ิด ประทั
บท ี่ เยรู ซาเล็ม และโยอาบก็ โจมตี เมืองรับ บาห์ และควํา่ เมืองนั ้น เสีย 2 และดาวิด ทรงถอด
มงกุฎ จากพระเศียรของกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ ทรงทราบว่า มงกุฎ นั ้ นม ี ทองคํา
หนั กหนึ่ งตะลันต์ และมีเพชรพลอยต่างๆ ซึ่งต่อมาอยู่บนพระเศียรของดาวิด และพระองค์
ทรงริบของจากเมืองนั ้นได้ข้าวของเป็นอันมาก 3 พระองค์ทรงนําประชาชนที่อยูในเมื
่
องนั ้น
ออกมา ตัง้ เขาให้ทํางานหนั กอยู่กับเลื่อยและเหล็กขุดและขวาน และดาวิดทรงกระทําเช่น
นั ้นแก่หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของคนอัมโมน แล้วดาวิดกับประชาชนทัง้ ปวงก็กลับสู่เยรู ซาเล็ม
1

การฆ่ามนุษย์ยักษ์ แห่งฟีลิสเตีย

และอยู่ มาภายหลัง เกิด สงครามขึ้ นก ับ คนฟี ลิ ส เตีย ที่ เมืองเกเซอร์ แล ้ว สิบ เบคัย คนหุ
ชาห์ได้สังหารสิปปัยผูเ้ ป็นลูกหลานของคนยักษเสี
์ ย และคนฟีลิสเตียกถู
็ กปราบปราม 5 และ
มี สงครามกับ คนฟี ลิ ส เตี ยอ ีก และเอลฮานั น บุตรชายยาอีร ได้
์ ฆ่า ลามี น้องชายของโกลิ อท
ั
ชาวกัท เสีย ผู้ มี หอกที่ มีด ้ามโตเท่า ไม้ กระพั ่นทอผ้า 6 และมี สงครามที่ เมือ งกั ทอ ีก มี ชาย
คนหนึ่ งรู ปร่างใหญ่โต ผู้ที่มือข้างหนึ่ งมีนิว
้ หกนิว
้ และนิว
้ เท้าข้างละหกนิว
้ จํานวนยี่สิบสี่นิว
้
7
และเขาเป็นบุตรชายของคนยักษ์ด้วย และเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายชิ
เมอีพระเชษฐาของดาวิดก็ประหารเขาเสีย 8 คนเหล่านี้ บังเกิดแก่คนยักษ์ในเมืองกัท และ
เขาล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์
4

21
ดาวิดนั บจํานวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)

1 พงศาวดาร 21:1
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1 พงศาวดาร 21:20

1 ซาตานได้ ยน
ื ขึ้นต่อสู้ อิสราเอล

และดลพระทัยให้ดาวิดนั บจํานวนอิสราเอล 2 ดาวิดจึง
ตรัส กับ โยอาบและผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ว่า “จงไปนั บ อิสราเอลตัง้ แต่ เมืองเบเออร์เชบา
ถึง เมืองดาน แล ้ วนํา รายงานมาให้ เราเพื่อ จะได้ ทราบจํานวนรวมของเขาทัง้ หลาย� 3 แต่
โยอาบทูล ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงเพิม
่ ประชาชนของพระองค์ อี กร ้อยเท่า ของที่ มี อยู่ แล้ว
ข้าแต่ กษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ แต่ ประชาชนนี้ ทัง้ สิน
้ เป็นผู้รับใช้ของเจ้านายของข้า
พระองค์ มิใช่ หรือ ไฉนเจ้า นายของข้า พระองค์ จึง รับสัง่ เช่น นี้ ไฉนพระองค์ จึง ทรงนํา การ
ละเมิดมาสู่อิสราเอล� 4 แต่โยอาบขัดรับสัง่ ของกษั ตริย์มิได้ โยอาบจึงจากไป และไปตลอด
คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ และกลับ มายัง เยรู ซาเล็ม 5 และโยอาบถวายจํานวนประชาชนที่ นับ ได้
แก่ ดาวิด ในอิสราเอลทัง้ สิ้ นม ี หน ่งึ ล้านหนึ่ ง แสนคนที่ ชัก ดาบ และในยู ดาห์ มี สี ่ แสนเจ็ด
หมื่น คนที่ ชัก ดาบ 6 แต่ ท่านมิ ได้ นั บ เลวีและเบนยามิ นท่า มกลางจํานวนนั ้น ด้วย เพราะว่า
พระดํารัสของกษั ตริย์เป็นที่น่ารังเกียจแก่โยอาบ
ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
พระองค์จึงทรงลงโทษอิสราเอล 8 และดาวิดทูล
พระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ได้ทําบาปใหญ่ยงิ่ ในการที่ข้าพระองค์ได้กระทําสิง่ นี้ ข้าแต่พระองค์
บัดนี้ ขอทรงให้ อภัย ความชัว่ ช้า ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ กระทํา การ
อย่างโง่เขลามาก� 9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกาดผู้ทํานายของดาวิดว่า 10 “จงไปบอกดา
วิดว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ ง เพื่อเรา
จะได้กระทําให้แก่เจ้า� ” 11 กาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและกราบทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า จงเลือกเอาตามที่เจ้าพอใจ 12 คือ กันดารอาหารสามปี หรือการล้างผลาญโดยศั
ตรู ของเจ้า สามเดือนขณะที่ ดาบของศั ตรู จะขับ เจ้า ทัน หรือ ดาบของพระเยโฮวาห์ สามวัน
คือ โรคระบาดบนแผ่น ดิน และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ทําลายทัว่ ไปในดิน แดนทัง้ สิน
้
ของอิสราเอล ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงพิจารณาดู วา่ จะให้ ข้า พระองค์ กราบทูล พระองค์ ผู้ ทรงใช้
ข้าพระองค์มาว่าประการใด� 13 แล้วดาวิดตรัสกับกาดว่า “เรามีความกระวนกระวายมาก
ขอให้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุ ณาคุณของพระองค์ใหญ่
ยิง่ นั ก แต่ ขออย่า ให้ เราตกเข้าไปในมือ ของมนุษย์ เลย � 14 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงให้ โรค
ระบาดเกิด ขึ้น ในอิสราเอล และคนอิสราเอลได้ ล้ม ตายเจ็ด หมื่น คน 15 และพระเจ้า ทรงใช้
ทูตสวรรค์ไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อจะทําลายเสีย แต่เมื่อท่านจะลงมือทําลาย พระเยโฮวาห์ทรง
ทอดพระเนตร และพระองค์ทรงกลับพระทัยในเหตุรา้ ยนั ้น และพระองค์ตรัสกับทูตสวรรค์
ผู้ทําลายนั ้ นว่า “พอแล้ว ยับยังม
้ ือของเจ้าได้� ส่วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็กําลังยืน
อยู่ ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส 16 และดาวิด แหงนพระพักตร์ทรงเห็น ทูต สวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ยน
ื ระหว่างแผ่น ดิน โลกและฟ้า สวรรค์ และในมือ ถือ ดาบที่ ชก
ั ออกเหนื อ
เยรู ซาเล็ม แล ้ว ดาวิด และพวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล ผู้ ได้ สวมผ้า กระสอบแล้ว ก็ ซบหน้า ลง
17 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์มิใช่หรือที่ บัญชาให้นับประชาชน ข้าพระองค์เป็ นผู้
ได้กระทําบาป และได้กระทําความชัว่ ร้ายยิง่ นั ก แต่บรรดาแกะเหล่านี้ เขาได้กระทําอะไร โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอพระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ข้า พระองค์
และราชวงศ์ของข้าพระองค์ แต่ขออย่าให้โรคร้ายนั ้นอยูเ่ หนื อประชาชนของพระองค์�
7 แต่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในเรือ
่ งนี้

พระเจ้า ทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนั น (อาราวนาห์� ให้ เป็ นที ่ สร้างพระวิ หาร (2
ซมอ 24:18-25)
18 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาให้กาดทูลดาวิดว่า ให้ดาวิดขึ้นไปสร้างแท่น
บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเยบุส 19 ดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตาม
คํา ของกาด ซึ่ง ท่านได้ กราบทูล ในพระนามของพระเยโฮวาห์ 20 ฝ่ายโอรนั น กําลัง นวดข้าว

1 พงศาวดาร 21:21

485

1 พงศาวดาร 22:11

สาลี อยู่ ท่านหันมาเห็นทูตสวรรค์ บุตรชายสี่ คนของท่านที่ อยู่กั บท่านก็ ซ่อนตัวเสีย 21 เมื่อ
ดาวิดเสด็จมายังโอรนั น โอรนั นมองเห็นดาวิด และออกไปจากลานนวดข้าวถวายบังคมดา
วิด ด้วยซบหน้า ลงถึ งด ิน 22 และดาวิด ตรัส กับ โอรนั นว ่า “จงให้ ที่ ลานนวดข้าวแก่ เราเถิด
เพื่อ เราจะสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ บนนั ้น จงให้ แก่ เราตามราคาเต็ม เพื่อ ว่า
โรคระบาดนั ้นจะได้ระงับเสียจากประชาชน� 23 แล้วโอรนั นกราบทูลดาวิดว่า “ขอทรงรับไป
เถิดพ่ะย่ะค่ะ และขอกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ กระทําสิง่ ที่ พระองค์ ทรงเห็นชอบเถิด
นี่ พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองค์ขอถวายวัวสําหรับเครือ
่ งเผาบูชา และถวายเลื่อนนวดข้าวให้เป็นฟืน
แล้วข้าวสาลีเป็นธัญญบูชา ข้าพระองค์ขอถวายหมด� 24 แต่กษั ตริย์ดาวิดตรัสกับโอรนั นว
่า “หามิได้ แต่เราจะซื้อเอาตามราคาเต็ม เราจะไม่เอาของของเจ้าถวายพระเยโฮวาห์ หรือ
ถวายสิง่ ที่ เรามิ ได้ เสีย ค่า เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา � 25 ดาว ิด จึง ทรงชําระให้ โอรนั น เป็น ทองคํา
นํ้า หนั ก หกร้อยเชเขลเพื่อ ที่ นั ้น 26 ดาว ิ ดก ็ ทรงสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ที่ นั่น
และทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสันติบูชา และกราบทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์
และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ ด้วยไฟจากสวรรค์ บนแท่น เครือ
่ งเผาบู ชา 27 แล ้ว พระ
เยโฮวาห์ก็ ทรงบัญชาทูต สวรรค์ และท่านก็ เอาดาบใส่ ฝัก เสีย 28 ครัง้ นั ้น เมื่อ ดาวิด ทรงเห็
นว่าพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ที่ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเยบุส พระองค์ก็ทรงถวาย
สัตวบูชาที่ นั ่น 29 เพราะพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง โมเสสได้ สร้างขึ้น ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
30
และแท่น เครือ
่ งเผาบู ชา ในเวลานั ้น อยู่ ในปู ชน ีย สถานสูง ที่ กิเบโอน แต่ ดาว ิด จะไปทูล
ถามพระเจ้าที่นั่นไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

22
ดาวิดทรงเตรียมวัตถุสําหรับการสร้างพระวิหาร

“นี่ แหละพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า นี่ แหละแท่นเครือ
่ งเผา
2
บูชาสําหรับ อิสราเอล� ดาว ิด ทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่ อยู่ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล
และพระองค์ ทรงจัด คนสกัด หิน ให้เตรียมหิน สกัด เพื่อ สร้างพระนิ เวศของพระเจ้า 3 ดาว ิด
ยังทรงจัดสะสมเหล็กเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นตะปูของบานประตูรวั ้ และเป็นเหล็กหนี บ ทัง้
ทองสัมฤทธิ์เป็น จํานวนมากเหลือ ที่ จะชัง่ ได้ 4 และไม้ สนสี ดาร์นั บ ไม่ ถ้วน เพราะว่า ชาวไซ
ดอน และชาวไทระ ได้ นํา ไม้ สนสี ดาร์จํานวนมากมายมาถวายดาวิด 5 เพราะดาวิด ตรัสว
่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรายัง เด็ก อยู่ และไม่ เคยงาน และพระนิ เวศซึ่ง จะสร้างถวาย
พระเยโฮวาห์ นั้น ต้องหรู หราอย่างยิง่ มี ชื่อ เสียงและสง่า ราศี ในบรรดาประเทศทัง้ หลาย
เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เราจึงจะจัดเตรียมไว้� ดาวิดจึงทรงจัดวัตถุเป็นจํานวนมากก่อนพระองค์
สิน
้ พระชนม์
1 แล้วดาวิดตรัสว่า

ดาวิดทรงกําชับซาโลมอน
แล ้ว พระองค์ ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ และกําชั บท ่านให้ สร้างพระ
นิ เวศถวายพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 7 ดาว ิ ดรับ สัง่ ซาโลมอนว่า “ลูก เอ๋ย เรามี
ใจประสงค์ ที่ จะสร้างพระนิ เวศถวายพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา 8 แต่ พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังเราว่า ‘เจ้าได้ทําให้โลหิตตกมาก และได้ทําสงครามใหญ่โต เจ้
าอย่าสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทําให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อสายตา
ของเราบนแผ่น ดิน โลก 9 ดู เถิด บุ ตรชายคนหนึ่ ง จะบังเกิด มาแก่ เจ้า เขาจะเป็น คนแห่ง
ความสงบ เราจะให้ ความสงบแก่ เขาให้ พ้น จากศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเขารอบข้าง เพราะเขาจะ
มีช่อ
ิ ราเอลในสมัยของเขา 10 เขา
ื ว่าซาโลมอน และเราจะให้สันติภาพและความสงบแก่อส
จะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเรา เขาจะเป็นบุตรของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และ
เราจะสถาปนาราชบัลลั งก์ของเขาเหนื ออิสราเอลเป็นนิ ตย์� 11 นี่ แหละ ลูกของข้าเอ๋ย ขอ
6
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พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับเจ้า และขอให้เจ้ามีความสําเร็จ และสร้างพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสําเร็จดังที่พระองค์ตรัสถึงเรือ
่ งเจ้า 12 ขอเพียงพระเยโฮวาห์ประสาท
ให้ เจ้ ามี ความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ และทรงตัง้ เจ้า ให้ ปกครองอิสราเอลและทรง
โปรดให้เจ้ารักษาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 13 แล้วเจ้าจะทําสําเร็จ
ถ้า เจ้า จะระมัดระวัง ที่ จะปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับ
โมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อถอยเลย 14 และ
ดูเถิด เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ด้วยความยากเหนื่ อยอย่างยิง่ เป็น
ทองคํา หนั ก หนึ่ ง แสนตะลัน ต์ เงิน หนั ก หนึ่ ง ล้านตะลัน ต์ ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก เหลือ ที่ จะ
ชัง่ เพราะมีมากมายเหลือเกิน เราได้จัดเตรียมตัวไม้และหินด้วย เจ้าจะเพิม
่ เติมเข้าอีกก็ได้
15 ยิง
่ กว่านั ้นเจ้ามีคนทํางานมากมาย คือช่างสกัดหิน ช่างก่อ ช่างไม้ และช่างฝีมือทุกชนิ ด
16 ส่วนทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็กนั ้ นก็มีมากมายเหลือที่ จะนั บได้ ลุ กขึ้นทําไปเถิด
ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับเจ้า�
ดาวิดทรงบัญชาประมุขทัง้ ปวงของอิสราเอลให้ชว
่ ยซาโลมอน

ดาวิดทรงบัญชาประมุขทัง้ ปวงของอิสราเอลให้ชว
่ ยซาโลมอนโอรสของพระองค์ ด้วย
ว่า
และพระองค์มิได้ประทาน
การหยุดพักสงบแก่เจ้าทุกด้านหรือ เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ ไว้ในมือของเรา
และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ราบคาบต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และต่อ หน้า ประชาชนของพระองค์
19 บัดนี้ จงตัง
้ จิต ตัง้ ใจของเจ้า ที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า จงลุก ขึ้น สร้าง
สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า เพื่อ ว่า หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ก็ดี และ
เครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ดี จะได้นําเอามาไว้ในพระนิ เวศที่จะสร้างขึ้นเพื่อพระนาม
ของพระเยโฮวาห์�
17

18 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้ามิใช่หรือ

23
ดาวิดทรงตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
พระองค์ทรงตัง้ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ให้เป็นก
2
ษั ตริย์เหนื ออิสราเอล ดาวิดทรงให้ประชุมเจ้านายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และบรรดาปุโรหิต
3
และคนเลวี คนเลว ี นั้น อายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปก็ ให้นั บ ไว้ และรวมได้ สามหมื่น แปดพัน
4
คน ดาวิดตรัสว่า “จากพวกนี้ สองหมื่นสี่พันคนจะต้องดูแลการงานในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ย 5 สี่พันคนเป็นนายประตู และอีกสี่พัน
คนจะถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์ ด้วยเครือ
่ งดนตรีซ่ึง เราได้ สร้างไว้ให้ ใช้ สรรเสริญ �
6 และดาวิดทรงจัดแบ่งเป็ นกองๆตามบุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
1 เมื่อดาวิดทรงชราและหง่อมแล้ว

ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)

จากคนเกอร์โชมคือ ลาดานและชิเมอี 8 บุ ตรชายของลาดานคือ เยฮีเอลผู้ เป็น หัวหน้า
และเศธาม และโยเอล สามคน 9 บุตรชายของชิเมอีคือ เชโลมิท ฮาซีเอล และฮาราน สาม
คน คนเหล่านี้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษลาดาน 10 และบุตรชายของชิเมอีคือ ยาหาท ศินา
เยอูช และเบรียาห์ ทัง้ สี่คนนี้ เป็นบุตรชายของชิเมอี 11 และยาหาทเป็นหัวหน้า และศิซาห์เป็
นที่สอง แต่เยอูชและเบรียาห์ไม่มีบุตรชายมาก เพราะฉะนั ้นในการนั บจึงรวมเข้าเป็นเรือน
บรรพบุรุษเดียวกัน
7

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
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บุ ตรชายของโคฮาทคือ อัม ราม อิส ฮาร์ เฮโบรน และอุส ซี เอล สี ่ คน 13 บุ ตรชายของ
อัมรามคือ อาโรนและโมเสส เขาตัง้ อาโรนไว้ต่างหากให้เป็นผู้ทําพิธชํ
ี าระสิง่ ของที่ บริสุทธิ์
ที่สุด ทัง้ เขาและบุตรชายของเขาสืบไปเป็นนิ ตย์ เพื่อเผาเครือ
่ งหอมถวายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์และปรนนิ บัติ พระองค์ และอวยพระพรในพระนามของพระองค์ เป็นนิ ตย์ 14 ฝ่าย
โมเสสคนของพระเจ้านั ้น บุตรชายของท่านมีช่อ
ื เสียงท่ามกลางคนตระกูลเลวี 15 บุตรชาย
ของโมเสสคือ เกอร์โชม กับ เอลีเยเซอร์ 16 บุตรชายของเกอร์โชมคือ เชบูเอลผู้เป็นหัวหน้า
17 บุตรชายของเอลีเยเซอร์คือ เรหับยาห์ผู้เป็ นหัวหน้า เอลีเยเซอร์ไม่มีบุตรชายอีก แต่บุตร
ชายของเรหับ ยาห์มี มากนั ก 18 บุ ตรชายของอิส ฮาห์คือ เชโลมิ ท ผู้ เป็น หัวหน้า 19 บุ ตรชาย
ของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม และเยคาเมอัมที่
สี่ 20 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ผู้เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์ที่สอง
12

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารี (กดว 3:33-37)
มาห์ลีและมูชี บุตรชายของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช 22 เอ
เลอาซาร์สิ ้น ชีวต
ิ ไม่ มี บุตรชาย มี แต่ บุตรสาว บุ ตรชายของคีช ผู้ เป็น ญาติ ของเขาแต่งงาน
23
กับเขา บุตรชายของมูชีคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท สามคน
21 บุตรชายของเมรารีคือ

การจัดงานของคนเลวีใหม่
คนเหล่านี้ เป็นคนเลวีตามเรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา
ตามที่ เขาได้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ตามจํานวนชื่อรายบุคคล อายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ขึ้นไป ผู้ซึ่งจะทํางาน
ปรนนิ บัติ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 25 เพราะดาวิดตรัสว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอลได้ ประสาทการหยุด พัก สงบแก่ ประชาชนของพระองค์ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะอาศัย
อยู่ในเยรู ซาเล็มเป็นนิ ตย์ 26 และคนเลวีจึงไม่ต้องหาบหามพลับพลาหรือเครือ
่ งใช้ใดๆเพื่อ
งานปรนนิ บัติ อีกเลย� 27 เพราะตามพระดํารัสสุดท้ายของดาวิด คนเลวีตัง้ แต่ อายุ ยี่สิ บปี
ขึ้น ไปถูก นั บ 28 แต่ หน้าที่ ของเขาจะต้องคอยช่วยบุตรชายของอาโรนในงานปรนนิ บั ติ พระ
นิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ มี งานดูแลลานและห้องและงานชําระของทุกอย่างที่ บริสุทธิ์ และ
งานใดๆซึ่ง เป็น งานปรนนิ บั ติ ของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า 29 และช่วยเกี่ยวกับ เรือ
่ งขนมปัง
หน้า พระพักตร์ด้วย เรือ
่ งยอดแป้ง สําหรับธัญ ญบู ชา ขนมไร้เชื้อ แผ่ นของปิ้ งบ ู ชา ของบูชา
คลุก นํ้ามัน และเครือ
่ งตวง เครือ
่ งวัด ทุกขนาด 30 และทุกๆเช้า เขาจะต้องยืน โมทนาและ
สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ และเวลาเย็ นก ็ เช่น เดียวกัน 31 ทัง้ ในเวลาเมื่อ ถวายบรรดาเครือ
่ ง
เผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่ งคํ่า ในวันเทศกาลกําหนด ตามจํานวน
ที่ กําหนดให้ ถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทุ กวัน เรือ
่ ยไป 32 ดังนี้ แหละเขาจะดูแล
พลับพลาแห่งชุมนุมและดูแลที่บริสุทธิ์ และจะรับใช้บุตรชายของอาโรนพี่น้องของเขา เพื่อ
งานปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
24

24

กองเวรของลูกหลานอาโรน
กองเวรของลูก หลานอาโรนมี ดังนี้ บุ ตรชายของอาโรนคือ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอาซาร์
และอิธามาร์ 2 แต่ นาดับและอาบีฮูสิ ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่ มี บุตร เอเลอาซาร์และ
อิธามาร์จึงทําหน้าที่ตําแหน่ งปุโรหิต 3 ด้วยความช่วยเหลือของศาโดกบุตรชายเอเลอาซาร์
และอาหิเมเลคบุตรชายอิธามาร์ ดาวิดได้ทรงจัดเป็นเวรตามหน้าที่ในการปรนนิ บติ
ั ของเขา
4
ทัง้ หลาย มีหัวหน้าในหมู่บุตรชายของเอเลอาซาร์มากกว่าในหมู่บุตรชายของอิธามาร์ เขา
จึง จัด แบ่ งด ัง นี้ พวกบุตรชายของเอเลอาซาร์มี สิ บหกคนเป็น หัวหน้า ตามเรือนบรรพบุรุษ
1
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ของเขา และในหมู่ พวกบุตรชายของอิธามาร์ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขามี แปดคน 5 เขา
ทัง้ หลายจัด แบ่ งด ้วยสลาก เหมือนกัน หมด เพราะมี เจ้า หน้าที่ ของสถานบริสุทธิ์ และเจ้า
หน้าที่ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็นบุตรชายของเอเลอาซาร์กับบุตรชายของอิธามาร์ทัง้
สองฝ่าย 6 และเชไมอาห์ บุ ตรชายนาธัน เอลอาลักษณ์ ผู้ เป็น พวกเลวี ได้ บันทึก ไว้ต่อ พระ
พักตร์กษั ตริย์ ต่อหน้าเจ้านาย และศาโดกปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์ และ
ต่อหน้าประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี เขาจับสลากครอบครัวหนึ่ งจากเอ
เลอาซาร์ และจับสลากครอบครัวหนึ่ งจากอิธามาร์ 7 สลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่สองตก
แก่เยดายาห์ 8 ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม 9 ที่ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่หกแก่มิยามิน 10 ที่เจ็ด
แก่ฮก
ั โขส ที่แปดแก่อาบียาห์ 11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิ ยาห์ 12 ที่สิบเอ็ดแก่เอลียา
ชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม 13 ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ 14 ที่สิบห้าแก่บิลกาห์ ที่
สิบหกแก่อม
ิ เมอร์ 15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร ์ ที่สิบแปดแก่อฟ
ั เซส 16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยีสิ
่
17
18
บแก่เยเฮเซเคล ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์ ที่ยี่
สิบสี่แก่มาอาซิยาห์ 19 คนเหล่านี้ มีหน้าที่กําหนดของเขาในการปรนนิ บัติที่จะเข้าไปในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ ตามระเบียบที่ อาโรนบิดาของเขาได้ตัง้ ไว้สําหรับเขาทัง้ หลาย ดังที่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้
ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท

20 ฝ่ายลูกหลานของเลวีที่ เหลืออยู่คือ

จากบุตรชายของอัมรามมี ชู บาเอล จากบุตรชาย
ของชูบาเอลมี เยเดยาห์
คือจากบุตรชายของเรหับยาห์มี อิสชีอาห์ ผู้เป็น
22
หัวหน้า จากคนอิสฮาร์มี เชโลโมท จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยาหาท 23 และบุตรชาย
ของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผู้ เป็น หัวหน้า อามาริยาห์ที่ สอง ยาฮาซี เอลที่ สาม เยคาเมอั มท ี่ สี ่
24 บุ ตรชายของอุส ซี เอลคือ มี คาห์ บุ ตรชายของมี คาห์คือ ชาม ีร ์ 25 น้ องชายของมี คาห์คือ
อิสซีอาห์ บุตรชายของอิสชีอาห์คือ เศคาริยาห์
21 ฝ่ายเรหับยาห์

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
26 บุ ตรชายของเมรารีคือ มาห์ ลี และมู ชี บุ ตรชายของยาอาซี ยาห์ คือ เบโน 27 ฝ่ายลูก
หลานของเมรารีคือ ของยาอาซียาห์มี เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี 28 ของมาห์ลีคือ เอเลอ
าซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย 29 ของคีช บุตรชายของคีชคือ เยราเมเอล 30 บุตรชายของมูชีคือ มาห์
ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่านี้ เป็นลูกหลานของคนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษของเขาทัง้
หลาย 31 คนเหล่า นี้ คือ แต่ ละหัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ และน้ องชายของเขาก็ เหมือนกัน ได้
จับสลากด้วยอย่างเดียวกับพี่น้องของเขาคือ บุตรชายของอาโรน ต่อพระพักตร์ของกษั ตริ
ย์ดาวิด ศาโดก อาหิเมเลค และต่อประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี

25
พวกนั กดนตรีและนั กร้องสําหรับพระวิหาร
ดาว ิด และบรรดาหัวหน้า ของผู้ ปรนนิ บัติ ได้ จัด แยกบางคนไว้สําหรับ การปรนนิ บั ติ คือ
จากลูก หลานของอาสาฟ และของเฮมาน และของเยดู ธูน ผู้ ซึ่ง จะพยากรณ์ ด้วยพิณ เขา
คู่ ด้วยพิณ ใหญ่ และด้วยฉาบ รายชื่อ ของผู้ ทํางานตามหน้าที่ ของเขา คือ 2 จากลูก หลาน
ของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิ ยาห์ และอาชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟ ภายใต้
การนํา ของอาสาฟ ผู้ พยากรณ์ ภายใต้ พระราชดํารัสส งั ่ ของกษั ตริย์ 3 จากเยดู ธูน คือ ลูก
หลานของเยดูธู นม ี เกดาลิ ยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิ ยาห์ และมัท ที ธิยาห์ หกคนภายใต้
การนํา ของเยดู ธู นบิ ดาของเขา ผู้ พยากรณ์ ด้วยพิณ เขาคู่ ในการโมทนาและสรรเสริญ ต่อ
พระเยโฮวาห์ 4 จากเฮมาน คือลูกหลานของเฮมานมี บุ คคียาห์ มัทธานิ ยาห์ อุสซีเอล เชบู
1
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เอล และเยรีโมท ฮานานิ ยาห์ ฮานานี เอลี ยาธาห์ กิดดาลที และโรมั มทีเอเซอร์ โยชเบคา
ชาห์ มัลโลธี โฮธีร ์ และมาหะซิ โอท 5 คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเฮมานผู้ ทํานายของกษั
ตริย์ ตามพระวจนะของพระเจ้า เพื่อ จะเป่า แตร และพระเจ้า ทรงประทานบุตรชายสิบ สี่ คน
และบุตรสาวสามคนแก่เฮมาน 6 เขาทัง้ หลายทุกคนอยู่ภายใต้การนําของบิดาของเขาเพื่อ
ประกอบเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ เพื่อ การ
ปรนนิ บั ติ ในพระนิ เวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดู ธูน และเฮมาน อยู่ ภายใต้ พระราชดํารัสส
ัง่ ของกษั ตริย์ 7 จํานวนคนของเขารวมทัง้ พี่น้องของเขา ผู้รับการฝึกในการร้องเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ทุกคนผู้มีความชํานาญ มีสองร้อยแปดสิบแปดคน
การจับฉลากหน้าที่ของแต่ละคน

8 เขาทัง
้ หลายจับสลากหน้าที่ ของเขา

ทัง้ ผู้น้ อย ผู้ใหญ่ ครู และศิษย์ก็ เหมือนกัน 9 สลาก
แรกตกเป็นพวกของอาสาฟได้แก่โยเซฟ ที่ สองได้แก่เกดาลิ ยาห์ พร้อมกับพี่น้องและบุตร
ชายของเขา สิ บสองคน 10 ที่ สามตกแก่ ศักเกอร์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของ
เขา สิ บสองคน 11 ที่ สี่ ได้แก่ อิส รี พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน
12 ที่ ห้า ได้ แก่ เนธานิ ยาห์ พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 13 ที่ หก
ได้ แก่ บุ คคิยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 14 ที่ เจ็ดได้ แก่ เย
ชาเรลาห์ พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 15 ที่แปดได้แก่เยชายาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 16 ที่ เก้าได้แก่มัทธานิ ยาห์ พร้อม
กับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 17 ที่ สิ บได้ แก่ ชิ เมอี พร ้ อมกับ บุตรชาย
ของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 18 ที่สิบเอ็ดได้แก่อาซาเรล พรอ
้ มกับบุตรชายของเขา
และพี่น้องของเขา สิบสองคน 19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี่น้องของเขา สิ บสองคน 20 ที่ สิ บสามได้แก่ชู บาเอล พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้อง
ของเขา สิบสองคน 21 ที่สิบสี่ได้แก่มัททีธย
ิ าห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา
สิ บสองคน 22 ที่ สิ บห้าได้ แก่ เยรีโมท พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสอง
คน 23 ที่ สิ บหกได้ แก่ ฮานานิ ยาห์ พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน
24 ที่ สิ บเจ็ด ได้ แก่ โยชเบคาชาห์ พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน
25 ที่ สิบแปดได้แก่ฮานานี พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 26 ที่ สิบ
เก้าได้แก่มัลโลธี พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 27 ที่ยีสิ
่ บได้แก่เอ
28
ลียาธาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน ที่ยี่สิบเอ็ดได้แก่โฮธีร ์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 29 ที่ ยี่สิ บสองได้ แก่ กิดดาลที พร้
อมกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 30 ที่ยีสิ
่ บสามได้แก่มาหะซิโอท พรอ
้ ม
31
กับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน ที่ ยี่ สิ บสี่ ได้แก่ โรม ั มท ี เอเซอร์ พร ้ อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน

26
การจัดกองเวรเฝ้าประตูสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า
จากคนโคราห์มี เมเชเลมิยาห์บุตรชายโคเร เป็นลูกหลานของอา
สาฟ 2 และเมเชเลมิยาห์มีบุตรชายคือ เศคาริยาห์ บุตรหัวปี เยดียาเอล ที่สอง เศบาดิยาห์
ที่สาม ยาทนี เอล ที่สี่ 3 เอลาม ที่ห้า เยโฮฮานั น ที่หก เอลีโอนัย ที่เจ็ด 4 และโอเบดเอโดมมีบุ
ตรชายคือ เชไมอาห์ บุตรหัวปี เยโฮซาบาด ที่สอง โยอาห์ ที่สาม สาคาร์ ที่สี่ เนธันเอล ที่ห้า
5 อัมมีเอล ที่หก อิสสาคาร์ ที่เจ็ด เปอุลเลธัย ที่แปด เพราะว่าพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่
1 ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตู
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เขา 6 และแก่เชไมอาห์บุตรชายของเขาด้วย มีบุตรชายหลายคนเกิดแก่เขา เป็นผู้ปกครอง
ในครัว เรือนบิดาของเขา เพราะเขาทัง้ หลายเป็น คนมี อาํ นาจใหญ่ โตและกล้า หาญ 7 บุ ตร
ชายของเชไมอาห์ คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด ผู้ ซึ่ง พี่ น้องของเขาเป็น คน
มี กําลัง คือ เอลีฮู และเสมาคิ ยาห์ 8 คนเหล่า นี้ ทัง้ หมดเป็น บุตรชายของโอเบดเอโดมกับ
บุตรชายและพี่น้องของเขา เป็นคนสามารถมีกําลังเหมาะแก่การปรนนิ บัติ เป็นของโอเบด
เอโดมหกสิบ สองคน 9 และเมเชเลมิ ยาห์ มี บุ ตรชายและพี่ น้องเป็น คนมี กําลัง สิบ แปดคน
10 และโฮสาห์ผู้ เป็ น ลูก หลานของเมรารีมี บุ ตรชายคือ ชิมรี ผู้ เป็ น หัวหน้า (เพราะถึง เขาจะ
ไม่เป็นบุตรหัวปี บิดาของเขาก็ให้เขาเป็นหัวหน้า� 11 ฮิลคียาห์ ที่สอง เทบาลิยาห์ ที่สาม เศ
คาริยาห์ ที่ สี่ บุ ตรชายและพี่น้องของโฮสาห์ทัง้ สิน
้ มีสิ บสามคน 12 กองเวรเฝ้าประตู เหล่า
นี้ ตามคนผู้เป็นหัวหน้าของเขา มีหน้าที่ เช่นเดียวกับพี่น้องของเขา ในการปรนนิ บัติ ในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์
การจับฉลากกันเพื่อรู ว้ า่ ใครอยูประตู
่
ไหน
13 และ เขา จับ สลาก กัน ตาม เรือน บรรพบุรุษ ของ เขา ทัง
้ ผู้ น้ อย และ ผู้ ใหญ่ เหมือน กัน
14
สําหรับ ใครอยู่ ประตู ไหน สลากสํา หรับด ้านตะวัน ออกตกแก่ เชเลมิ ยาห์ เขาจับ สลากให้
บุ ตรชายของเขาคือ เศคาริยาห์ ด้วย เขาเป็ นที ่ ปรึกษาที่ เฉลียวฉลาด และสลากของเขา
ออกมาสําหรับด้านเหนื อ 15 ของโอเบดเอโดมออกมาสําหรับด้านใต้ คลังพัสดุนั ้นเขาจัดให้
บุ ตรชายของเขาดู แล 16 ส่วนของชุ ปปิม และโฮสาห์ ออกมาสํา หรับด ้านตะวัน ตก ที่ ประตู
ชัลเลเคท ตามถนนที่ขึ้นไป กําหนดยามตามยาม 17 ด้านตะวันออกมีคนเลวห
ี กคน ด้านเหนื
18
อมีสี ่คนทุกวัน ด้านใต้วน
ั ละสี่ คนทุกวัน และสองคู่ที่ คลังพัสดุ สําหรับระเบียงทางตะวัน
ตกนั ้น มีสี่คนที่ถนนและสองคนที่ระเบียง 19 คนเหล่านี้ เป็นเวรเฝ้าประตูจากลูกหลานของ
โคราห์ และลูกหลานของเมรารี
คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิ เวศของพระเจ้า
20 จากคนเลวีนั ้น อาหิยาห์ดู แลคลัง พระนิ เวศของพระเจ้า และคลัง สิง
่ ของถวาย 21 ลูก
หลานของลาดานคือ ลูกหลานของคนเกอร์โชน ที่ เป็นบุตรชายของลาดาน บรรดาหัวหน้า
ของลาดาน คนเกอร์โชนคือ เยฮีเอลี 22 บุตรชายของเยฮีเอลีคือ เศธามและโยเอลน้ องชาย
ของเขา เป็นผู้ดู แลคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร์ คนเฮโบ
รน และคนอุสซีเอล 24 และเชบู เอล บุ ตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของโมเสส เป็น
นายคลังใหญ่ 25 พี่น้ องของเขาคือ จากเอลี เยเซอร์มี เรหับยาห์เป็นบุตรชาย บุ ตรชายของ
เรหับ ยาห์คือ เยชายาห์ บุ ตรชายของเยชายาห์คือ โยรัม บุ ตรชายของโยรัม คือ ศิค รี บุ ตร
ชายของศิครีคือ เชโลมิท 26 เชโลมิทคนนี้ และพีน
่ ้ องของเขาเป็นผูดู
้ แลคลังของถวายทัง้ สิน
้
ซึ่งกษั ตริย์ดาวิด และบรรดาหัวหน้า และนายพันนายร้อย และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบ
ถวายไว้ 27 จากของที่รบ
ิ ได้ซ่ึงเขาได้ในสงคราม เขาทัง้ หลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซม
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 28 และทุกสิง่ ซึ่งซามู เอลผู้ทํานาย และซาอูลบุตรชายคีช และ
อับเนอร์บุ ตรชายเนอร์ และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ ถวายไว้ และผู้ใดก็ตามได้ ถวาย
สิง่ ใด ของถวายทัง้ สินก
่
แลของเชโลมิทและพีน
่ ้ องของเขา
้ ็อยูในความดู
พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ยสําหรับอิสราเอล
29 จาก คน อิส ฮาร์ เคน า นิ ยาห์ และ บุตร ชาย ของ เขา ได้ รับ แต่ง ตัง
้ ให้ มี หน้าที่ ภายนอก
30
สําหรับ อิสราเอล ให้ เป็น เจ้า หน้าที่ และเป็น ผู้ วินิจฉั ย จากคนเฮโบรน ฮาชาบิ ยาห์ และ
พีน
่ ้ องของเขาเป็นคนมีความกล้าหาญ หน่งึ พันเจ็ดร้อยคน ได้เป็นผูดู
้ แลอิสราเอลทางฟาก
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ตะวัน ตกของแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ในเรือ
่ งกิจการทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ และราชการ
31
ของกษั ตริย์ จากคนเฮโบรนมี เยรียาห์เป็น หัวหน้า ของคนเฮโบรน ตามพงศ์ พันธุ ์ ตาม
บรรพบุรุษ ในปี ที่สี่สิบของรัชกาลดาวิด เขาได้สํารวจและพบคนที่มีอํานาจใหญ่โตและกล้า
หาญที่ ยาเซอร์ในเมือ งกิ เลอาด 32 กษั ตริย์ ดาว ิด ได้ ทรงแต่ง ตัง้ ให้ท่านและพี่ น้องของท่าน
คือ คนกล้า หาญสองพัน เจ็ด ร้อยคนผู้ เป็น หัวหน้า ให้ เป็น ผู้ ดู แลคนรู เบน คนกาด และคน
ตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง ในกิจธุระทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และกิจธุระเกี่ยวกับกษั ตริย์

27
กองเวรต่างๆของแต่ละเดือน

ต่อ ไปนี้ เป็น รายชื่อ ประชาชนอิสราเอลตามจํานวน คือ บรรดาหัวหน้า บรรดานายพัน
นายร้อย และบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ใช้กษั ตริยในราชการทุ
์
กอย่างที่เกี่ยวกับกองเวรที่เข้ามา
และออกไป เดือนแล้วเดือนเล่าตลอดปี กองเวรหนึ่ งๆมีจํานวนสองหมื่นสี่ พันคน 2 คือ ยา
โชเบอัม บุตรชายศั บด ีเอล เป็น ผู้ ดู แลกองเวรที่ หน ่งึ ในเดือนต้น ในกองเวรของเขามี สอง
หมื่น สี่ พัน คน 3 เขาเป็น ลูก หลานของเปเรศ และเป็น หัวหน้า ผู้ บัญชาการกองทัพ ทัง้ สิน
้ ใน
4
เดือนต้น โดดัยคนอาโหอาห์ เป็นผูดู
้ แลกองเวรของเดือนที่สอง มิกโลทเป็นผูบ
้ ังคับบัญชา
กองเวรของเขา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 5 ผูบั
้ งคับบัญชาการกองทัพคนที่สาม
สําหรับ เดือนที่ สามคือ เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น ปุโรหิต ใหญ่ ในกองเวรของเขามี
สองหมื่นสี่พันคน 6 เบไนยาห์นี้ คือ ผูที
้ ่เป็นทแกล้วทหารในสามสิบคน และเป็นผูบ
้ ัญชาการ
7
ของสามสิบคนนั ้น อัมมีซาบาดบุตรชายของเขาเป็นผู้ดูแลกองเวรของเขา อาสาเฮลน้ อง
ชายของโยอาบเป็น ผู้ บัญชาการคนที่ สี ่ สําหรับ เดือนที่ สี ่ และเศบาดิ ยาห์ บุ ตรชายของเขา
ดูแลต่อจากเขา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 8 ผูบั
้ ญชาการคนที่หา้ สําหรับเดือนที่
ห้าคือ ชัมหุทคนอิสราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 9 ผูบั
้ ญชาการคนที่หกสําหรับ
เดือนที่ หกคือ อิราบุตรชายอิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 10 ผู้
บัญชาการคนที่ เจ ็ด สําหรับ เดือนที่ เจ ็ด คือ เฮเลสคนเปโลน เป็น คนเอฟราอิม ในกองเวร
ของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 11 ผู้ บัญชาการคนที่ แปดสําหรับ เดือนที่ แปดคือ สิ บเบคัย คน
หุชาแห่งคนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 12 ผู้บัญชาการคนที่ เก้าสําหรับ
เดือนที่ เก้าคือ อาบีเยเซอร์ชาวอานาโธทคนเบนยามิน ในกองเวรของเขามี สองหมื่นสี่ พัน
คน 13 ผู้บัญชาการคนที่ สิ บสําหรับเดือนที่ สิ บคือ มาหะรัยชาวเนโทฟาห์จากคนเศ-ราห์ ใน
กองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 14 ผู้บัญชาการคนที่สิบเอ็ดสําหรับเดือนที่สิบเอ็ดคือ เบ
ไนยาห์ชาวปิราโธนจากคนเอฟราอิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 15 ผู้บัญชาการ
คนที่ สิ บสองสําหรับ เดือนที่ สิ บสองคือ เฮลดัย ชาวเนโทฟาห์ จากคนโอทนี เอล ในกองเวร
ของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
1

ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
16 เหนื อ ตระกูล ต่างๆของอิสราเอลคือ สําหรับ คนรู เบนมี เอลี เยเซอร์บุ ตรชายศิค รีเป็ น
ประมุข สําหรับคนสิเมโอนมี เชฟาทิยาห์บุตรชายมาอาคาห์ 17 สําหรับคนเลวีมี ฮาชาบิยาห์
บุตรชายเคมูเอล สําหรับคนอาโรนมี ศาโดก 18 สําหรับคนยูดาห์มี เอลีฮู พี่ชายคนหนึ่ งของ
ดาวิด สําหรับคนอิสสาคาร์มี อมรีบุตรชายมีคาเอล 19 สําหรับคนเศบูลุนมี อิชมัยอาห์บุตร
ชายโอบาดีห์ สําหรับคนนั ฟทาลีมี เยรีโมทบุตรชายอัสรีเอล 20 สําหรับคนเอฟราอิมมี โฮเชย
าบุตรชายอาซาซิยาห์ สําหรับคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลมี โยเอลบุตรชายเปดายาห์ 21 สําหรับ
คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลในกิ เลอาดมี อิดโดบุตรชายเศคาริยาห์ สําหรับคนเบนยามินมี ยา
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อาซี เอลบุตรชายอับ เนอร์ 22 สําหรับ คนดานมี อาซาเรลบุตรชายเยโรฮัม คนเหล่า นี้ เป็น
ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
การนั บประชาชนไม่สําเร็จ
ดาว ิ ดม ิ ได้ ทรงนั บ จํานวนคนที่ อายุ ตํ่า กว่า ยี่ สิ บปี เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส ไว้วา่ จะ
กระทําให้อส
ิ ราเอลมากเหมือนดาวแห่งท้องฟ้า 24 โยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ตัง้ ต้นนั บ
แต่ ไม่ สําเร็จ เพราะพระพิโรธก็ มาเหนื ออ ิส ราเอลในเรือ
่ งนี้ และจํา นวนนั ้ นก ็ มิได้ ลงไว้ใน
หนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์ดาวิด
23

เจ้าหน้าที่ต่างๆในรัชกาลของดาวิด

25 อัสมาเวทบุตรชายอาดีเอลเป็ นเจ้ากรมพระคลังนครหลวง

และเยโฮนาธันบุตรชายขอ
งอุสซียาห์ เป็นเจ้ากรมคลังนอกนคร ในหัวเมือง ในชนบทและในป้ อม 26 เอสรีบุตรชายเค
ลูบ เป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ที่ทําไร่นาหลวง 27 ชิเมอีชาวรามาห์ดูแลสวนองุน
่ และศับดีชาวเชฟ
ามดูแลผลิตผลของสวนองุน
่ สําหรับห้องเก็บน้าํ องุน
่ 28 บาอัลฮานั นชาวเกเดอร์เป็นผู้ดูแล
ต้น มะกอกเทศและต้น มะเดื่อ ที่ ในหุบเขา โยอาชดู แลคลัง นํ้ามัน 29 ชิ ตรัย ชาวชาโรนดูแล
ฝูงวัวซึ่งหากินอยูใ่ นชาโรน ชาฟัทบุตรชายอัดลัยดูแลฝูงวัวในหุบเขาทัง้ หลาย 30 และโอบิล
คนอิชมาเอลดู แลอูฐ เยดายาห์ชาวเมโรโนทดู แลลา 31 ยาซีสชาวฮาการ์ดู แลฝูงแพะแกะ
บรรดาคนเหล่า นี้ เป็น พนั กงานดูแลทรัพย์สมบัติ ของกษั ตริย์ดาวิด 32 โยนาธานลุง ของดา
วิดเป็นทีปรึ
่ กษา เป็นคนที่มีความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายฮัคโมนี เป็น
ผู้เลี้ยงดูราชโอรส 33 อาหิโธเฟลเป็นที่ปรึกษาของกษั ตริย์ และหุชย
ั คนอารคีเป็นพระสหาย
ของกษั ตริย์ 34 เยโฮยาดาบุตรชายเบไนยาห์และอาบียาธาร์เป็นผูท
้ ํางานต่อจากอาหิโธเฟล
โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตริย์

28
ดาวิดให้คําปรึกษาแก่อส
ิ ราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชาชน
เยรู ซาเล็ม ดาวิดได้ทรงเรียกประชุมบรรดาเจ้านายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล คือเจ้านาย
ของตระกูล และผู้ บัญชาการกองทัพ ที่ รบ
ั ราชการตามเวร นายพัน นายร้อย และพนั กงาน
ทัง้ สิน
้ แลทรัพย์สมบัติและฝูงสัตว์ของกษัตริย์และโอรสของพระองค์ พรอ
้ มกับพนั กงาน
้ ผูดู
ราชสํานั ก ทแกล้ว ทหารและวีรบ ุ รุษ ทัง้ สิน
้ 2 แล ้ วกษั ตริย์ ดาว ิด ทรงลุก ขึ้น ประทับ ยืน และ
ตรั สว ่า “พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า และ ประชาชน ของ ข้าพเจ้า ขอ จง ฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า มี ใจ
ประสงค์ ที่ จะสร้างพระนิ เวศอัน เป็ นที ่ พัก ของหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ
เป็ นที ่ รองพระบาทของพระเจ้า ของเรา และข้าพเจ้า ได้ จัด เตรียมการก่อสร้างไว้เสร็จ แล้ว
3 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าอย่า สร้างนิ เวศเพื่อ นามของเราเลย เพราะเจ้า เป็ น
นั กรบและได้ทําโลหิตให้ตก� 4 ถึงกระนั ้ นก็ดีพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเลือก
ข้าพเจ้า จากเรือนบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หมด ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลเป็น นิ ตย์
เพราะพระองค์ ทรงเลือกยู ดาห์ ให้ เป็น ประมุข และในวงศ์ วานของยู ดาห์ เรือนบรรพบุรุษ
ของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตรชายของบิดาข้าพเจ้า พระองค์ ทรงพอพระทัย ในข้าพเจ้า
และทรงให้ ข้าพเจ้า เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง 5 และบุตรชายทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า
(เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงประทานบุตรชายเป็ นอ ัน มากแก่ ข้าพเจ้า) พระองค์ ทรงเลือกซา
โลมอนบุตรชายของข้าพเจ้า ให้ นั่ งบ ัลลั งก ์ แห่ งราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์ เหนื ออ ิส
ราเอล 6 พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซาโลมอนบุตรชายของเจ้าจะสร้างนิ เวศของเราและ
ลานนิ เวศของเรา เพราะเราได้ เลือกเขาให้เป็นลูกของเรา และเราจะเป็นพ่อของเขา 7 เรา
จะสถาปนาราชอาณาจักรของเขาให้ อยู่ เป็น นิ ตย์ ถ้า เขาจะเพียรแน่ว แน่ อยู่ ในการรักษา
1ณ
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ปฏิ บั ติ ตามบัญญั ติ ของเราและคํา ตัดสิน ของเราอย่างที่ เขาทํา อยู่ ในวัน นี้ � 8 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวงอัน เป็น ชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์ และ
ต่อ พระกรรณของพระเจ้า ของเรา จงรักษาและแสวงหาพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ หลาย เพื่อ เจ้า จะได้ กรรมสิทธิ์ แผ่ นดิ นอ ันดี นี้ และมอบไว้ ให้ เป็น
มรดกของลูก หลานผู้ มาภายหลัง เจ้า สืบไปเป็น นิ ตย์ 9 ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้ าจง
รู จ
้ ักพระเจ้าของบิดาเจ้า และจงปรนนิ บัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณาจิตใจทัง้ ปวง และทรงเข้าใจในแผนงานแห่งความคิดทัง้
ปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิง้ พระองค์ พระองค์จะทรง
เหวีย
่ งเจ้า ออกไปเสีย เป็น นิ ตย์ 10 บัดนี้ จงฟัง ให้ ดี เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกเจ้า ให้
สร้างพระนิ เวศเพื่อเป็นสถานบริสุทธิ์ จงเข้มแข็งและทําให้สําเร็จเถิด�
ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน

11 แล้วดาวิดทรงมอบให้กับซาโลมอนโอรสของพระองค์ ซึ่งแผนผังมุขของพระวิหารและ

แผนผัง เรือนต่างๆของพระวิหารนั ้น คลัง และห้องชัน
้ บน และห้องชัน
้ ใน และห้องสําหรับ
พระที่นั่งกรุ ณา 12 และแผนผังทัง้ สิน
่ งลานของพระนิ เวศ
้ ซึ่งพระองค์มีอยู่ในพระทัย ในเรือ
ของพระเยโฮวาห์ และบรรดาห้องระเบียงรอบ และคลังสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า และ
คลังสําหรับบรรดาของถวาย 13 และผังสําหรับเวรปุโรหิตและคนเลวี และงานปรนนิ บัติทัง้
สิน
่ งใช้ในงานปรนนิ บัติในพระนิ เวศ
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และสําหรับบรรดาเครือ
14
ของพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงมอบนํ้าหนั กทองคําของเครือ
่ งใช้ทองคําทุกอย่างสําหรับ
การปรนนิ บัติแต่ละอย่าง นํ้าหนั กเงินของเครือ
่ งใช้เงินทุกอย่างสําหรับงานปรนนิ บัติแต่ละ
อย่าง 15 นํ้าหนั กของเชิงประทีปทองคําและตะเกียงทองคํา นํ้าหนั กของเชิงประทีปแต่ละคั
นกับตะเกียงแต่ละดวง นํ้าหนั กเงินของเชิงประทีป ทัง้ เชิงประที ปกับตะเกียงนั ้น ตามที่ จะ
ใช้ คัน ประทีป แต่ละคัน 16 นํ้า หนั ก ทองคํา สําหรับ โต๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์แต่ ละโต๊ะ เงิน
สําหรับ โต๊ะ เงิน 17 และขอเกี่ยวเนื้ อ ชาม กับ คนโทเป็น ทองคํา บริสุทธิ์ ชามทองคํา และนํ้า
หนั กทองคําของแต่ละลูก ชามเงินและนํ้าหนั กเงินของแต่ละลูก 18 แท่นเครือ
่ งหอมทําด้วย
ทองคํา เนื้ อ ละเอียดและนํ้า หนั ก ของแท่น นั ้น ทัง้ แผนผัง สําหรับ รถรบทองคํา ของเครู บ ซึ่ง
กางปีก ออกปกหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ 19 ดาว ิดตรัสว ่า “สิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ พระ
เยโฮวาห์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจโดยอาศัยลายพระหัตถ์ของพระองค์เหนื อข้าพเจ้า คือ
งานทุกอย่างซึ่งจะต้องกระทําตามแผนผังนั ้น�
ดาวิดทรงเร้านํ้าพระทัยของซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร

20 แล้วดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ และทําให้

สําเร็จ เถิด อย่า กลัว เลย อย่า ขยาด เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า คือ พระเจ้า ของข้า จะ
ทรงสถิ ตกับเจ้า พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้ าล้มเหลวหรือทอดทิง้ เจ้า จนกว่างานทัง้ สิน
้
21
สําหรับงานปรนนิ บติ
ั แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะสําเร็จ ดูเถิด มีเวรปุโรหิตและคน
เลวี จะอยูก
่ ับเจ้าสําหรับงานปรนนิ บติ
ั ทุกอย่างแห่งพระนิ เวศของพระเจ้า ในการนี้ ทัง้ สิน
้ จะ
มีคนอยูก
่ ับเจ้า คือทุกคนที่เต็มใจ และเป็นผูมี
้ ฝีมือในงานปรนนิ บติ
ั ทุกอย่าง ทัง้ ประมุขและ
ประชาชนทัง้ ปวงจะอยูใ่ นบังคับบัญชาของเจ้าทัง้ สิน
้ �

29
ดาวิดทรงเร้าใจประชาชน

“ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซึ่งเป็นผูเ้ ดียว
ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นั ้น ยังเป็นคนหนุ่มและไม่มีความชํานาญ การงานก็ใหญ่โต เพราะว่า
มหานิ เวศนั ้นมใช่
ิ สําหรับคน แต่สําหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้า 2 เพราะฉะนั ้นเราจึงจัดเตรียม
1 และกษั ตริย์ดาวิดตรัสกับชุมนุมชนทัง
้ สินว
้ ่า

1 พงศาวดาร 29:3

494

1 พงศาวดาร 29:17

ไว้สําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา เต็ม ความสามารถของเรา คือ ทองคํา สําหรับ สิง่ ที่
ทํา ด้วยทองคํา และเงิน สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยเงิน และทองสัมฤทธิ์สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยทอง
สัมฤทธิ์ และเหล็กสําหรับสิง่ ที่ ทําด้วยเหล็ก และไม้สําหรับสิง่ ที่ ทําด้วยไม้ มีพลอยสี นํ้าข้าว
และพลอยสําหรับ ฝัง พลวง หิน ลาย เพชรพลอยทุก ชนิ ด และหินอ ่อ นมายมาย 3 ยิง่ กว่า นั ้
นอีกนอกจากสิง่ ทัง้ ปวงที่เราจัดหาไว้สําหรับนิเวศบริสุทธิ์แล้ว เรายังมีทองคําและเงินเป็น
สมบัติของเราเอง และเพราะความรักของเราที่มีต่อพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา เรามอบ
ให้แก่ พระนิ เวศแห่งพระเจ้า ของเรา 4 ดังนี้ ทองคําสามพันตะลัน ต์ เป็นทองคํา เมืองโอฟีร ์
และเงินถลุงแล้วเจ็ดพันตะลันต์เพื่อจะบุผนั งพระนิ เวศ 5 ทองคําสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยทองคํา
และเงินสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยเงิน และเพื่องานทัง้ สินที
่ า่ งจะต้องทําด้วยมือ ใครบ้างเต็มใจที่
้ ช
จะถวายของพร้อมกับถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้ �
บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ

แล ้ว เจ้า นายของบรรพบุรุษ บรรดาประมุข ของตระกูล แห่ งอ ิส ราเอล ทัง้ นายพัน นาย
ร้อย และพนั กงานดูแลราชการก็ ถวายด้วยความเต็มใจ 7 เขาทัง้ หลายถวายเพื่อ งานปรน
นิ บั ติ แห่ งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น ทองคํา ห้า พัน ตะลัน ต์ และหนึ่ ง หมื่น ดาริค เงิน หนึ่ ง
หมื่น ตะลัน ต์ ทองสัมฤทธิ์ หน ่งึ หมื่น แปดพัน ตะลัน ต์ และเหล็ก หนึ่ ง แสนตะลัน ต์ 8 ผู้ ใด
ที่ มี เพชรพลอยก็ ถวายไว้ที่ คลัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในความดู แลของเยฮี เอลคน
เกอร์โชน 9 แล้วประชาชนก็เปรมปรีดิ์ เพราะเขาถวายสิง่ เหล่านี้ ตามความสมัครใจของเขา
เพราะเขาถวายด้วยความจริงใจและความเต็มใจแด่พระเยโฮวาห์ กษั ตริยดาว
์
ดก
ิ ท
็ รงเปรม
ปรีดิ์เป็นที่ยงด
ิ่ ้วย
6

ดาวิดอธิษฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์

เพราะฉะนั ้น ดาวิด จึง สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ต่อ หน้า ชุ มนุมชนทัง้ ปวง และดาวิด ทูล
ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย สาธุ
การ แด่ พระองค์ เป็น นิ ตย์ และ เป็น นิ ตย์ 11 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ความ ยิง่ ใหญ่ ฤทธา
นุ ภาพ สง่า ราศี ชัยชนะ และความโอ่อา่ ตระการเป็น ของพระองค์ และบรรดาสิง่ ที่ มี อยู่
ในฟ้า สวรรค์ และในแผ่น ดิน โลกเป็น ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ราชอาณาจักร
เป็นของพระองค์ และพระองค์ ทรงเป็ นที ่ยกย่องเป็นจอมของสิง่ สารพัด 12 ทัง้ ความมัง่ คัง่
และเกียรติ มาจากพระองค์ และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่ เหนื อ ทุก สิง่ ฤทธานุภาพและ
มหิทธิฤทธิ์อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และอยู่ ที่ พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ จะทรงกระทํา ให้
ใหญ่ยิง่ และประทานกําลังแก่คนทัง้ มวล 13 ฉะนั ้นบัดนี้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายโมทนาพระคุณ
พระองค์ ผู้ เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ และ สรรเสริญ พระ นา มอั นร ุ่ง โรจน์ ของ พระองค์
14 แต่ ข้า พระองค์ เป็ น ผู้ ใด และชนชาติ ของข้า พระองค์ เป็ น ผู้ ใด ที่ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายจะ
สามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้ เพราะว่าสิง่ ของทุกอย่างมาจากพระองค์
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ ถวาย ของ ที่ เป็น ของ พระองค์ แด่ พระองค์ เท่านั ้น 15 เพราะ ว่า ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น คน ต่างด้าว ต่าง แดน ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ และ เป็น คน อาศัย อยู่
ชัว่ คราว ดัง ที่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ได้ เป็น อย่างนั ้น มาแล้ว วัน ปี ของข้า พระองค์ บน
แผ่น ดิน โลกเป็น เหมือนเงา และไม่ มี อะไรจี รัง 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ของมากมายเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพระองค์ จัดหาเพื่อสร้างพระนิ เวศถวาย
แด่ พระองค์ เพื่อ พระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ มาจากพระหัตถ์ ของพระองค์ และเป็น ของ
พระองค์ ทัง้ สิน
้ 17 ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ทราบ แน่ ว่า พระองค์ ทรง
ทดลองจิตใจ และทรงพอพระทัยในความเที่ยงธรรม ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ถวาย
ทุก สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ด้วยความเต็มใจในความเที่ยงธรรมแห่ง จิตใจของข้า พระองค์ และ
บัดนี้ ข้า พระองค์ ช่น
ื ใจที่ ได้ เห ็น ประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง อยู่ ณ ที่ นี้ ได้ เต็มใจถวายแด่
10
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พระองค์ 18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอลบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ขอพระองค์ทรงรักษาความประสงค์แห่งความคิดในใจของประชาชน
ของพระองค์ ให้ เป็น เช่น นี้ เสมอไป และขอทรงตัง้ จิตใจของเขาทัง้ หลายให้ มัน
่ ในพระองค์
19 ขอพระองค์ ทรงโปรดซาโลมอนบุตรชายของข้า พระองค์ ให้ มี จิ ตใจจริง ที่ จะรักษาบร
รดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ พระโอวาทของพระองค์ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ และให้
กระทําทุกอย่างเหล่านี้ และสร้างนิ เวศตามซึ่งข้าพระองค์ได้ตระเตรียมไว้แล้วนัน
้ �
ประชาชนตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
แล ้ว ดาวิด ตรัส กับ ชุ มนุ มชนทัง้ ปวงว่า “จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย� และชุ มนุมชนทัง้ ปวงก็ สรรเสริญ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของเขาทัง้ หลาย และก้ม ศีรษะของเขาทัง้ หลายลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวาย
บังคมแด่ กษั ตริย์ 21 และเขาทัง้ หลายได้ ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ในวันร ุ่ง ขึ้น ต่อ จากวัน นั ้น เป็ นว ัว ผู้ หน ่งึ พัน ตัว แกะผู้ หน ่งึ พัน ตัว
ลูกแกะหนึ่ งพันตัว พร้อมกับเครือ
่ งดื่มบูชาที่ คู่ กัน และถวายสัตวบูชาอย่างมากมายเพื่ออ
22
ิส ราเอลทัง้ ปวง และเขาทัง้ หลายได้ กิน ได้ ด่ืม ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ในวัน นั ้น ด้วย
ความยินดี ยิง่ และเขาทัง้ หลายได้ ตัง้ ซาโลมอนโอรสของดาวิด เป็นกษั ตริย์ เป็น คํารบสอง
และเขาทัง้ หลายได้ เจ ิ มท ่านไว้ให้ เป็น เจ้า นายเพื่อ พระเยโฮวาห์ และศาโดกให้ เป็น ปุโรหิต
23 แล้วซาโลมอนทรงประทับบนพระที่นั่งของพระเยโฮวาห์เป็ นกษั ตริย์แทนดาวิดราชบิดา
ของพระองค์ และพระองค์ ทรงเจริญ ขึ้น และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เชื่อ ฟัง พระองค์ 24 บรรดา
ประมุข ทัง้ ปวง และทแกล้ว ทหารทัง้ หลาย ทัง้ บรรดาโอรสของกษั ตริย์ ดาว ิด ได้ ปฏิญาณ
ตัว ต่อ กษั ตริย์ ซาโลมอน 25 และพระเยโฮวาห์ ทรงให้ ซาโลมอนมี เกียรติ ยศอย่างเหลือ ล้น
ท่ามกลางสายตาของอิสราเอลทัง้ ปวง และทรงประทานความสง่า ผ่าเผยของกษั ตริย์ แก่
พระองค์ อย่างที่ไม่มีกษั ตริยองค์
์
ใดในอิสราเอลที่มาก่อนพระองค์ได้รบ
ั
20

การสรุ ปรัชกาลและการสิน
้ พระชนม์ของดาวิด (1 พกษ 2:11-12)
ฝ่ายดาวิด บุตรชายเจสซี ได้ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง 27 เวลาที่ พระองค์ ทรง
ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลนั ้น เป็น สี่ สิ บปี พระองค์ ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ด ปี และ
ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม สามสิบ สามปี 28 แล ้ว พระองค์ สิน
้ พระชนม์ เมื่อ ทรงพระชรา
มาก หง่อมแล้ว ทัง้ ทรงมัง่ คัง่ และมีพระเกียรติ และซาโลมอนโอรสของพระองค์ครอบครอง
แทนพระองค์ 29 ส่วนพระราชกิจ ของกษั ตริย์ ดาวิด ตัง้ แต่ ต้น จนที่ สุด ดู เถิด ได้ บันทึก ไว้
ในหนั งสือ ของซามู เอลผู้ ทํานาย และในหนั งสือ ของนาธัน ผู้ พยากรณ์ และในหนั งสือ ของ
กาดผู้ ทํานาย 30 มี เรือ
่ งราวการครอบครองของพระองค์ ทัง้ สิน
้ และยุทธพลัง ของพระองค์
และเรือ
่ งราวที่ บัง เกิ ดก ับ พระองค์ และกับ อิสราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของ
ประเทศต่างๆ
26
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศาวดาร

หนั งสือ 2 พงศาวดารนี้ พรรณนาการปกครองของกษั ตริย์ซาโลมอนและอีก 17 รัชกาล
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 427 ปี เล่มนี้บันทึกประวั
ติศาสตร์ของอิสราเอลจนถึงเวลาที่เขาเป็นเชลย
กษั ตริยซาโลมอนถวายเครื
์
อ
่ งบูชาที่กิเบโอน (1 พกษ 3:4)
1 ซาโลมอนโอรสของดาวิด ได้ สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิ ตกับพระองค์ และทรงกระทําให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิง่ 2 ซา
โลมอนตรัสกับอิสราเอลทัง้ ปวง กับนายพันและนายร้อย ทังก
้ ับผู้วินิจฉั ยและกับเจ้านายทัง้
ปวงในอิสราเอลทัง้ สิน
้ ผู้ เป็น ประมุข ของบรรพบุรุษ ของเขา 3 และซาโลมอนกับ ชุ มนุ มชน
ทัง้ ปวงที่อยู่กับพระองค์ได้ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่กิเบโอน เพราะพลับพลาแห่งชุมนุ
มของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้นในถิน
่ ทุรกันดาร อยู่ที่นั่น 4 แต่
ดาวิดได้ ทรงนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากคี รย
ิ าทเยอาริมถึงสถานที่ ซ่ึงดาวิดทรงเตรียมไว้
ให้ เพราะพระองค์ได้ทรงตัง้ เต็นท์ไว้ให้ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 ยิง่ กว่านั ้น แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์
ซึ่งเบซาเลลบุตรชายอุรีผู้เป็นบุตรชายเฮอร์ได้สร้างไว้นั้นก็อยู่ที่หน้าพลับพลาของพระเยโฮ
วาห์ และซาโลมอนกับชุมนุมชนก็ได้ใช้แท่นนั ้นเป็นประจํา 6 และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่น
ยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิต
์ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ที่ พลับพลาแห่งชุ มนุม และทรง
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหนึ่ งพันตัวบนแท่นนั ้น
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
7 ในคืนนั ้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ ซาโลมอน และตรัสกับพระองค์ ว่า “เจ้ าอยากให้เราให้
อะไรเจ้า ก็จงขอเถิด� 8 และซาโลมอนทูลพระเจ้าว่า “พระองค์ได้ทรงสําแดงความเมตตา
ยิง่ ใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์ปกครองแทน 9 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ขอให้ พระสัญญาของพระองค์ ที่ มีต ่ อดาวิด เสด็จ พ่อ ของข้า
พระองค์เป็นจริง ณ บัดนี้ เพราะพระองค์ได้ทรงตัง้ ให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนื อชนชาติที่
มากอย่างผงคลีแห่งแผ่นดินโลก 10 ขอทรงประทานสติปัญญาและความรู แก่
้ ข้าพระองค์ที่
จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้ เพราะผู้ใดเล่าที่จะวินิจฉั ยประชาชนของพระองค์ได้ ซึ่ง
ใหญ่โตนั ก� 11 พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่า “เพราะว่าสิง่ นี้ อยู่ในจิตใจของเจ้า และเจ้ามิ
ได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และเกียรติ หรือชีวต
ิ ของศัตรู เจ้า และทังม
้ ิได้ขอชีวต
ิ ยืนยาว
แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู เ้ พื่อตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะวินิจฉั ยประชาชนของเรา ผู้ซึ่งเรา
ได้ ตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขานั ้น 12 เราประสาทสติ ปัญญาและความรู ให้
้ แก่ เจ้า เราจะ
ให้ทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และเกียรติแก่เจ้าด้วย อย่างที่ไม่มีกษั ตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้า
ได้มี และไม่มีผู้ใดภายหลังเจ้าจะมีเหมือน� 13 ซาโลมอนจึงเสด็จจากปูชนียสถานสูงที่กิเบ
โอน จากต่อหน้าพลับพลาแห่งชุ มนุมไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงครอบครองอยู่
เหนื ออิสราเอล 14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ และพลม้า พระองค์ทรงมีรถรบหนึ่ งพันสี่รอ
้ ย
คัน และพลม้า หนึ่ ง หมื่น สองพัน คน ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ประจํา อยู่ ที่ หัว เมืองรถรบ และอยู่
กับ กษั ตริย์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 15 และกษั ตริย์ ทรงกระทํา ให้ เงิน และทองคํา เป็น ของสามัญ
ในกรุ งเยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน และทรงกระทําให้มีไม้สนสีดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื่อ
แห่งหุบเขา 16 ม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสําหรับ
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ผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั ตริย์รบ
ั เส้นด้ายสําหรับผ้าป่านนั ้นมาตามราคา 17 เขาทัง้
หลายนํารถรบเข้ามาจากอียป
ิ ต์ คันหนึ่ งเป็นเงินหกร้อยเชเขลเงิน และม้าตัวหนึ่ งหนึ่ งร้อย
ห้า สิบ ดัง นั ้น โดยทางพวกพ่อค้า เขาก็ ส่ง ออกไปยัง บรรดากษั ตริย์ ของคนฮิต ไทต์ และบร
รดากษั ตริย์ของคนซีเรีย

2

การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)
ฝ่ายซาโลมอนทรงตัง้ พระทัย ที่ จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามของพระเยโฮวาห์ และ
สร้างราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์ 2 และซาโลมอนทรงกําหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็น
คนขนของ และให้แปดหมื่นคนสกัดหินทีถ
่ ิน
่ เทือกเขา และให้คนสามพันหกร้อยคนดูแลเขา
3
ทัง้ หลาย และซาโลมอนทรงส่ง ราชสารไปยัง หุ รามกษั ตริย์ เมืองไทระว่า “ท่านได้ กระทํา
กิจ กับ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า คือ ได้ ส่ง ไม้ สนสี ดาร์ ให้ พระองค์ ท่าน เพื่อ สร้างวัง ให้
พระองค์ท่านอาศัยอย่างไร ขอท่านได้กระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างนั ้น 4 ดูเถิด ข้าพเจ้ากําลังจะ
สร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพเจ้า และมอบถวายแด่ พระองค์
เพื่อ เผาเครือ
่ งหอมต่อ พระพักตร์พระองค์ และเพื่อ ขนมปัง หน้า พระพักตร์เนื องนิ ตย์ และ
เพื่อ เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เช้า และเย็น ในวัน สะบาโต และในวัน ข้างขึ้น และวัน เทศกาลตาม
กําหนดของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา ซึ่ง เป็น กฎตัง้ ไว้เป็น นิ ตย์สําหรับ อิสราเอล 5 พระ
นิ เวศซึ่งข้าพเจ้าจะสร้างนั ้นใหญ่โต เพราะว่าพระเจ้าของเราใหญ่ยงิ่ กว่าพระทัง้ ปวง 6 แต่
ผูใดเล่
้
าที่จะสามารถสร้างพระนิ เวศสําหรับพระองค์ได้ ในเมื่อฟ้าสวรรค์ถึงแม้ว่าฟ้าสวรรค์
ที่ สูง ที่สุด รับรองพระองค์ ไว้ไม่ ได้ ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใดเล่า ที่ จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ พระองค์
นอกจากให้ เป็ นที ่ เผาเครือ
่ งบู ชาต ่อ พระพักตร์พระองค์ เท่านั ้น 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอส่ง
ชายคนหนึ่ ง ผู้ ชาํ นาญการช่างทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิและเหล็
ก และชํานาญในเรือ
่ งผ้า สี
์
ม่วง สี แดงเข้ม และสี ฟ้า ทัง้ เป็น ผู้ ชาํ นาญในการแกะสลัก เพื่อ จะอยู่ กับ ช่างฝีมือ ผู้ อยู่ กับ
ข้าพเจ้าในยูดาห์และในเยรู ซาเล็ม ผู้ซึ่งดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าได้ จัดหาไว้ 8 ขอท่านส่ง
ไม้ สนสี ดาร์ ไม้ สนสามใบและไม้ ประดู่ จากเลบานอนให้ ข้าพเจ้า ด้วย เพราะข้าพเจ้า ทราบ
ว่า ข้าราชการของท่านรู จ
้ ักการตัดไม้ในเลบานอน และดูเถิด ข้าราชการของข้าพเจ้าจะอยู่
กับข้าราชการของท่าน 9 เพื่อจัดเตรียมตัวไม้ให้แก่ ข้าพเจ้าให้มากมาย เพราะว่าพระนิ เวศ
ที่ ข้าพเจ้า จะสร้างนี้ จะใหญ่ โตและแปลกประหลาด 10 และดู เถิด ส่วนข้าราชการของท่าน
คือผู้ที่โค่นตัดไม้นั ้น ข้าพเจ้าจะให้ข้าวสาลีนวดแล้วสองหมื่นโคระ ข้าวบาร์เลย์สองหมื่นโค
ระ นํ้าองุน
่ สองหมื่นบัท และนํ้ามันสองหมื่นบัทแก่เขาทัง้ หลาย� 11 แล้วหุรามกษั ตริย์แห่ง
เมืองไทระทรงตอบเป็นลายพระหัตถ์ ซึ่งพระองค์ทรงมีไปถึงซาโลมอนว่า “เพราะว่าพระเย
โฮวาห์ทรงรักประชาชนของพระองค์ พระองค์จึงทรงกระทําให้ท่านเป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้
หลาย� 12 หุรามตรัสอีกว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ได้ประทานโอรสที่ฉลาดคนหนึ่ งแก่ดาวิดกอปรด้วยความเฉลียว
ฉลาดและความเข้าใจ ผู้ซึ่งจะสร้างพระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห์ และสร้างพระราชวังเพื่อ
ราชอาณาจักรของพระองค์ 13 บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ ส่ง ช่างฝีมือ คนหนึ่ ง กอปรด้วยความเข้า ใจ
คือหุรามที่ ปรึกษาอาวุโส 14 บุตรชายของหญิงคนดาน บิดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ เขา
ชํานาญงานช่างทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก หิน และไม้ และทํางานช่างผ้า สี ม่วง สี ฟ้า
ผ้าป่านเนื้ อละเอียดและผ้าสีแดงเข้ม และทําการแกะสลักทุกชนิ ด และสร้างตามแบบลวด
ลายใดๆที่ จะกําหนดให้แก่ เขา พร ้ อมกับ ช่างฝีมือ ของท่าน คือ ช่างฝีมือ ของดาวิด ราชบิดา
ของท่านผู้ เป็น เจ้า นายของข้าพเจ้า 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เรือ
่ งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย ์ นํ้ามัน
และนํ้า องุน
่ ซึ่ง เจ้า นายของข้าพเจ้า ได้ กล ่าวถึง นั ้น ขอท่านได้ ส่ง ไปให้ พวกเราผู้ รับ ใช้ ท่าน
16 และพวกเราจะตัด ตัวไม้ เท่า ที่ ท่านต้องการจากเลบานอน และนํา มาให้ท่านโดยแพทาง
1
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ทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพื่อว่าท่านจะได้นําขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม� 17 แล้วซาโลมอนทรงทํา
บัญชีสํามะโนครัวชนต่างด้าวทัง้ สิน
้ ในแผ่
่
นดินอิสราเอล ภายหลังบัญชีสํามะโนครัวซึ่ง
้ ผูอยู
ดาวิด ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ไว้ และปรากฏว่า มี คนหนึ่ ง แสนห้า หมื่น สามพัน
หกร้อยคน 18 พระองค์ทรงกําหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนขนของ และให้แปดหมื่นคนสกัด
หินที่ถิน
่ เทือกเขา และคนสามพันหกร้อยคนเป็นผู้ดูแลให้ประชาชนทํางาน

3
การเริม
่ สร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์
1 แล ้ว ซาโลมอนทรงเริม
่ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม บนภูเขาโม
ริ ยาห์ ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ดาว ิ ดราชบิดาของพระองค์ ตรงที่ ซึ่ง ดาวิด ทรง
กําหนดไว้ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส 2 พระองค์ ทรงเริม
่ สร้างในวันที ่ สองเดือนที่
สองของปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์
ขนาดและวัตถุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)
3 ต่อไปนี้ เป็ นรากฐานซึ่งซาโลมอนทรงวางเพื่อสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ส่วนยาวตาม
ศอกโบราณ หกสิบศอก และกว้างยี่สิ บศอก 4 มุ ขด้านหน้าของพระนิ เวศนั ้นยาวยี่สิ บศอก
เท่ ากั บด ้า นกว้างของพระนิ เวศ และส่วนสูง หนึ่ ง ร้อยยี่ สิบ พระองค์ ทรงบุ ด้านในด้วยทอง
คําบริสุทธิ์ 5 ห้องโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้สนสามใบ และบุด้วยทองคําเนื้ อดี และทําต้นอ
ิ นทผลัม และลูกโซ่ ประดับ ไว้บนนั ้น 6 พระองค์ ทรงแต่ง พระนิ เวศด้วยฝัง เพชรพลอยต่างๆ
เพื่อความสวยงาม ทองคํานั ้นเป็นทองคําเมืองพารวายิม 7 พระองค์ จึงทรงบุพระนิ เวศนั ้น
ด้วยทองคําคือที่คาน ธรณี ประตู ผนั ง ประตู กับสลักรู ปเครู บไว้บนผนั ง 8 และพระองค์ทรง
สร้างที่บริสุทธิที
่ บศอก และ
์ ่สุด คือความยาวของที่นั้นตามความกว้างของพระนิ เวศ เป็นยีสิ
กว้างยี่สิ บศอก พระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคําเนื้ อดีหนักหกร้อยตะลันต์ 9 นํ้าหนั กของตะปู หา้
สิบเชเขลทองคํา และพระองค์ทรงบุหอ
้ งชัน
้ บนด้วยทองคํา 10 ในที่บริสุทธิที
์ ่สุดนั ้น พระองค์
11
ทรงสร้างเครู บไว้สองรู ปด้วยไม้ บุ ทองคํา ปี กของเครู บทัง้ สองนั ้นกางออกยี่สิ บศอก ปี ก
ข้างหนึ่ ง ของเครู บรู ป หนึ่ ง ยาวห้า ศอกจดผนั ง พระนิ เวศ และอีก ปีก หนึ่ ง ยาวห้า ศอกจดปีก
ของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง 12 และของเครู บอีกรู ปหนึ่ งปีกข้างหนึ่ งห้าศอกจดผนั งพระนิ เวศ และ
อีกปีกหนึ่ งห้าศอกด้วยติดต่ อกับปีกของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง 13 ปี กของเครู บเหล่านี้ กางออกยี่
สิบศอก เครู บทงั ้ สองนั ้นยืนหันหน้าไปทางห้องโถง 14 และพระองค์ทรงสร้างม่าน ด้วยผ้าสี
ฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด และปักรู ปเครู บไว้บนนั ้น 15 ข้างหน้าพระ
นิ เวศพระองค์ ทรงสร้างเสาสองต้น สูง สามสิบ ห้า ศอก มี บัว ควํา่ สูง ห้า ศอกอยู่ บนยอดเสา
แต่ละต้น 16 พระองค์ทรงทําลูกโซ่เหมือนในห้องหลังติดไว้ที่ยอดเสา และพระองค์ทรงทําทั
บทิมหนึ่ งร้อยลูกแขวนไว้ที่ โซ่ 17 พระองค์ ทรงตัง้ เสาไว้หน้าพระวิหาร ข้างขวาต้นหนึ่ ง อีก
ต้นหนึ่ งข้างซ้าย ต้นข้างขวานั ้นพระองค์ทรงขนานนามว่า ยาคีน และต้นข้างซ้ายว่า โบอาส

4

เครือ
่ งติดตัง้ สําหรับพระวิหาร
พระองค์ ทรงสร้างแท่ นบู ชาด้วยทองสัมฤทธิ์ ยาวยี่สิ บศอก กว้างยี่สิ บศอก และสูงสิบ
ศอก 2 แล้วพระองค์ทรงสร้างขันสาครหล่อ เป็นขันกลม วัดจากขอบหนึ่ งไปถึงอีกขอบหนึ่ ง
ได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก 3 ภายใต้ขันนี้ มีรู ปวัวอยู่รอบขันสาคร
ในระยะหนึ่ งศอกมีรู ปวัวสิ บลู ก อยู่รอบขันสาคร วัวเหล่านี้ เป็นสองแถว หล่อพร้อมกับเมื่อ
หล่อ ขัน สาคร 4 ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บนวัว สิบ สองตัว หัน หน้า ไปทิศ เหนื อ สามตัว หัน หน้า ไป
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ทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทิศตะวันออกสามตัว ขันสาคร
นั ้น วางอยู่ บนวั วน ี้ ส่วนเบื้องหลัง ของมัน ทัง้ สิน
้ อยู่ ข้างใน 5 ขัน สาครหนาหนึ่ ง คืบ ที่ ขอบ
ของมัน ทํา เหมือนขอบถ้วย เหมือนอย่างดอกบัว บรรจุ ได้ สามพัน บัท 6 พระองค์ ทรงทํา ขัน
สิบลูก วางอยู่ด้านขวาห้าลูก ด้านซ้ายห้าลูก เพื่อใช้ล้างของในนั ้น เขาจะล้างของซึ่งใช้เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาในนี้ ขัน สาครนั ้น สําหรับ ให้ ปุ โรหิต ล้างในนั ้น 7 แล ้ว พระองค์ ทรงสร้างคัน
ประทีป ทองคํา สิบ คัน ตามที่ กําหนดเกี่ยวกับ คัน ประที ปน ัน
้ และพระองค์ ทรงตัง้ ไว้ในพระวิ
หาร อยู่ ด้านขวาห้า คัน และด้านซ้ายห้า คัน 8 พระองค์ ทรงสร้างโต๊ะ สิบ ตัว ด้วย และตัง้ ไว้
ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าตัวด้านซ้ายห้าตัว และพระองค์ทรงทําชามทองคําหนึ่ งร้อยลูก
9 พระองค์ ทรงสร้างลานแห่งปุโรหิต และลานใหญ่ และประตู ลาน และทรงบุ ประตู นั ้นด้วย
ทองสัมฤทธิ์ 10 และพระองค์ทรงวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาพระนิ เวศทางทิศตะวันออกเฉี ยง
ใต้ 11 หุรามได้ สร้างหม้อ พลัว่ และชาม ดังนั ้นหุรามจึงทํางานซึ่งท่านกระทําให้กษั ตริย์ซา
โลมอนเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้า สําเร็จ 12 คือ เสาสองต้น คิว
้ และบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอด
เสาทัง้ สอง และตาข่ายสองผืนซึ่งคลุมคิ้วทงั ้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่บนยอดเสา 13 และลูกทั
บทิมสี่รอ
้ ยลูกสําหรับตาข่ายทัง้ สองผืน ตาข่ายผืนหนึ่ งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิวท
้ งั ้
14
15
สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่บนยอดเสา เขาทําแท่นด้วย และทําขันไว้บนแท่น และขันสาคร
ลูก หนึ่ ง และวัว สิบ สองตัว รองอยู่ นั ้น 16 หม้อ พล ัว่ และขอเกี่ยวเนื้ อ และเครือ
่ งประกอบ
ทัง้ สิน
้ นี้ หุรามที่ ปรึกษาอาวุโสได้ ทําขึ้นด้วยทองสัมฤทธิส
์ ุกถวายกษั ตริย์ซาโลมอนสําหรับ
17
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ ทรงหล่อ สิง่ เหล่า นี้ ในที่ราบแม่ น้ํา จอร์แดน ในที่ ดิ
นเหนี ยวระหว่างสุ คคทกับเศเรดาห์ 18 ซาโลมอนทรงสร้างเครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ นี้ เป็น จํานวน
มาก จึ งม ิ ได้ หานํ้า หนั ก ของทองสัมฤทธิ์ 19 และซาโลมอนจึง ทรงกระทํา เครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ซึ่ง
20
อยู่ในพระนิ เวศของพระเจ้า คือ แท่น บูชาทองคํา โต ๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์ คัน ประทีป
และตะเกียงทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ เพื่อใช้ตามประทีปหน้าห้องหลังตามลักษณะ 21 ดอกไม้
ตะเกียง และตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ทํา ด้วยทองคํา คือ ทองคํา บริสุทธิ์ ที่สุด 22 ตะไกรตัด ไส้
ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟ ทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ ์ ส่วนทางเข้า ของพระนิ เวศคือ
ประตูชัน
้ งโถงทําด้วยทองคํา
้ ในของที่บริสุทธิที
์ ่สุด และประตูพระวิหารคือประตูหอ

5
การนําหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 8:1-11)
บรรดากิจการซึ่ง ซาโลมอนทรงกระทํา สําหรับ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ก็ สํา เร็จด
ัง นี้ และซาโลมอนทรงนํา บรรดาสิง่ ซึ่ง ดาวิด ราชบิดาทรงถวายไว้ เข้า มา คือ เครือ
่ งเงิน
2
เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ ต่างๆ และเก็บ ไว้ ในคลัง พระนิ เวศของพระเจ้า แล ้ว ซาโลม
อนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของตระกูล และบรรดาประมุข
ของบรรพบุรุษ ชนอิสราเอล ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะนํา หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
ขึ้นมาจากนครดาวิด คือเมืองศิโยน 3 และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร์
กษั ตริย์ ณ การเลี้ยงในเดือนที่ เจ็ด 4 พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา และคนเลวีก็ ยก
5
หีบ และเขาทัง้ หลายก็ นํา หีบ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และเครือ
่ งใช้ บริสุทธิ์ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ใน
6
พลับพลาขึ้น มา ของเหล่า นี้ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี หามขึ้น มา และกษั ตริย์ ซาโลมอ
นกับ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ สิ้ นที ่ ได้ ประชุม กัน อยู่ กับ พระองค์ ต่อ หน้า หีบ ได้ ถวายแกะและ
วัว มากมาย ซึ่ง เขาจะนั บ หรือ เอาจํานวนก็ ไม่ ได้ 7 แล ้ วปุ โรหิตก ็ นํา หีบ พันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์มายังที่ของหีบ ในที่อยู่ในห้องหลังของพระนิ เวศคือในที่บริสุทธิที
์ ่สุด ภายใต้ปี กเค
รู บ 8 เพราะว่า เครู บน ั ้นกางปีก ออกเหนื อ ที่ ของหีบ เครู บ จึง เป็น เครือ
่ งคลุม เหนื อ หีบ และ
1
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ไม้ คานของหีบ 9 พวกเขาดึง คานหามของหี บน ั ้นออกบ้าง จึง เห็น ปลายคานหามได้ จากหี
บน น
ั ้ ซึ่ง อยู่ ข้างหน้า ห้องหลัง แต่ เขาจะเห็น จากข้างนอกไม่ ได้ และคานหามก็ ยงั อยู่ ที่ นั ่น
จนทุก วัน นี้ 10 ไม่มี สิ ่ง ใดในหีบ นอกจากศิลาสองแผ่น ซึ่ง โมเสสเก็บ ไว้ ณ ภู เขาโฮเรบ เมื่อ
พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา พันธสัญญากับ คนอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลายออกมาจากอียป
ิ ต์
11 และอยูม
่ าเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิตทัง้ ปวงผู้อยูที
่ ่นั ่นได้ชาํ ระตนให้
บริสุทธิแล้
์ ว และไม่คํานึ งถึงเวร 12 และบรรดาพวกเลวีที่เป็นนั กร้องทัง้ หมด ทัง้ อาสาฟ เฮ
มาน และเยดู ธูน ทั งบ
้ ุตรชายและญาติ ของเขาทัง้ หลาย แต่ งกายด้วยผ้าป่านสี ขาว มีฉาบ
พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ ยืน อยู่ ทางตะวัน ออกของแท่ นบู ชา พร ้ อมกับ ปุโรหิต เป่า แตรหนึ่ ง
ร้อยยี่สิ บคน� 13 อยู่มาพวกคนเป่าแตรและพวกนั กร้องจะทําให้คนได้ยน
ิ เขาทัง้ หลายร้อง
เพลงสรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อเขาร้อง
ขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครือ
่ งดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์
ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์� พระนิ เวศคือ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ มี เมฆเต็มไปหมด 14 จนปุโรหิตจะยืนปรนนิ บัติ ไม่ ได้ ด้วยเหตุ
เมฆนั ้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศของพระเจ้า

6

ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุมนุมชน (1 พกษ 8:12-21)
1 แล ้ว ซาโลมอนตรั สว ่า “พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สว ่า พระองค์ จะประทับ ในความมืด ทึบ
2 ข้า พระองค์ ได้ สร้างพระนิ เวศอัน เป็ นที ่ ประทับ สําหรับ พระองค์ เป็ น สถานที่ เพื่อ พระองค์
จะทรงสถิต อยู่ เป็น นิ ตย์ � 3 แล ้ วกษั ตริย์ ก็ ทรงหัน พระพักตร์มา และทรงให้ พรแก่ ชุ มนุ ม
ชนอิสราเอลทัง้ ปวง ขณะที่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ ปวงยืน อยู่ 4 พระองค์ ตรัสว ่า “สาธุ การ
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงกระทํา ให้ สํา เร็จด ้วยพระหัตถ์ ของพระองค์
ตามที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่า 5 ‘ตัง้ แต่วันที่เรา
ได้ นํา ประชาชนของเราออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหนึ่ ง เมืองใดในตระกูล
อิสราเอลทัง้ สิน
้ เพื่อ จะสร้างพระนิ เวศ เพื่อ นามของเราจะอยู่ ที่ นั่น และเรามิ ได้ เลือกชาย
คนใดให้เป็นเจ้านายเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา 6 แต่ เราได้ เลือกเยรู ซาเล็มแล้วเพื่อ
นามของเราจะอยู่ที่ นั่น และเราได้ เลือกดาวิดแล้วให้อยู่เหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา�
7 ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง
้ พระทัยที่ จะสร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามแห่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 8 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘ที่ เจ้
าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศสําหรับนามของเรานั ้น เจ้ าก็ ทําดี อยู่แล้ว ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า
9 อย่างไรก็ตาม เจ้าจะไม่สร้างพระนิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้าผู้ซ่ึงจะออกมาจากบัน
้ เอวของ
10
เจ้าจะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเรา� บัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงให้พระดํารัสของพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา นั ้น สําเร็จ เพราะข้าพเจ้า ได้ ข้น
ึ มาแทนดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า
และนั ่ง อยู่ บนบัล ลั งก ์ ของอิสราเอล ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้า ได้
สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล 11 และข้าพเจ้า ได้
วางหีบ ไว้ที่ นั่น ซึ่ง พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยู่ในนั ้น ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กับ ชน
อิสราเอล�
การอธิษฐานที่อุทิศถวายพระวิหาร (1 พกษ 8:22-53)
12 แล้วพระองค์ประทับยืนหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทัง
้
13
ปวง และกางพระหัตถ์ ของพระองค์ ออก เพราะซาโลมอนได้ ทรงสร้างแท่น ทองสัมฤทธิ์
ยาวห้าศอก กว้างห้าศอก สูงสามศอก และทรงตัง้ ไว้กลางลาน และพระองค์ทรงประทับอย
ู่ บนนั ้น แล ้ว พระองค์ ทรงคุกเข่า ลงต่อ หน้า ชุ มนุ มอ ิส ราเอลทัง้ ปวง และกางพระหัตถ์ ของ
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พระองค์ สู่ ฟ้า สวรรค์ 14 และพระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล
ไม่มพระเจ้
ี
าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์หรือที่แผ่นดินโลก ผูทรงรั
้
กษาพันธสัญญา
และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ผู้ ดําเนิ น อยู่ ต่อ พระพักตร์ พระองค์
15
ด้วยสิน
ั ใช้ ของ
้ สุดใจของเขา พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กับ ดาวิด บิดาของข้า พระองค์ ผู้รบ
พระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ท่าน พระองค์ ตรัสด ้วยพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ สําเร็จ ในวัน นี้ ด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ 16 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงรักษาสิง่ ที่ พระองค์ ทรง
สัญญาไว้กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ราชบิดาของข้า พระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ขาดชายผู้ หน
่ึง ในสายตาของเราที่ จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ แห่ งอ ิส ราเอล เพื่อ ว่า ลูก หลานทัง้ หลายของเจ้า จะ
ระมัดระวัง ในวิถี ทางของเขา ที่ จะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ของเรา อย่างที่ เจ้ าได้ ดําเนิ น ต่อ
หน้า เรานั ้น� 17 เพราะฉะนั ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ขอพระวจนะ
ของพระองค์ จงดํารงอยู่ ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 18 แต่ พระเจ้า
จะทรงประทั บก ับ มนุษย์ ที่ แผ่ นดิน โลกหรือ ดู เถิด ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ อัน สูง ที่สุด
ยัง รับ พระองค์ อยู่ ไม่ ได้ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างขึ้น จะรับ พระองค์ ไม่ ได้ ยิง่ กว่า นั ้น
สัก เท่าใด 19 แต่ ขอพระองค์ ทรงสนพระทัย ในคํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และใน
คํา วิงวอนนี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ เสียงร้องและคํา
อธิษฐานซึ่ง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ 20 เพื่อ ว่า พระเนตรของ
พระองค์ จะทรงลืมอยู่เหนื อพระนิ เวศนี้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน คือสถานที่ ซ่ึงพระองค์ ได้
ตรัสว่า จะตัง้ พระนามของพระองค์ ไว้ที่ นั่น เพื่อว่าพระองค์ จะทรงสดับคําอธิษฐานซึ่งผู้รับ
ใช้ของพระองค์จะได้อธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้ 21 และขอพระองค์ทรงสดับคําวิงวอนของผู้
รับใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขาอธิษฐานตรงต่อสถาน
ที่ นี้ ขอพระองค์ ทรงสดั บอย ู่ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และเมื่อ พระองค์
ทรงสดับ แล้ว ก็ ขอพระองค์ ทรงประทานอภัย 22 เมื่อ ชายคนใดกระทํา บาปต่อ เพื่อนบ้าน
ของเขาและถู กบ ัง คับ ให้ ทํา สัตย์ ปฏิญาณ และเขามาให้ คํา ปฏิญาณต่อ หน้า แท่น บูชาของ
พระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 23 ขอพระองค์ ทรงสดับ จากฟ้า สวรรค์ และขอทรงกระทํา ขอทรง
พิพากษาผูรั
้ บใช้ทัง้ หลายของพระองค์ ลงโทษผูกระทํ
้
าความผิด และทรงนําความประพฤติ
ของเขาให้ กล ับ ตกบนศีรษะของตัว เขาเอง และขอทรงประกาศความบริสุทธิ ์ ของผู้ ชอบ
ธรรม สนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา 24 ถ้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์พ่าย
แพ้ ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะ เขา ได้ กระทํา บาป ต่อ พระองค์ และ เขา หัน กลับ มา หา พระองค์ อีก
ยอมรับพระนามของพระองค์ และอธิษฐานและกระทําการวิงวอนต่อพระพักตร์พระองค์ใน
พระนิ เวศนี้ 25 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และประทานอภัยแก่ บาปของอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ และขอทรงนํา เขากลับ มายัง แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ได้ พระราชทาน
แก่ เขา ทัง้ หลาย และ บรรพบุรุษ ของ เขา 26 เมื่อ ฟ้า สวรรค์ ปิ ดอย ู่ และ ไม่ มี ฝน เพราะ เขา
ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ สถานที่ นี้ และยอมรับ
พระนามของพระองค์ และหันกลับเสียจากบาปของเขาทัง้ หลาย เมื่อพระองค์ทรงให้ใจเขา
ทัง้ หลายรับ ความทุกข์ ใจ 27 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ และขอประทานอภัย แก่
บาปของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรง
สอนทางดีแก่เขาซึ่งเขาควรจะดําเนิ น และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ พระราชทานแก่ ประชาชนของพระองค์ เป็น มรดกนั ้น 28 ถ้า มี การก ัน ดารอาหาร
ในแผ่น ดิน ถ้า มี โรคระบาด ข้าวม้าน ราก ิ นข้าว หรือ ตัก
๊ แตนวัย บิน หรือ ตัก
๊ แตนวัย คลาน
หรือ ศั ตรู ของเขาทัง้ หลายล้อมเมืองในแผ่น ดิน ของเขาไว้ รอบด้าน จะเป็น ภัย พิบั ติ อย่าง
ใด หรือ ความเจ็ บอย ่างใดมี ข้ึ นก ็ ดี 29 ไม่ ว่า คํา อธิษฐานอย่างใด หรือ คํา วิงวอนประการ
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ใด ซึ่ง ประชาชนคนใด หรืออ ิส ราเอลประชาชนของพระองค์ ทัง้ สิน
้ ทูล ต่างก็ ประจักษ์ ใน
ภัย พิบั ติ และความทุกข์ ใจของเขา และได้ กางมือ ของเขาสู่ พระนิ เวศนี้ 30 ขอพระองค์ ทรง
สดับ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และพระราชทานอภัย และทรงประทาน
แก่ ทุ กคนซึ่ง พระองค์ ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติ ทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะพระองค์ เท่
านั ้ นที ่ ทรงทราบจิตใจแห่ งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์� 31 เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะได้ ยาํ เกรง
พระองค์ และดําเนิ นในมรรคาของพระองค์ ตลอดวันเวลาที่เขามีชีวิตอาศัยในแผ่นดิน ซึ่ง
พระองค์ พระราชทานแก่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 32 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เก ี่ย วกับ ชน
ต่างด้าว ผูซึ
้ ่งไม่ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะ
เห็น แก่ พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ พระหัตถ์ อน
ั มหิทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ และพระกรที่
เหยียดออกของพระองค์ เมื่อเขามาอธิษฐานตรงต่อ พระนิ เวศนี้ 33 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ
ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง ชนต่างด้าวได้
ทูล ขอต่อ พระองค์ เพื่อ ว่า ชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะรู จ
้ ัก พระนามของพระองค์
และยําเกรงพระองค์ ดั งอ ิส ราเอลประชาชนของพระองค์ ยาํ เกรงพระองค์ อยู่ นั ้น และเพื่อ
เขาทัง้ หลายจะทราบว่า พระนิ เวศนี้ ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของ
พระองค์ 34 ถ้าประชาชนของพระองค์ ออกไปกระทําสงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะ
เป็นโดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตาม และเขาทัง้ หลายได้อธิษฐานต่อพระองค์
ตรงต่อเมืองนี้ ซ่ึงพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างเพื่อ
พระนามของพระองค์ 35 แล ้ว ขอพระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานของเขาและคํา วิงวอนของ
เขาในฟ้า สวรรค์ และขอทรงให้ สิทธิอัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่ 36 ถ้า เขาทัง้ หลายกระทํา
บาปต่อ พระองค์ (เพราะไม่ มี มนุษย์ สัก คนหนึ่ ง ซึ่ งม ิ ได้ กระทํา บาป� และพระองค์ ทรงกริว้
ต่อ เขา และพระองค์ ทรงมอบเขาไว้ต่อ หน้า ศั ตรู เขาจึง ถูก จับ ไปเป็น เชลยยัง แผ่น ดิน หนึ่ ง
ไม่ วา่ ไกลหรือ ใกล้ 37 แต่ ถ้า เขาสํานึ ก ผิด ในใจในแผ่น ดิน ซึ่ง เขาได้ ถู กจับ ไปเป็น เชลย และ
ได้ กล ับ ใจและได้ อธิษฐานต่อ พระองค์ ในแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้กระทําบาป และได้ประพฤติชัว่ ร้ายและได้กระทําความชัว่ � 38 ถ้าเขาทัง้ หลายกลับ
มาหาพระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจของเขาในแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ที่ ซึ่ง ศั ตรู กวาดเขาไป
เป็น เชลย และอธิษฐานต่อ พระองค์ ตรงต่อ แผ่น ดิน ของเขา ซึ่ง พระองค์ พระราชทานแก่
บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และต่อ เมืองซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และต่อ พระนิ เวศ
ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์ 39 แล้วขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐาน
และคําวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อน
ั เป็นทีป
่ ระทับของพระองค์ และขอทรงให้สิทธิอันชอบ
ธรรมของเขาคงอยู่ และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ผู้ได้ กระทําบาปต่อ
พระองค์ 40 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ บัดนี้ ขอพระเนตรของพระองค์ทรงลืมอยู่ และขอ
พระกรรณของพระองค์ สด ับ คํา อธิษฐานแห่ง สถานที่ นี้ 41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงลุก ขึ้น เสด็จ ไปยัง ที่ พํานั ก ของพระองค์ ทัง้ พระองค์ และหีบ แห่ง ฤทธานุ
ภาพของพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้ปุ โรหิตของพระองค์ สวมความรอด
และให้วสุ
ิ ทธิชนของพระองค์เปรมปรีดิใ์ นความประเสริฐของพระองค์ 42 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ขออย่าทรงหันหน้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นไปเสีย ขอพระองค์ทรงระลึก
ถึงความเมตตาของพระองค์อนม
ั ีอยูต่
่ อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์�

7
ไฟอย่างอัศจรรย์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ สง่าราศีของพระเจ้า
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เมื่อ ซา โลม อ นท รง จบ คํา อธิษฐาน ของ พระองค์ แล้ว ไฟ ได้ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ ไหม้
เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาเสีย และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ เต็ม พระนิ เวศ 2 ปุ
โรหิตเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 เมื่อบรรดาชนอิสราเอลได้เห็นไฟลงมาและสง่าราศีของพระเยโฮ
วาห์อยูบนพระนิ
่
เวศ เขาทัง้ หลายก็กราบซบหน้าลงถึงพื้นหิน และได้นมัสการสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์�
4 แล ้ วกษั ตริย์ และบรรดาประชาชนทัง
้ หลายได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 5 กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็ นว ัว สองหมื่น สองพัน ตัว และแกะ
หนึ่ งแสนสองหมื่นตัว ดังนี้ แหละกษั ตริย์และประชาชนทัง้ ปวงได้อุทิศถวายพระนิ เวศแห่ง
พระเจ้า 6 บรรดาปุ โรหิตก็ยน
ื ประจําตําแหน่ งของตน ทัง้ คนเลวีด้วยพร้อมกับเครือ
่ งดนตรี
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งกษั ตริย์ดาวิดได้ทรงกระทําเพื่อสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เมื่อดาวิด
ได้ ถวายสาธุการด้วยการปรนนิ บัติ ของเขาทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
อยู่เป็นนิ ตย์ และปุ โรหิตก็เป่าแตรข้างหน้าเขา และอิสราเอลทัง้ ปวงยืนอยู่ 7 และซาโลมอ
นทรงทํา พิธีชาํ ระส่วนกลางของลานซึ่ง อยู่ข้างหน้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เป็นส่วน
บริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและไขมันของเครือ
่ งสันติบูชาที่นั ่น เพราะ
ว่า แท่น ทองสัมฤทธิซ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งธัญ ญบูชา
์ ่ึง ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั ้น ไม่ พอจุ เครือ
และไขมัน 8 ในครัง้ นั ้น ซาโลมอนทรงถือ เทศกาลอยู่ เจ ็ด วัน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยู่ กับ
พระองค์ ด้วย เป็นชุ มนุมชนใหญ่ยิง่ นั ก ตัง้ แต่ ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์ 9 และ
ในวันที ่ แปดเขาทัง้ หลายมี การประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์ เพราะเขาทัง้ หลายได้ มี งานมอบถวาย
แท่น บูชามาเจ็ด วัน และถือ เทศกาลเลี้ยงมาเจ็ด วัน แล้ว 10 เมื่อ วั นที ่ ยี ่ สิ บสามของเดือน
ที่ เจ็ด พระองค์ ทรงให้ประชาชนกลับ ไปเต็นท์ ของตน มี ใจชื่นบานและยินดี ด้วยความดี ซ่ึง
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ดาวิด และแก่ ซาโลมอน และแก่ อส
ิ ราเอลประชาชนของ
11
พระองค์ ดังนี้ แหละซาโลมอนทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และพระราชวังเสร็จ
คือ ทุก อย่างซึ่ง พระองค์ ทรงดําริจะกระทํา ในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในเรือ
่ ง
พระราชสํานั กของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จสิน
้
1

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)

แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนเวลากลางคืน และตรัส กั บท ่า นว่า “เรา
ได้ยน
ิ คํา อธิษฐานของเจ้า และได้ เลือกสถานที่ นี้ สําหรับ เราให้ เป็น นิ เวศแห่ง เครือ
่ งสัตวบู
13
ชา ถ้า เราปิด ฟ้า สวรรค์ มิ ให้ ฝนตก หรือ เราบัญชาให้ ตัก
๊ แตนมากิน แผ่น ดิน หรือ ส่ง โรค
14
ระบาดมาท่ามกลางประชาชนของเรา ถ้าประชาชนของเราผูซ
้ ่ึงเขาเรียกกันโดยนามของ
เรานั ้น จะถ่อมตัว ลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้า ของเรา และหัน เสีย จากทางชัว่ ของ
เขา เราก็ จะฟัง จากสวรรค์ และจะให้อภัย แก่ บาปของเขา และจะรักษาแผ่น ดิน ของเขาให้
หาย 15 บัดนี้ ตาของเราจะลืม อยู่ และหู ของเราจะฟัง คํา อธิษฐานซึ่ง เขาทัง้ หลายอธิษฐาน
ณ สถานที่นี้ 16 เพราะบัดนี้ เราได้เลือกสรรและกระทําให้นิเวศนี้ เป็ นที่บริสุทธิเพื
์ ่อนามของ
เราจะอยู่ที่ นั ่นเป็นนิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่ นั ่นตลอดเวลา 17 ส่วนเจ้า ถ้าเจ้า
ดําเนิ น ต่อ หน้า เราอย่างดาวิด บิดาของเจ้า ดําเนิ น นั ้น กระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง เราได้ บัญชาแก่
เจ้า และรักษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา 18 แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังก์แห่
งอาณาจักรของเจ้า ดังที่เราได้กระทําพันธสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาด
ชายผู้หน่งึ ที่จะครอบครองเหนื ออิสราเอล�
12

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน
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แต่ ถ้า เจ้า หัน ไปและทอดทิง้ กฎเกณฑ์ ของเราและบัญญั ติ ของเราซึ่ง เราตัง้ ไว้ต่อ หน้า
เจ้า และจะไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และนมัสการพระเหล่า นั ้น 20 แล ้ว เราจะถอนรากเขาทัง้
หลายออกจากแผ่นดินของเรา ซึ่งเราได้ให้แก่เขา และนิ เวศซึ่งเราชําระให้บริสุทธิเพื
์ ่อนาม
ของเรา เราจะเหวีย
่ งออกไปจากสายตาของเรา และเราจะทําให้ เขาเป็น คํา ภาษิ ต และคํา
ครหาท่ามกลางชนชาติทัง้ ปวง 21 และนิ เวศนี้ ซ่ึงสูงส่ง ทุกคนที่ผ่านไปจะประหลาดใจ และ
กล่าวว่า ‘ไฉนพระเยโฮวาห์จึง ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ แผ่ นดิน นี้ และแก่ พระนิ เวศนี้ � 22 แล ้ว
เขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
เขา ผู้ทรงนําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้ยด
ึ พระอื่น และได้นมัสการพระเหล่านั ้นทัง้
ปรนนิ บติ
ั ด้วย ฉะนั ้นพระองค์จึงได้ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ หมดนี้ มาถึงเขาทัง้ หลาย� ”
19

8
การขยายราชอาณาจักร กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (1 พกษ 9:10-28)
1 และอยู่ มาเมื่อ สิน
้ ยี่ สิ บปี ที่ ซาโลมอนได้ ทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
พระราชวังส่วนพระองค์ 2 ซาโลมอนได้ทรงเสริมสร้างหัวเมืองซึ่งหุรามได้ถวายแด่พระองค์
แล ้ว ให้ คนอิสราเอลอาศัย อยู่ ในนั ้น 3 และซาโลมอนได้ เสด็จ ไปยัง ฮามั ทโศบาห์ และยึด
เมืองนั ้น ได้ 4 พระองค์ ได้ ทรงสร้างเมืองทัด โมร์ไว้ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และหัว เมืองคลัง หลวง
5
ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ในฮามั ท พระองค์ ได้ ทรงสร้างเมืองเบธโฮโรนบนและเบธ
โฮโรนล่างด้วยเป็นเมืองที่มัน
่ คง มีกําแพง ประตูเมือง และดาน 6 และทรงสร้างเมืองบาอา
ลัท และหัว เมืองคลัง หลวงทัง้ ปวงที่ ซาโลมอนทรงมี อยู่ และเมืองทัง้ ปวงสําหรับ รถรบของ
พระองค์ และเมืองทัง้ ปวงสําหรับ พลม้า ของพระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่ง พระองค์ ประสงค์ จะ
สร้างในเยรู ซาเล็ม ในเลบานอน และในแผ่น ดิน ทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในครอบครองของพระองค์
7 ประชาชนทัง
้ ปวงที่ เหลือ อยู่ ในเหล่า คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และ
คนเยบุส ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช่ อิสราเอล 8 จากลูก หลานของชนเหล่า นี้ ผู้ เหลือ ต่อ มาในแผ่น ดิน ผู้
ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลมิ ได้ ทําลาย ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา ให้ ประชาชนเหล่า นี้ เป็น ทาส
แรงงานและเขาทัง้ หลายก็ เป็น อยู่ จนทุก วัน นี้ 9 แต่ ส่วนคนอิสราเอลนั ้น ซาโลมอนหาได้
ทรงกระทํา ให้ เป็น ทาสแรงงานไม่ เขาทัง้ หลายเป็น ทหารและเป็น นายทหารของพระองค์
เป็น ผู้ บังคับ บัญชารถรบของพระองค์ และพลม้า ของพระองค์ 10 และคนต่อ ไปนี้ เป็น เจ้า
หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ของกษั ตริย์ซาโลมอน มีสองร้อยห้าสิบคน เป็นผู้ปกครองประชาชน 11 ซา
โลมอนทรงนําธิดาของฟาโรห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิดยังพระราชวังซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ให้
พระนาง เพราะพระองค์ ตรัสว่า “มเหสี ของเราไม่ควรอยู่ในวังของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิสรา
เอล เพราะสถานที่ ทัง้ หลายซึ่ง หีบ ของพระเยโฮวาห์มาถึง เป็ นที ่ บริสุทธิ�
์ 12 แล ้ว ซาโลมอ
นทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ ทรง
สร้างไว้ที่หน้ามุข 13 ตามหน้าที่ประจําวันทีต
่ ้องทําเป็นการถวายบูชาตามบัญญัติของโมเสส
ในวัน สะบาโต ในวัน ขึ้น คํ่า หนึ่ ง และในวัน เทศกาลตามกําหนด ประจํา ปี สามเทศกาล คือ
เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง 14 ตามพระราชบัญชาของ
ดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์ ทรงกําหนดแบ่งเวรปุโรหิตสําหรับการปรนนิ บัติ และ
แบ่ง คนเลวีให้ประจํา หน้าที่ การสรรเสริญ และการปรนนิ บั ติ ต่อ หน้า ปุโรหิต ตามหน้าที่ ประ
จําวันที ่ต้องทํา และคนเฝ้าประตู เป็นเวรเฝ้าทุกประตู เพราะว่าดาวิดบุรุษของพระเจ้าทรง
บัญชาไว้เช่น นั ้น 15 และเขาทัง้ หลายมิ ได้ หัน ไปเสีย จากสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาปุโรหิต
และคนเลวีซ่ึง เกี่ยวกับ เรือ
่ งใดๆ และเกี่ยวกับ เรือ
่ งคลัง 16 บรรดาพระราชกิจ ของซาโลมอ
นก็ ลุ ล่วงไปตัง้ แต่ วัน ที่ วางรากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จนถึง วัน สําเร็จ งาน ดัง นั ้น พระ
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นิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ สําเร็จครบถ้ วน 17 แล้วซาโลมอนเสด็จไปยังเอซี โอนเกเบอร์และ
เมืองเอโลทที่ ชายทะเลในแผ่น ดิน เอโดม 18 และหุ รามก็ ให้ ข้าราชการของพระองค์ ส่ง เรือ
และข้าราชการที่คุ้นเคยกับทะเลไปให้ซาโลมอน และเขาทัง้ หลายไปถึงเมืองโอฟีรพร
์ อ
้ มกับ
ข้าราชการของซาโลมอน และนําเอาทองคําจากที่ นั่นหนั กสี่ รอ
้ ยห้าสิบตะลันต์มายังกษั ตริ
ย์ซาโลมอน

9

พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 10:1-13)
1 เมื่อ พระ ราชินี แห่ งเช บาท รง ได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ แห่ ง ซา โลม อน พระนาง ก็ เสด็จ มายัง
เยรู ซาเล็ม เพื่อทดลองพระองค์ ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย
กับ อูฐ บรรทุก เครือ
่ งเทศและทองคํา เป็ นอ ัน มาก และเพชรพลอยต่างๆ และเมื่อ พระนาง
เสด็จ มาถึง ซาโลมอนแล้ว พระนางทูล เรือ
่ งในใจของพระนางทุก ประการ 2 และซาโลม
อนตรัส ตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้ ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนเร้น อยู่ พ้น ซาโลมอนซึ่ง พระองค์
3
จะทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ ได้ และเมื่อ พระราชินี แห่งเชบาทรงเห็น พระสติ ปัญญาของ
ซาโลมอนและพระราชวัง ที่ พระองค์ ทรงสร้าง 4 ทัง้ อาหารที่ โต ๊ะ เสวย กับ การเข้า เฝ้า ของ
บรรดาข้าราชการ และการปรนนิ บัติรับใช้ของมหาดเล็กตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และ
พนั กงานเชิญ ถ้วยของพระองค์ ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และการที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น
ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระทัย ของพระนางก็ สลดลงที เดียว 5 พระนางทูล กษั
ตริย์ ว่า “ข่าวคราวซึ่ง หม่อมฉั น ได้ยน
ิ ในประเทศของหม่อมฉั น ถึง พระราชกิจ และพระสติ
6
ปัญญาของพระองค์ เป็น ความจริง แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จนหม่อมฉั น มาเฝ้า
และตาของหม่อมฉั น ได้ เห ็น เอง และดู เถิด ที่ เขาบอกแก่ หม่อมฉั นก ็ ไม่ ถึง ครึง่ หนึ่ ง แห่ง
พระสติ ปัญญาใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ พระองค์ เลิศ ลํ้า ยิง่ ไปกว่า ข่าวคราวที่ หม่อมฉั น ได้ ยิน
7 บรรดาคนของพระองค์ ก็ เป็ นสุ ข บรรดาข้าราชการเหล่า นี้ ของพระองค์ ผู้ อยู่ งานประจํา
ต่อพระพักตร์พระองค์ และฟังพระสติ ปัญญาของพระองค์ ก็ เป็นสุข 8 สาธุ การแด่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ผู้ ทรงพอพระทัย ในพระองค์ และทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้บนบัล ลั
งก์ เป็นกษั ตริย์เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้าของพระองค์ทรงรักอ
ิส ราเอลและจะสถาปนาเขาไว้เป็น นิ ตย์ พระองค์ จึง ได้ ทรงแต่ง ตัง้ ให้ พระองค์ เป็นกษั ตริย์
เหนื อ เขาทัง้ หลาย เพื่อ พระองค์ จะทรงอํา นายความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรม� 9 แล
้ว พระนางก็ ถวายทองคํา หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บตะลัน ต์ แก่ กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ งเทศเป็น จํานวนมาก
และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มีเครือ
่ งเทศใดๆเหมือนอย่างที่ พระราชินีแห่งเมืองเชบาถวายแด่
กษั ตริย์ซาโลมอน 10 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ข้าราชการของหุรามและข้าราชการของซาโลมอนผู้นํา
ทองคํามาจากโอฟีร ์ ได้ นําไม้ประดู่และเพชรพลอยต่างๆมา 11 แล้วกษั ตริย์ทรงใช้ไม้ประดู่
ทํา ขัน
้ บันไดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ทัง้ ทํา พิณ เขาคู่ และพิณ ใหญ่ ให้
แก่นักร้อง ซึ่งไม่เคยเห็นมีอย่างนั ้นแต่ก่อนในแผ่นดินยูดาห์ 12 กษั ตริย์ซาโลมอนพระราช
ทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบาตามที่พระนางทรงมีพระประสงค์ ไม่ว่าพระนางจะทูล
ขอสิง่ ใด นอกเหนื อไปจากสิง่ ที่พระนางนํามาถวายกษั ตริย์ ดังนั ้นพระนางก็เสด็จกลับไปยัง
แผ่นดินของพระนาง พร้อมกับข้าราชการของพระนาง
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)
13 นํ้าหนั กทองคําที่ นํามาส่งซาโลมอนในปี หน่ง
ึ นั ้น เป็นทองคําหกร้อยหกสิบหกตะลันต์
14 นอกเหนื อ จากทองคํา ซึ่ง นั กการค้า และพ่อค้า ได้ นํามา และกษั ตริย์ ทัง
้ ปวงของประเทศ
อาระเบีย และบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินได้นําทองคําและเงินมายังซาโลมอน 15 กษั ตริย์
ซาโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคําทุบ โล่อันหนึ่ งใช้ทองคําทุบหกร้อยเชเขล
16 และพระองค์ทรงสร้างโล่ สามร้อยอันด้วยทองคําทุบ โล่ อันหนึ่ งใช้ทองคําสามร้อยเชเขล
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และกษั ตริย์ ก็ ทรงเก็บ โล่ ไว้ ในพระตําหนั ก พนาเลบานอน 17 กษั ตริย์ ทรงกระทํา พระที่นั่ง
งาช้างขนาดใหญ่ด้วย และทรงบุด้วยทองคําบริสุทธิ์ 18 พระที่นั่งนั ้นมีบันไดหกขัน
้ กับที่รอง
พระบาททําด้วยทองคํา ซึ่งติดอยก
ู่ ับพระที่นั ่ง ทัง้ สองข้างของพระที่นั่งมที
ี ่วางพระหัตถ์ และ
สิงโตสองตัวยืนอยู่ข้างๆที่วางพระหัตถ์ 19 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยู่ที่นั่น บนบันไดหกขัน
้
ทัง้ สองข้าง เขาไม่เคยทําในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ 20 ภาชนะทัง้ สิน
่ ง
้ สําหรับเครือ
ดื่มของกษั ตริย์ซาโลมอนทําด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน
้ ของพระตําหนั กพนาเลบานอน
ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ ไม่มีที่ ทําด้วยเงินเลย เงินนั ้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของ
ซาโลมอน 21 เพราะเรือของกษั ตริย์แล่ นไปยังทารชิชพร้อมกับข้าราชการของหุราม กําปั่ น
ทารชิ ชนํา ทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูง มาสามปี ต่อ ครัง้ 22 ดัง นั ้น แหละ กษั ตริย์ ซา
โลมอนจึงได้ เปรียบกว่ากษั ตริย์อ่น
ื ๆแห่งแผ่นดินโลกในเรือ
่ งสมบัติ และสติ ปัญญา 23 และ
กษั ตริย์ ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน โลกก็ แสวงหาที่ จะเข้ าเฝ้า ซาโลมอน เพื่อ จะฟัง พระสติ ปัญญา
ซึ่ง พระเจ้า พระราชทานไว้ในใจของท่าน 24 ทุ กคนก็ นํา เครือ
่ งบรรณาการของเขามา เป็น
เครือ
่ งทํา ด้วยเงิน เครือ
่ งทํา ด้วยทองคํา และเครือ
่ งแต่ง กาย เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ ม้า
25
และล่อ ตามจํานวนกํา หนดทุกๆปี และซาโลมอนทรงมี โรงช่องม้า สี่ พัน ช่องสําหรับ ม้า
และรถรบ และมี พลม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ ทรงให้ประจําอยู่ในหัวเมืองรถรบ
และอยู่ กับ กษั ตริย์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 26 และพระองค์ ทรงครอบครองเหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ ปวง
ตัง้ แต่ แม่น ้าํ ถึง แผ่น ดิน ของคนฟี ลิ ส เตีย และถึง พรมแดนของอียป
ิ ต์ 27 และกษั ตริย์ ทรง
กระทํา ให้ เงิน นั ้น เป็น ของสามัญ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เหมือนก้อนหิน และกระทํา ให้ มี ไม้ สนสี
ดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา 28 และเขานําม้าเข้ามาถวายซาโลมอนจากอียป
ิ ต์
และจากแผ่นดินทัง้ ปวง
การสิน
้ พระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
29 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของซาโลมอน ตัง
้ แต่ ต้น จนปลาย มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
ของนาธัน ผู้ พยากรณ์ และในคํา พยากรณ์ ของอาหิยาห์ชาวชีโลห์ และในนิ มิ ตของอิด โดผู้
ทํานายเกี่ยวกับเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทหรือ 30 ซาโลมอนทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงสี่ สิ บปี 31 และซาโลมอนล่ วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์
และเขาฝัง พระศพไว้ในนครดาวิด ราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัม โอรสของพระองค์
ครอบครองแทนพระองค์

10
เรโหโบอัมปกครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของเรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-15)
1 เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง
้ ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อ จะตัง้ ท่าน
2
ให้ เป็นกษั ตริย์ และอยู่ มาเมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง อยู่
ในอียป
ิ ต์ ที่ ซึ่ง ท่านหนี ไปจากพระพักตร์กษั ตริย์ ซาโลมอน แล ้วเยโรโบอัม กลับ จากอียป
ิ ต์
3 เขาทัง
้ หลายก็ ใช้ คนไปเรียนท่าน และเยโรโบอัม กับ อิสราเอลทัง้ หมดได้ มาและทูล เรโห
โบอัม ว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้ แอกของข้า พระองค์ ทุกข์ หนั ก เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงผ่อนการปรนนิ บั ติ อย่างทุกข์ หน ัก ของพระราชบิดาของพระองค์ และ
แอกอันหนั กของพระองค์เหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทัง้ หลาย
จะปรนนิ บติ
ั พระองค์� 5 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “สิ้นสามวันจงกลับมาหาเราอีก� ประชาชน
จึง กลับ ไป เสีย 6 แล ้ วกษั ตริ ย์เรโห โบ อัม ก็ ทรง ปรึกษา กับ บรรดา ผู้ เฒ่า ผู้ อยู่ งาน ประจํา
ซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ ขณะเมื่อ พระองค์ ยัง ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลาย
จะแนะนํา เราให้ ตอบประชาชนนี้ อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “ถ้า พระองค์ ทรง
เมตตาแก่ ประชาชนนี้ และให้ เขาพอใจ และตรัส ตอบคํา ดี แก่ เขา เขาทัง้ หลายจะเป็น ผู้ รับ
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ใช้ของพระองค์ เป็นนิ ตย์� 8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิง้ คําปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าถวายนั ้นเสีย และ
ไปปรึกษากับ คนหนุ่ม ซึ่ง เติบโตขึ้น มาพร้อมกับ พระองค์ และอยู่ งานประจํา พระองค์ 9 และ
พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนํา เราอย่างไร เพื่อ พวกเราจะตอบประชาชน
นี้ ผู้ ที่ ทูล เราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่ง พระราชบิดาของพระองค์ วางอยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายให้เบาลง� ” 10 และคนหนุ่มเหล่า นั ้น ผู้ ได้ เติบโตมาพร้อมกับ พระองค์ ทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์ จงตรัสด ัง นี้ แก่ ประชาชนนี้ ผู้ ทูล พระองค์ ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรง
กระทําให้แอกของข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกข์หนั ก แต่ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์ให้
เบาลง� นั ้น พระองค์ จงตรัส แก่ เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก ้อยของเราก็ หนากว่าเอวแห่ง
ราชบิดาของเรา 11 ที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนั กบนท่านทัง้ หลายก็ดีแล้ว เราจะเพิม
่
แอกให้แก่ท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้เรียว แต่เราจะ
ตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง� ”
อาณาจักรได้แยกกัน เยโรโบอัมปกครองเหนื ออิสราเอล (1 พกษ 12:16-24)
ดังที่ กษั ตริย์รับสัง่
ว่า “จงมาหาเราอีก ในวันที ่ สาม � 13 และกษั ตริย์ ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายอย่างดุ ดัน กษั ตริย์
เรโหโบอัมทรงทอดทิง้ คําปรึกษาของผู้เฒ่าเสีย 14 และตรัสกับเขาทัง้ หลายตามคําแนะนํา
ของพวกคนหนุ่ม ว่า “พระราชบิดาของเราทํา แอกของท่านทัง้ หลายให้หนั ก แต่ เราจะเพิม
่
ให้ แก่ แอกนั ้น พระราชบิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้ เรียว แต่ เราจะตี สอนท่าน
ทัง้ หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � 15 กษั ตริย์ จึ งม ิ ได้ ทรงฟัง เสียงประชาชน เพราะเหตุ การณ์ นี้
เป็นมาแต่พระเจ้า เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงให้พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จ ซึ่งพระองค์
ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์แก่ เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท 16 และเมื่ ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงเห็นว
่ากษั ตริย์ มิได้ ทรงฟัง เขาทัง้ หลาย ประชาชนก็ ทูล ตอบกษั ตริย์ ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี
ส่วนอะไรในดาวิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย กลับไป
เต็นท์ของตนแต่ละคนเถิด ข้าแต่ดาวิด จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด� อิสราเอลทัง้
ปวงจึงไปยังเต็นท์ ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่เรโหโบอัมทรงปกครองเหนื อประชาชนอิสราเอล
ผูอ
้ าศัยอยูใ่ นหัวเมืองยูดาห์ 18 แลว
้ กษั ตริย์เรโหโบอัมทรงใช้ฮาโดรัมนายงานเหนื อแรงงาน
เกณฑ์ไป และประชาชนอิสราเอลก็เอาหินขว้างท่านถึงตาย แลว
้ กษั ตริย์เรโหโบอัมก็ทรงรีบ
ขึ้น รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลจึง กบฏต่อ ราชวงศ์ ของดาวิด
ถึงทุกวันนี้
12 เยโรโบอัมกับประชาชนทัง
้ ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที ่สาม

11
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอัมไม่ให้สู้รบกับอิสราเอลสิบตระกูล

1 เมื่อเรโหโบอัมมายังกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว

พระองค์ได้ทรงรวบรวมวงศ์วานยูดาห์และเบน
ยามิน เป็น นั กรบที่ คัด เลือกแล้ว หนึ่ ง แสนแปดหมื่น คน เพื่อ จะสู้ รบกับ อิสราเอล หมายจะ
เอาราชอาณาจักรคืน มาให้แก่ เรโหโบอัม 2 แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเชไมอาห์
คนของพระเจ้า ว่า 3 “จงไปทูล เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และบอก
แก่ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงในยูดาห์และเบนยามินว่า 4 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าอย่าขึ้นไปสู้
รบกับพี่น้องของเจ้า จงกลับไปบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่ นี้ เป็นมาจากเรา� ” เขาทัง้
หลายก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไป ไม่ได้สู้รบกับเยโรโบอัม
การสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกัน

5 และเรโหโบอัมประทับในกรุ งเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองเพื่อป้ องกันในยู

ดาห์ 6 พระองค์ทรงสร้างเมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7 เบธซูร ์ โสโค อดุลลัม 8 กัท มาเร
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ชาห์ และศิฟ 9 อาโดราอิม ลาคีช และอาเซคาห์ 10 โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน หัวเมืองซึ่
งมีป้อมที่อยูในยู
่
ดาห์และในเบนยามิน 11 พระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแกร่ง และ
ส่งผู้บังคับบัญชาไปประจําการในป้อมเหล่านั ้น และทรงสะสมเสบียงอาหาร นํ้ามัน และนํ้า
องุน
่ 12 และพระองค์ ทรงเก็บ โล่ และหอกไว้ในหัว เมืองทัง้ ปวง และกระทํา ให้หว
ั เมืองเหล่า
นั ้นแข็งแรงมาก พระองค์ จึงทรงยึดยูดาห์และเบนยามินไว้ได้ 13 และปุ โรหิตกับคนเลวีซ่ึง
อยูใ่ นอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้เข้ามาหาพระองค์จากเขตแดนซึ่งเขาอาศัยอยู่
เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก

14 เพราะคนเลวีละทิง
้ ทุ่งหญ้าและที่บ้านซึ่งเขายึดถือเป็นกรรมสิทธิแ
์ ละมายังยูดาห์และ

เยรู ซาเล็ม เพราะเยโรโบอัม และโอรสของพระองค์ ได้ ขับ ไล่ เขาทัง้ หลายออกจากตําแหน่ ง
ปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ 15 และพระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ปุโรหิต ของพระองค์ ข้น
ึ สําหรับ ปู ชน
ีย สถานสูง ทัง้ หลาย และสําหรับ เมษปิศาจ และสําหรับ รู ป ลูกวัว ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างขึ้น
16 และบรรดาผูที
้ ่ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลก็ติดตามเขาทัง้ หลายมา
จากตระกูลทัง้ ปวงของอิสราเอลยังเยรู ซาเล็ม เพื่อ ถวายสัตวบู ชาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 17 เขาทัง้ หลายได้ เสริม กําลัง ให้ ราชอาณาจักรของยู ดาห์
และได้ กระทํา ให้ เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนเข้ม แข็ง อยู่ ได้ สามปี เพราะเขาทัง้ หลาย
ดําเนิ นอยูส
่ ามปีในวิถีของดาวิดและซาโลมอน
ราชวงศ์ของเรโหโบอัม

18 เรโหโบอัมทรงรับมาหะลัทธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิดเป็ นมเหสี และอาบีฮาอิลบ
ุตรสาวของเอลีอบ
ั บุตรชายเจสซี 19 และพระนางก็ประสูติโอรสให้พระองค์คือ เยอูช เชมาริ

ยาห์ และศาฮัม 20 ภายหลังพระองค์ก็ทรงรับมาอาคาห์ธด
ิ าของอับซาโลม ผูซึ
้ ่งประสูติ อาบี
ยาห์ อัททัย ศีศา และเชโลมิทให้พระองค์ 21 เรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห์ธด
ิ าของอับซาโลม
มากกว่ามเหสีและนางสนมของพระองค์ทัง้ สิน
้ (พระองค์มีมเหสีสิบแปดองค์และนางสนม
หกสิบคนและให้กําเนิ ดโอรสยีสิ
่ บแปดองค์และธิดาหกสิบองค์� 22 และเรโหโบอัมทรงแต่ง
ตัง้ ให้อาบย
ี าห์โอรสของมาอาคาห์เป็นโอรสองค์ใหญ่ ให้เป็นประมุขท่ามกลางพีน
่ ้ องของตน
23
เพราะพระองค์ทรงตัง้ พระทัยจะให้ท่านเป็นกษั ตริย์ และพระองค์ทรงจัดการอย่างฉลาด
และแจกจ่ายบรรดาโอรสของพระองค์ไปทัว่ แผ่นดินทัง้ สิน
้ ของยูดาห์และของเบนยามิน ใน
หัวเมืองที่ มีป้อมทัง้ สิน
้ และพระองค์ ประทานเสบียงอาหารให้อย่างอุดม และพระองค์ ทรง
ประสงค์มเหสีมากมาย
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เรโหโบอัมทรงทอดทิง้ พระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)
ต่อ มาเมื่อ ราชอาณาจักรของเรโหโบอัม ตั ้งม น
ั ่ คงและแข็ง แรงแล้ว พระองค์ ทรงทอด
ทิง้ พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์เสีย และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ทิง้ พร้อมกับพระองค์ด้วย
1

ชิชักกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์บุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พกษ 14:25-28)
2 อยู่ มาในปี ที่ ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโหโบอัม เพราะเขาทัง
้ หลายได้ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์
3
ชิ ชัก กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ เสด็จ ขึ้น มาสู้ รบเยรู ซาเล็ม มี รถรบหนึ่ ง พัน สองร้อยคัน และพล
ม้า หกหมื่น คน และพลผู้ มาก ับ พระองค์ จากอียป
ิ ต์ นับ ไม่ ถ้วนคือ ชาวลิ บน ี คนสุ คี อม
ิ และ
คนเอธิโอเปีย 4 และพระองค์ ทรงยึด หัว เมืองที่ มี ป้อมของยู ดาห์และมายัง เยรู ซาเล็ม 5 แล
้วเชไมอาห์ผู้พยากรณ์ ได้มาเฝ้าเรโหโบอัมและบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ ผู้มาประชุมกันอยู่
ที่ เยรู ซาเล็ มด้วยเรือ
่ งชิชัก และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าได้
ละทิง้ เรา เราจึง ได้ ละทิง้ เจ้า ให้อยู่ในมือ ของชิชัก � 6 แล ้ว เจ้า นายแห่งอ ิส ราเอลและกษั ตริ
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ย์ได้ ถ่อมตนลงและกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว� 7 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็
นว่าเขาทัง้ หลายถ่อมตัวลง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึงเชไมอาห์ว่า “เขาทัง้ หลาย
ได้ ถ่อมตัวลงแล้ว เราจึงจะไม่ทําลายเขา แต่ เราจะประสาทการช่วยให้พ้นแก่ เขาบ้าง และ
พระพิโรธของเราจะไม่ เทลงมาเหนื อ เยรู ซาเล็ม โดยมือ ของชิ ชัก 8 อย่างไรก็ ดี เขาทัง้ หลาย
ต้องเป็น ผู้ รับ ใช้ ของชิ ชัก เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ ทราบความแตกต่างระหว่างการรับ ใช้ เรา
และรับใช้ราชอาณาจักรทัง้ หลายของแผ่นดินโลก� 9 ชิชักกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์จึงขึ้นมาต่อสู้
เยรู ซาเล็ม พระองค์ทรงเก็บเอาทรัพย์สินแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติ
ในพระราชวัง พระองค์ ทรงเก็บ เอาไปทุก อย่าง พระองค์ ทรงเก็บ เอาโล่ ทองคํา ซึ่ง ซาโลมอ
นทรงสร้างไว้นั้น ไปด้วย 10 และกษั ตริย์เรโหโบอัม ทรงทํา โล่ ทองสัมฤทธิ์ขึ้น แทน และได้
มอบไว้ในมือของทหารรักษาพระองค์ ผู้เฝ้าทวารพระราชวัง 11 และกษั ตริย์เสด็จเข้าไปใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เมื่อไร ทหารรักษาพระองค์ ก็ มาถือ โล่ นั ้น แล ้ วนํา กลับ ไปเก็บ
ไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ ตามเดิม 12 และเมื่อพระองค์ ทรงถ่อมพระองค์ ลง พระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ก็ หันไปเสีย จากพระองค์ มิได้ ทําลายพระองค์ อย่างสิน
้ เชิง ยิง่ กว่านั ้ นอ ีก
สภาพการณ์ ก็ยังดีอยูในยู
่
ดาห์
การสิน
้ พระชนม์ของเรโหโบอัม (1 พกษ 14:31)
กษั ตริย์ เรโหโบอัม จึง สถาปนาพระองค์ ข้น
ึ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และทรงครอบครอง เมื่อ
เรโหโบอัม ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สี ่ สิ บเอ็ด พรรษา และพระองค์ ทรงครอบ
ครองสิบ เจ็ด ปี ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม อัน เป็น เมืองซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกสรรไว้จากตระกูล
ต่างๆทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เพื่อจะตัง้ พระนามของพระองค์ ไว้ที่ นั่น พระมารดาของพระองค์
ทรง พระนาม ว่า นา อา มาห์ คน อัม โมน 14 และ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ ชัว่ ร้าย เพราะ
พระองค์ ไม่ ตัง้ พระทัย ของพระองค์ ที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ 15 ส่วนพระราชกิจ ของเรโห
โบอัม ตัง้ แต่ต้นจนสุดท้าย มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือของเชไมอาห์ผู้พยากรณ์ และของอิดโด
ผู้ ทํานายตามแบบพงศาวดารหรือ มี สงครามเรือ
่ ยไปอยู่ระหว่างเรโหโบอัม และเยโรโบอัม
16 และเรโหโบอัมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนคร
ดาวิด และอาบียาห์ราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
13
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อาบียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)
1 ในปี ที่ สิ บ แปด แห่ง รัชกาลขอ งกษั ตริ ย์เย โร โบ อัม อาบ ี ยาห์ ได้ เริม
่ ครอบ ครอง เหนื อ
ประเทศ ยู ดาห์ 2 พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม สาม ปี พระ ชนนี ของ พระองค์ มี
พระนามว่ามีคายาห์ธด
ิ าของอุรีเอลแห่งกิเบอาห์ มีสงครามระหว่างอาบียาห์และเยโรโบอัม
3 อาบ ี ยาห์เสด็จ ออกทํา สงคราม มี กองทัพ ทหารชํานาญศึก เป็ น คนคัด เลือกแล้ว สี่ แสนคน
และเยโรโบอัมได้ ตัง้ แนวรบสู้ กับพระองค์ ด้วยคนคัดเลือกแล้วเป็นทแกล้วทหารแปดแสน
คน 4 และอาบียาห์ทรงลุกยืนอยูบ
่ นภูเขาเศมาราอิมซึ่งอยู่ในถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และตรั
5
สว่า “ข้าแต่ เยโรโบอัมและอิสราเอลทัง้ ปวง ขอฟังข้าพเจ้า ไม่ควรหรือที่ ท่านทัง้ หลายจะ
รู ว่
้ า พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลพระราชทานตํา แหน่ งกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอลเป็น
นิ ตย์แก่ดาวิด และลูกหลานของพระองค์โดยพันธสัญญาเกลือ 6 ถึงกระนั ้นเยโรโบอัมบุตร
ชายเนบัท ข้าราชการของซาโลมอนโอรสของดาวิด ได้ลุกขึ้นกบฏต่อเจ้านายของตน 7 และ
มี คนถ่อยคนอันธพาลบางคนมัว่ สุ มกั นก ับ เขาและขัน สู้ กับ เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอน
เมื่อเรโหโบอัมยังเด็กอยูแ
่ ละใจอ่อนแอต้านทานไม่ไหว 8 และบัดนี้ ท่านคิดว่าจะต่อต้านราช
อาณาจักรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยู่ ในมือ ของลูก หลานของดาวิด เพราะท่านทัง้ หลายเป็น
คนหมู่ใหญ่และมีลูกวัวทองคําซึ่งเยโรโบอัมสร้างไว้ให้ท่านเป็นพระ 9 ท่านทัง้ หลายมิได้ขับ
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ไล่ ปุ โรหิตของพระเยโฮวาห์ ลูกหลานของอาโรน และคนเลวีออกไป และตัง้ ปุโรหิตสําหรับ
ตนเองอย่างชนชาติทัง้ หลายหรือ ผูใดที
้
่นําวัวหนุ่มและแกะผูเจ
้ ็ดตัวมาชําระตัวให้บริสุทธิไว้
์
10
จะได้เป็นปุโรหิตของสิง่ ที่ไม่ใช่พระ แต่สําหรับเราทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
ของเราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายมิ ได้ ทอดทิง้ พระองค์ เรามี ปุ โรหิต ผู้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮ
วาห์ เป็นลูกหลานของอาโรน ทังม
้ ีคนเลวีทํางานหน้าที่ของเขาทัง้ หลาย 11 เขาถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ทุกเช้าทุกเย็น ทัง้ เครือ
่ งหอม ตัง้ ขนมปังหน้าพระพักตร์บนโต๊ะบริ
สุทธิ์ และดูแลคัน ประทีป ทองคํา พร้อมทัง้ ตะเกียง เพื่อ ให้ ประทีป ลุก อยู่ ทุ กเย็น เพราะเรา
ได้ รก
ั ษาพระบัญชากําชับของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา แต่ ท่านได้ ทอดทิง้ พระองค์ เสีย
12 และดูเถิด พระเจ้าทรงอยูก
่ ับเรา ทรงเป็นผูบ
้ ังคับบัญชาของเรา และปุโรหิตของพระองค์
พร้อมกับแตรศึกพร้อมที่จะเป่าเรียกทําสงครามต่อสู้กับท่าน โอ ข้าแต่ประชาชนอิสราเอล
ขออย่าต่อสู้กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน เพราะท่านจะชนะไม่ได้� 13 เย
โรโบอัม ได้ ส้องสุม ผู้คนไว้เพื่อ จะอ้อมมาหาเขาจากเบื้องหลัง ดัง นั ้น กองทหารของท่านจึง
อยูข
่ ้างหน้ายูดาห์ และกองซุ่มก็อยูข้
่ างหลังเขา 14 และเมื่อยูดาห์มองดูข้างหลัง ดูเถิด การศึ
กกอยู
็ ข้
่ างหน้าและข้างหลังเขา และเขาทัง้ หลายก็รอ
้ งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และบรรดาปุโรหิ
15
ตก็เป่าแตร แล้วคนของยูดาห์ก็ ตะเบ็งเสียงร้องทํานองศึกและเมื่อคนยูดาห์ตะโกน อยู่
มาพระเจ้า ทรงให้ เยโรโบอัม และอิสราเอลทัง้ ปวงพ่ายแพ้ ไปต่อ อาบี ยาห์ และยู ดาห์ 16 คน
อิสราเอลได้หนี ต่อหน้ายูดาห์ และพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของเขาทัง้ หลาย 17 อาบย
ี าห์
และประชาชนของพระองค์ ก็ ฆ่าเขาเสียมากมาย คนอิสราเอลที่ คัดเลือกแล้วจึงล้มตายห้า
แสนคน 18 นี่ แหละคนอิสราเอลก็ ถู กปราบปรามในครัง้ นั ้น และคนยูดาห์ก็ ชนะ เพราะเขา
พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 19 และอาบียาห์ได้ ติ ดตามเยโรโบอัม และ
ยึดเอาหัวเมืองจากพระองค์ คือเมืองเบธเอลกับชนบทของเมืองนั ้น และเยชานาห์กับชนบท
ของเมืองนั ้น และเอโฟรนกับชนบทของเมืองนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ของเยโรโบอัม (1 พกษ 14:19-20)
เยโรโบอัม มิ ได้ ฟื้ นอํานาจของพระองค์ ในรัช สมัย ของอาบี ยาห์ และพระเยโฮวาห์ทรง
ประหารพระองค์ พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์
20

ครอบครัวของอาบียาห์
แต่ อาบียาห์ก็ มี อํานาจยิง่ ขึ้น และมี มเหสี สิ บสี่ องค์ ให้กําเนิ ดโอรสยี่สิ บสององค์ และ
ธิดาสิบหกองค์ 22 ราชกิจนอกนั ้นของอาบียาห์ วิธการและพระดํ
ี
ารัสของพระองค์ได้บันทึก
ไว้ในหนั งสือของผู้พยากรณ์ อิดโด
21

14
การสิน
้ พระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครองแทน (1 พกษ 15:7-10)
อาบ ี ยาห์ จึง ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ เขาก็ ฝัง พระศพไว้ในนครดาวิด
และอาสาโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครองแทนพระองค์ ในรัชกาลของอาสาแผ่น ดิน ได้ สงบ
อยู่ สิ บปี 2 และอาสาทรงกระทํา สิง่ ที่ ดี และชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
พระองค์ 3 พระองค์ ทรงกําจัด แท่น บูชาพระต่างด้าวและปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลาย และพัง
เสาศั กดิ์สิทธิลง
์ และได้ โค่นเสารู ปเคารพเสีย 4 และทรงบัญชาให้ยูดาห์แสวงหาพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน และให้รก
ั ษาพระราชบัญญัติและพระบัญญัติ 5 พระองค์
ทรงกําจัด ปู ชน ีย สถานสูง และแท่น เครือ
่ งหอมออกเสีย จากหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ ด้วย
6
และราชอาณาจักรก็ ได้ สงบอยู่ ภายใต้ พระองค์ พระองค์ ทรงสร้างหัว เมืองที่ มี ป้อมในยู
ดาห์ เพราะแผ่นดิ นก ็ สงบ พระองค์ มิได้ ทํา สงครามในปี เหล่า นั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
1
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ประทานการหยุดพักสงบแก่พระองค์ 7 และพระองค์ตรัสกับยูดาห์ว่า “ให้เราทัง้ หลายสร้าง
หัว เมืองเหล่า นี้ ล้อมด้วยกําแพง หอคอย ประตู เมือง และดาน แผ่ นดิน ยัง เป็น ของเรา
เพราะเราได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา เราได้ แสวงหาพระองค์ และพระองค์
ได้ ทรงประทานการหยุดพักสงบทุกด้าน� เขาทัง้ หลายจึงสร้างและจําเริญขึ้น 8 และอาสา
ทรงมี กองทัพ สรรพด้วยโล่ ใหญ่ และหอกจากยู ดาห์สามแสนคน และจากเบนยามิน ซึ่ง ถือ
โล่และโก่งธนูสองแสนแปดหมื่นคน ทัง้ สิน
้ เป็นทแกล้วทหาร
การชนะยิง่ ใหญ่ของอาสาเหนื อเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)

9 เศ-ราห์ชาวเอธิโอเปี ยได้ออกมาต่อสู้กับเขาทัง
้ หลายด้วยกองทัพหนึ่ งล้านคน และรถรบ

สามร้อยคันมาถึงเมืองมาเรชาห์ 10 และอาสาทรงยกออกไปปะทะกับเขา และเขาทัง้ หลาย
ก็ตัง้ แนวรบในหุบเขาเศฟาธาห์ที่มาเรชาห์ 11 และอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไม่มีผู้ใดช่วยได้อย่างพระองค์ ในการสู้รบกันระหว่างผู้ที่มี
กําลั งกับผู้ที่ ไม่มีกําลัง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วย
พวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายพึ่งพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายมาต่อสู้กับชน
หมู่ใหญ่นี้ ในพระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์� 12 พระเยโฮวาห์จึงทรงให้ชาวเอธิโอเปีย
พ่ายแพ้ต่ออาสาและต่อยูดาห์ และชาวเอธิโอเปียกหนี
็ ไป 13 อาสาและพลที่อยูกั
่ บพระองค์ก็
ไล่ตามเขาไปถึงเมืองเก-ราร์ และชาวเอธิโอเปียล้มตายมากจนไม่เหลือสักชีวต
ิ เดียว เพราะ
เขาได้ แตกพ่ายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และกองทัพ ของพระองค์ คนยู ดาห์ ได้ เก ็บ ของ
ที่ รบ
ิ ได้ มากมายนั กหนา 14 และเขาก็ โจมตี บรรดาหัวเมืองรอบเมืองเก-ราร์ เพราะว่าความ
กลัวพระเยโฮวาห์นั้นมาครอบเขาทัง้ หลาย เขาได้ปล้นหัวเมืองทัง้ สิน
ิ ได้ใน
้ เพราะมีของที่รบ
นั ้นมาก 15 และเขาได้โจมตีเต็นท์ของผู้ที่มีวัว และเอาแกะไปมากมายและอูฐด้วย แล้วเขา
ก็กลับไปยังเยรู ซาเล็ม

15
ผู้พยากรณ์ อาซาริยาห์เตือนอาสา
พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จ มาสถิ ตก ับ อาซาริยาห์บุ ตรชายโอเดด 2 และท่านออก
ไปเฝ้า อาสาทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ อาสา และยู ดาห์กับ เบนยามิ นทัง้ ปวง ขอจงฟัง ข้าพเจ้า
พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ั บท ่า นทัง้ หลาย ต่อ เมื่อ ท่านทัง้ หลายอยู่ กับ พระองค์ ถ้า ท่านทัง้
หลายแสวงหาพระองค์ ท่านก็จะพบพระองค์ แต่ถ้าท่านทัง้ หลายทอดทิง้ พระองค์ พระองค์
จะทรงทอดทิง้ ท่านทัง้ หลาย 3 อิสราเอลอยูป
่ ราศจากพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นเวลานาน และไม่
มีปุโรหิตผูสั
้ ง่ สอน และไม่มีพระราชบัญญัติ 4 แต่เมื่อถึงคราวเขาทุกข์ยากลําบาก เขาหันมา
หาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลและแสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลายก็พบพระองค์ 5 ใน
สมัย นั ้น ไม่ มี สันติ ภาพแก่ ผู้ ที่ ออกไปหรือ ผู้ ที่ เข้า มา เพราะมี การวุน
่ วายอยู่มากมายรบกวน
ชาวเมืองทัง้ หลายนั ้น 6 เขาแตกแยกกัน เป็นพวกๆ ประชาชาติ ต่อประชาชาติ และเมืองต่อ
เมือง เพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วยความทุกข์ยากทุกอย่าง 7 แต่ ท่านทัง้ หลายจงกล้า
หาญ อย่าให้มือของท่านอ่อนลง เพราะว่ากิจการของท่านจะได้รบ
ั บําเหน็ จ�
1

อาสานําการปฏิรู ปและการฟื้ นฟูใหม่มาสู่ประเทศ
8 เมื่ออาสาทรงสดับถ้อยคําเหล่านี้ คือคําพยากรณ์ ของโอเดดผูพยากรณ์
้
พระองค์ก็ทรง
มีพระทัยกล้าขึ้น ทรงกําจัดสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนจากแผ่นดินยูดาห์และเบนยามินสิน
้ และ
จากหัว เมืองซึ่ง พระองค์ ยด
ึ มาได้ จากถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และพระองค์ ทรงซ่อมแซม
แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง อยู่ หน ้า มุข พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 9 และพระองค์ ทรง
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รวบรวมยู ดาห์ และเบนยามิ นทัง้ ปวง และคนเหล่า นั ้น จากเอฟราอิม มน ัส เสห์ และจากสิ
เมโอน ผู้อาศัยอยู่กับเขาทัง้ หลาย เพราะคนเป็นจํานวนมากได้ หลบหนี มาหาพระองค์ จาก
อิสราเอล เมื่อเขาเห็นว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์ 10 เขาทัง้ หลาย
ชุมนุมกันที่เยรู ซาเล็มในเดือนที่สามของปีที่สิบห้าในรัชกาลของอาสา 11 เขาทัง้ หลายถวาย
สัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันนั ้นจากข้าวของที่เขาได้รบ
ิ มา มีวัวผูเจ
้ ด
็ ร้อยตัวและแกะเจ็ด
12
พัน ตัว และเขาก็ เข ้า ทํา พันธสัญญาที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของเขาด้วยสุดจิต สุดใจของเขา 13 และว่า ผู้ ใดที่ ไม่ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส
ราเอลควรจะมีโทษถึงตาย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ชายหรือหญิง 14 เขาทัง้ หลายได้กระทําสัตย์
ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงอันดัง และด้วยเสียงโห่ร้อง และด้วยเสียงแตรและแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก 15 และยู ดาห์ ทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ เพราะสัตย์ ปฏิญาณนั ้น เพราะเขา
ทัง้ หลายได้ปฏิญาณด้วยสุดใจของเขา และได้แสวงหาพระองค์ด้วยสิน
้ ความปรารถนาของ
เขา และเขาทัง้ หลายก็ พบพระองค์ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้เขาหยุด พัก สงบรอบ
ด้าน 16 แม้ว่ามาอาคาห์พระมารดาของกษั ตริย์อาสา พระองค์ ก็ ทรงถอดเสียจากเป็นพระ
ราชชนนี เพราะพระนางได้ กระทํา รู ป เคารพอัน น่า เกลียดน่าชัง ในเสารู ป เคารพ อาสาทรง
โค่ นร ูป เคารพของพระนางลง และบดและเผาเสีย ที่ ลํา ธารขิด โรน 17 แต่ ยั งม ิ ได้ กําจัด ปู
ชน ีย สถานสูง ออกเสีย จากอิสราเอล อย่างไรก็ ดี พระทัย ของอาสาก็ บริสุทธิ์ตลอดรัช สมัย
ของพระองค์ 18 และพระองค์ทรงนําของอุทิศถวายของราชบิดาของพระองค์และข้าวของที่
พระองค์เองทรงอุทิศถวาย มีเงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า
19 และไม่มีสงครามอีกจนปี ที่สามสิบห้าในรัชกาลของอาสา

16

สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)
ในปี ที่ สามสิบ หกแห่ง รัชกาลอาสา บาอาชากษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลขึ้น มาต่อสู้ กับ ยู ดาห์
และได้ สร้างเมืองรามาห์ เพื่อว่าพระองค์ จะมิ ทรงให้คนหนึ่ งคนใดออกไปหรือเข้ามาหาอา
สากษั ตริย์ของยูดาห์ 2 แล้วอาสาทรงเอาเงินและทองคําจากคลังของพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์และราชสํานั ก และส่งไปให้เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกัสว่า
3 “ขอให้มีสัญญาไมตรีระหว่างข้าพเจ้าและท่านดังที่ มีอยู่กับพระชนกของข้าพเจ้าและพระ
ชนกของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งเงินและทองคํามายังท่าน ขอเสด็จไปทําลายสัญญาไมตรี
ของท่านซึ่ งมีกับ บาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอล เพื่อ เขาจะถอยทัพไปจากข้าพเจ้า� 4 และ
เบนฮาดัดทรงเชื่อฟังกษั ตริย์อาสา และส่งผูบ
้ ังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปต่อสู้กับหัว
เมืองของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายโจมตี เมือ งอิโยน ดาน เอเบลมาอิม และหัว เมืองคลัง
หลวงทัง้ สิน
ิ เรือ
่ งนั ้น พระองค์ทรงหยุดสร้าง
้ ของนั ฟทาลี 5 และต่อมาเมื่อบาอาชาทรงได้ยน
6
เมืองรามาห์ และให้พระราชกิจของพระองค์หยุดยัง้ แลว
้ กษั ตริย์อาสาทรงนํายูดาห์ทัง้ สิน
้
และเขาทัง้ หลายขนหิน ของเมืองรามาห์และเครือ
่ งไม้ ของเมืองนั ้น ซึ่ง บาอาชาใช้ สร้างอยู่
นั ้น และเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์
1

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรือ
่ งการประนี ประนอม

7 ครัง
้ นั ้นฮานานี ผูทํ
้ านายได้มาเฝ้าอาสากษั ตริย์ของยูดาห์ และทูลพระองค์ว่า “เพราะท่า

นพึ่ งกษั ตริย์ ของซีเรีย และมิ ได้ พึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน เพราะฉะนั ้น กองทัพ ขอ
งกษั ตริย์ซีเรียจึงได้หลุดพ้นมือท่านไป 8 คนเอธิโอเปียและชาวลิบนีไม่เป็นกองทัพมหึมา มี
รถรบและพลม้ามากเหลือหลายหรือ แต่เพราะท่านพึ่งพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงมอบเขา
ทัง้ หลายไว้ในมือของท่าน 9 เพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ไปมาอยูเ่ หนื อแผ่นดินโลก
ทัง้ สิน
้ เพื่อสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั ้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ ใน
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เรือ
่ งนี้ ท่านได้ กระทําการอย่างโง่เขลา เพราะตัง้ แต่ นี้ ไปท่านจะมี การศึกสงคราม� 10 และ
อาสาก็ ทรงกริว้ ต่อ ผู้ ทํานายนั ้น และจับ เขาจํา ไว้ในคุก เพราะพระองค์ ทรงเกรีย
้ วกราดแก่
11
เขาในเรือ
่ งนี้ และอาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกัน นั ้นด้วย และดู เถิด
พระราชกิจของอาสา ตัง้ แต่ต้นจนสุดท้าย ได้บันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และ
อิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
ในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาลของพระองค์ อาสาทรงเป็น โรคที่ พระบาทของพระองค์
และโรคของพระองค์ก็ร้ายแรง แม้เป็นโรคอยูพระองค์
่
ก็มิได้ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ แต่
ได้ แสวงหาความช่วยเหลือ จากแพทย์ 13 และอาสาทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ สิน
้ พระชนม์ในปี ที่ สี่สิ บเอ็ดแห่งรัชกาลของพระองค์ 14 เขาทัง้ หลายฝังพระศพไว้
ในอุโมงค์ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ได้ สกัด ออกเพื่อ พระองค์ ในนครดาวิด เขาวางพระศพ
ของพระองค์ ไว้บนแท่น ซึ่ งม ี เครือ
่ งหอมต่างๆเต็ม ไปหมด ซึ่ง ช่างปรุ ง เครือ
่ งหอมได้ ปรุ งไว้
และเขาทัง้ หลายก็ก่อเพลิงใหญ่โตถวายพระเกียรติพระองค์
12

17
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)
เยโฮชาฟัท โอรสของพระองค์ ครอบครองแทนพระองค์ และทรงเสริม กําลัง พลต่อสู้
อิสราเอล 2 พระองค์ ทรงวางกําลัง พลไว้ในหัว เมืองที่ มี ป้อมทัง้ ปวงของยู ดาห์ และทรงตัง้
ทหารประจําป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และในหัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์
ได้ ยึด ไว้ 3 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ ทรงดําเนิ น ในทางเบื้อง
ต้นๆของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงแสวงหาพระบาอัล 4 แต่ ได้ แสวงหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระราชบิดาของพระองค์ และดําเนิ นในพระบัญญัติของพระองค์
มิได้ทรงดําเนิ นตามการกระทําของอิสราเอล 5 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาราช
อาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และสิน
่ งบรรณาการมาถวายเยโฮ
้ ทัง้ ยูดาห์ก็นําเครือ
ชาฟัท พระองค์จึงมีทรัพย์มัง่ คัง่ อย่างยิง่ และมีเกียรติมาก
1

การฟื้ นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
6 พระทัยของพระองค์ เข้มแข็งขึ้นในพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จึงทรงกําจัด
ปูชนียสถานสูงและบรรดาเสารู ปเคารพเสียจากยูดาห์ 7 ในปีที่สามแห่งรัชกาลของพระองค์
พระองค์ทรงใช้เจ้านายของพระองค์คือ เบนฮาอิล โอบาดีห์ เศคาริยาห์ เนธันเอล และมีคา
ยาห์ไปสัง่ สอนในหัวเมืองของยูดาห์ 8 และคนเลวีไปกับเขาด้วยคือ เชไมอาห์ เนธานิ ยาห์ เศ
บาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธัน อาโดนี ยาห์ โทบียาห์ และโทบาโดนิ ยาห์ คนเลวี
และพร้อมกับคนเหล่านี้ มี เอลีชามา และเยโฮรัม ผูเป็
้ นปุโรหิต 9 และเขาทัง้ หลายได้สัง่ สอน
ในยูดาห์ มีหนังสือพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ไปกับเขาด้วย เขาเที่ยวไปทัว่ หัวเมือง
ทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ และได้สัง่ สอนประชาชน
พระเจ้าทรงเสริมกําลังให้เยโฮชาฟัท
ความหวาดกลั วอ ัน มาจากพระเยโฮวาห์ ตกอยู่ เหนื อ บรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น
ดิน ต่างๆที่ อยู่ รอบยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายมิ ได้ ทํา สงครามกับเยโฮชาฟัท 11 คนฟี ลิ ส เตียบ
างพวกได้ นํา ของกํานั ล มาถวายเยโฮชาฟัท และนํา เงิน มาเป็น บรรณาการ และพวกอาระ
เบีย ได้ นํา ฝูง แพะแกะ คือ แกะผู้ เจ ็ด พัน เจ็ด ร้อยตัว และแพะผู้ เจ ็ด พัน เจ็ด ร้อยตัว มาถวาย
พระองค์ 12 และเยโฮชาฟัททรงเจริญใหญ่ยงิ่ ขึ้นเป็นลําดับ พระองค์ ทรงสร้างป้อมและหัว
เมืองคลังหลวงไว้ในยูดาห์ 13 และพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายในหัวเมืองของยูดาห์
พระองค์ ทรงมี ทหารเป็น ทแกล้ว ทหารในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ต่อ ไปนี้ เป็น จํานวนตามเรือน
10
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บรรพบุรุษของเขาคือ ของยูดาห์ ผู้บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห์ผู้บังคับบัญชา พร้อมกับ
ทแกล้ว ทหารสามแสนคน 15 ถัด เขาไปคือ เยโฮฮานั น ผู้ บังคับ บัญชาพร้อมกับ สองแสน
แปดหมื่น คน 16 และถัด เขาไปคือ อามัสยาห์ บุ ตรชายศิค รี เป็น คนอาสาสมัครเพื่อ การ
ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์พร้อมกับทแกล้วทหารสองแสนคน 17 ของเบนยามินคือ เอลี ยาดา
ทแกล้ว ทหารพร้อมกับ คนสองแสนสรรพด้วยธนูและโล่ 18 และถัด เขาไปคือ เยโฮซาบาด
พร ้ อมกับ คนติด อาวุธ หนึ่ ง แสนแปดหมื่น คน 19 เหล่า นี้ เป็น ข้าราชการของกษั ตริย์ นอก
เหนื อจากผู้ที่กษั ตริยทรงวางไว้
์
ในหัวเมืองที่มีป้อมทัว่ ตลอดแผ่นดินยูดาห์

18
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหับ (1 พกษ 22:2)
1 ฝ่ายเยโฮชาฟัท ทรงมี ทรัพย์ มัง
่ คัง่ และเกียรติ ใหญ่ ยิง่ และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ เป็น
ทองแผ่นเดียวกันกับอาหับ 2 ครัน
้ ล่วงมาหลายปี พระองค์เสด็จลงไปเฝ้าอาหับในสะมาเรีย
และอาหับทรงฆ่าแกะและวัวมากมายสําหรับพระองค์ และสําหรับพลที่มากับพระองค์ และ
ทรงชักชวนพระองค์ ให้ขึ้นไปต่อสู้ กับราโมทกิ เลอาด 3 อาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับ
เยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ท่านจะไปกับข้าพเจ้ายังราโมทกิเลอาดหรือ� พระองค์ทูล
ตอบพระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า ก็ เป็น อย่างที่ ท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้า ก็ เป็น ดัง ประชาชน
ของท่าน เราจะอยู่กับท่านในการสงคราม� 4 และเยโฮชาฟัท ตรัสกับ กษั ตริย์แห่งอิสราเอ
ลว่า “ขอสอบถามดู พระดํารัสของพระเยโฮวาห์วันนี้ เสี ยก่อน� 5 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอ
ลก็เรียกประชุมพวกผู้พยากรณ์ ประมาณสี่รอ
้ ยคนตรัสกับเขาว่า “ควรที่เราจะไปตีราโมทกิ
เลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป� และเขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะ
พระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์� 6 แต่เยโฮชาฟัททูลว่า “ที่นี่ไม่มีผู้พยากรณ์
ของพระเยโฮวาห์อีกสักคนหนึ่ งหรือซึ่งเราจะสอบถามได้� 7 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูล
เยโฮชาฟั ทว่า “ยังมีชายอีกคนหนึ่ ง ซึ่งเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห์ได้ แต่ ข้าพเจ้าชังเขา
เพราะเขาพยากรณ์ แต่ความร้ายเสมอ ไม่เคยพยากรณ์ ความดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย คนนั ้น
คือมีคายาห์บุตรอิมลาห์� และเยโฮชาฟัททูลว่า “ขอกษั ตริย์อย่าตรัสดงั ่ นั ้นเลย� 8 แล้วกษั
ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลจึง เรียกมหาดเล็ก คนหนึ่ ง เข้า มาและตรัสส งั ่ ว่า “ไปพามี คายาห์ บุ ตรอิ
มลาห์มาเร็วๆ� 9 ฝ่ายกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ต่างประทับ
บนพระที่นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ที่ว่างตรงทางเข้าประตูเมืองสะมาเรีย และผู้พยากรณ์
ทัง้ ปวงก็พยากรณ์ ถวายอยู่ 10 และเศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ จึงเอาเหล็กทําเป็นเขา
และพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้าจะผลักคนซีเรียไปจนเขาทัง้ หลาย
ถูกทําลาย� ” 11 และบรรดาผูพยากรณ์
้
ก็พยากรณ์ อย่างนั ้น ทูลว่า “ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิ
เลอาดเถิด และจะมีชัยชนะ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั
ตริย์�
ผู้พยากรณ์ มีคายาห์พยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของอาหับ (1 พกษ 22:13-28)

และผู้ ส่ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ได้ บอกท่านว่า “ดู เถิด ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ พยากรณ์
ก็ พู ดสิง่ ที่ ดี แก่ กษั ตริย์ ดุ จปากเดียวกัน ขอให้ ถ้อยคํา ของท่านเหมือนอย่างถ้อยคํา ของคน
หนึ่ งในพวกนั ้น และพูดแต่ สิ ่งที่ ดี � 13 แต่ มีคายาห์ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ ฉั นใด พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าอย่างไร ข้าพเจ้าจะพู ดอย่างนั ้น� 14 และเมื่อท่านมา
เฝ้า กษั ตริย์ กษั ตริย์ ตรัส ถามท่านว่า “มี คายาห์ ควรที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือ
เราไม่ ควรไป� และท่านทูล ตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปและจะมี ชัยชนะ เขาทัง้
หลายจะถูก มอบไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์� 15 แต่ กษั ตริย์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เราได้ ให้ เจ้ า
12
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ปฏิญาณกี่ครัง้ แล้วว่า เจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระเยโฮวาห์� 16 และ
ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ ได้ เห็นคนอิสราเอลทัง้ ปวงกระจัดกระจายอยู่บนภู เขา อย่างแกะที่
ไม่มี ผู้ เลี้ยง และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘คนเหล่า นี้ ไม่มี นาย ให้ เขาต่างกลับ ยัง เรือนของตน
โดยสันติภาพเถิด� ” 17 กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลจึง ทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้า มิ ได้ บอกท่าน
แล้วหรือว่า เขาจะไม่ พยากรณ์ สิ ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้า เลย แต่ สิ ่งชัว่ ร้ายต่างหาก� 18 และมี
คายาห์ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระเยโฮวาห์
ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยน
ื ข้างๆพระองค์ข้างขวา
19
พระหัตถ์ และข้างซ้าย และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอล เพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงที่ ราโมทกิ เลอาด� บ้างก็ ทูลอย่างนี้ บ้างก็ ทูลอย่างนั ้น
20 แล้วมีวญ
ิ ญาณดวงหนึ่ งมาข้างหน้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะ
เกลี้ยกล่อมเขาเอง� และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า ‘จะทําอย่างไร� 21 และเขาทูลว่า ‘ข้า
พระองค์จะออกไปและจะเป็ นวิญญาณมุสาอยู่ในปากของผู้พยากรณ์ ของเขาทุกคน� และ
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้สําเร็จ จงไปทําเช่นนั ้นเถิด�
22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงใส่ วญ
ิ ญาณมุสาในปากของเหล่า ผู้ พยากรณ์
ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาเป็นความร้ายเกี่ยวกับพระองค์� 23 แล้วเศเดคี
ยาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ได้เข้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาห์พูดว่า “พระวิญญาณของพระ
เยโฮวาห์ไปจากข้า พู ดก ับ เจ้า ได้ อย่างไร � 24 และมี คายาห์ตอบว่า “ดู เถิด เจ้ าจะเห็นในวัน
นั ้น เมื่อเจ้าเข้าไปในห้องชัน
้ ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 25 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า “จง
จับมีคายาห์ พาเขากลับไปมอบให้อาโมนผู้วา่ ราชการเมือง และแก่โยอาชราชโอรส 26 และ
ว่า ‘กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า เอาคนนี้ จํา คุก เสีย ให้อาหารแห่ง ความทุกข์ กั บน้าํ แห่ง ความทุกข์
จนกว่าเราจะกลับมาโดยสันติภาพ� ” 27 และมีคายาห์ทูลว่า “ถ้าพระองค์เสด็จกลับมาโดย
สันติ ภาพ พระเยโฮวาห์ ก็ มิได้ ตรัส โดยข้า พระองค์� และท่านกล่าวว่า “บรรดาชนชาติ ทัง้
หลายเอ๋ย ขอจงฟังเถิด�
การสงครามที่ราโมทกิเลอาด อาหับถูกฆ่า (1 พกษ 22:29-40)

กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลกับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์จึง เสด็จ ขึ้น ไปยัง ราโมทกิ เลอ
าด
“ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก แต่
ท่านจงสวมเครือ
่ งทรงของท่าน� และกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลก็ ทรงปลอมพระองค์ แล ้ วท งั ้
สองพระองค์เข้าทําสงคราม 30 ฝ่ายกษั ตริย์ประเทศซีเรียทรงบัญชาบรรดาผู้บัญชาการรถ
รบของพระองค์ ว่า “อย่า รบกับ ทหารน้ อยหรือ ใหญ่ แต่ มุ ่ง เฉพาะกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล�
31 และ อยู่ มา เมื่อ ผู้ บัญชาการ รถ รบ แล เห็น เย โฮ ชา ฟัท เขา ทัง
้ หลาย ก็ ว่า “เป็นก ษั ตริ ย์
อิสราเอลแล้ว� เขาจึงหันเข้าไปจะสู้รบกับพระองค์ และเยโฮชาฟัททรงร้องขึ้น และพระเย
โฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ พระเจ้า ทรงให้เขาทัง้ หลายออกไปเสีย จากพระองค์ 32 และอยู่มา
เมื่อผู้บัญชาการรถรบเห็นว่าไม่ใช่กษั ตริย์อิสราเอล ก็หันรถกลับจากไล่ตามพระองค์ 33 แต่
มี ชายคนหนึ่ ง โก่ง ธนู ยงิ เดาไป ถู กกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลเข้า ระหว่างเกล็ด เกราะและแผ่น
บัง พระอุระ พระองค์ จึง รับสัง่ คนขับ รถรบว่า “หัน กลับ เถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะ
เราบาดเจ็บแล้ว� 34 วันนั ้นการรบก็ดุเดือดขึ้น และกษั ตริย์อส
ิ ราเอลก็พยุงพระองค์เองขึ้น
ไปในรถรบของพระองค์หน
ั พระพักตร์เข้าสู้ชนซีเรียจนถึงเวลาเย็น แล้วประมาณเวลาดวง
อาทิตย์ตกพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์
28

29 และกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลตรัส กับ เยโฮชาฟั ทว่า
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เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เสด็จ กลับ ไปโดยสวัสด ิ ภาพถึง พระราชวัง ของพระองค์
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 แต่เยฮูบุตรชายฮานานี ผู้ทํานายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ ทูลกษั ตริย์เยโฮ
ชาฟั ทว่า “ควรที่ พระองค์ จะช่วยคนอธรรมและรัก ผู้ ที่ เกล ียดชัง พระเยโฮวาห์ หรือ เพราะ
เรือ
่ งนี้ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้ออกมาถึงพระองค์ 3 อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงพบความ
ดีในพระองค์บ้าง เพราะพระองค์ได้ทําลายบรรดาเสารู ปเคารพเสียจากแผ่นดิน และได้มุ่ง
พระทัยแสวงหาพระเจ้า�
1

เยโฮชาฟัททรงตัง้ ผู้วินิจฉั ยและคนเลวีในแผ่นดิน
4 เยโฮชาฟัทประทั บที่เยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงออกไปท่ามกลางประชาชนอีก ตัง
้ แต่
เบเออร์เชบาถึงถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และนําเขาทัง้ หลายกลับมายังพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของเขา 5 พระองค์ทรงตัง้ ผู้วินิจฉั ยในแผ่นดินนั ้น ในหัวเมืองที่มีป้อมทัง้ สิน
้
ของยูดาห์ ทีละหัวเมือง 6 และตรัสกับผู้วินิจฉั ยเหล่านั ้นว่า “จงพิจารณาสิง่ ที่ท่านทัง้ หลาย
จะกระทํา เพราะท่านมิได้พิพากษาเพื่อมนุษย์แต่เพื่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตกับท
่านในการพิพากษา 7 ฉะนั ้นจงให้ความยําเกรงพระเยโฮวาห์อยู่เหนื อท่าน จงระมัดระวังสิง่
ที่ท่านกระทํา เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่มีความชัว่ ช้า ไม่เห็นแก่หน้าคนใด และ
ไม่ มี การรับ สินบน� 8 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ในเยรู ซาเล็ม เยโฮชาฟัท ทรงตัง้ คนเลวี และปุ โรหิตบ
้าง กับ ประมุข ของบรรพบุรุษ แห่ งอ ิส ราเอลบ้าง เพื่อ จะให้การพิพากษาแห่ง พระเยโฮวาห์
และวินิจฉั ยคดีที่ โต้แย้งกัน เขาทัง้ หลายมีตําแหน่ งในเยรู ซาเล็ม 9 และพระองค์ทรงกําชับ
เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายจงกระทํา การนี้ ด้วยความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ด้วยความ
สัตย์ ซื่อ และด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน 10 เมื่ อม ี คดี มาถึง ท่านจากพี่ น้องของท่านผู้ อาศัย อยู่
ในหัว เมืองของเขาทัง้ หลาย เก ี่ย วกับ เรือ
่ งฆ่า ฟั นก ัน พระราชบัญญัติ หรือ พระบัญญั ติ กฎ
เกณฑ์ หรือ คํา ตัดสิน ท่านทัง้ หลายก็ ควรจะตัก เตือนเขา เพื่อ เขาจะไม่ ละเมิด ต่อ พระเยโฮ
วาห์ พระพิโรธจึง จะไม่ มาเหนื อ ท่านและพี่ น้องของท่าน ท่านจงกระทํา เช่น นี้ และท่านจะ
ไม่ละเมิด 11 และดูเถิด อามาริยาห์ปุโรหิตใหญ่ก็อยูเหนื
่
อท่านในสรรพกิจของพระเยโฮวาห์
และเศบาดิ ยาห์ บุ ตรชายอิ ชมาเอลเจ้า นายของวงศ์ วานยู ดาห์ ก็ อยู่ เหนื อ ท่านในสรรพกิจ
ของกษั ตริย์ และเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ปรนนิ บัติท่าน จงประกอบกิจอย่างแกล้วกล้า และขอ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับผู้เที่ยงธรรม�

20
คนโมอับบุกรุ กยูดาห์
คนโมอับและคนอัมโมน และพร้อมกับเขามีคนอื่นนอกจากคนอัม
โมนนั ้น ได้ ข้น
ึ มาทํา สงครามกับเยโฮชาฟัท 2 มี คนมาทูล เยโฮชาฟั ทว่า “มี คนหมู่ ใหญ่ มาสู้
รบกับ พระองค์ จากซีเรีย ข้างนี้ จากฟากทะเลข้างโน้ น และดู เถิด เขาทัง้ หลายอยู่ ในฮาซา
โซนทามาร์ คือเอนกาดี� 3 และเยโฮชาฟัทก็กลัว และมุ่งแสวงหาพระเยโฮวาห์ และได้ทรง
ประกาศให้อดอาหารทัว่ ยูดาห์ 4 และยูดาห์ได้ชุมนุมกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเย
โฮวาห์ เขาทัง้ หลายพากันมาจากหัวเมืองทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์เพื่อแสวงหาพระเยโฮวาห์ 5 และ
เยโฮชาฟัท ประทับ ยืน อยู่ ในที่ ประชุม ของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ ข้างหน้าลานใหม่ 6 และตรัสทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย พระองค์ มิได้ เป็น พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ หรือ พระองค์ มิได้ ปกครองเหนื อ
บรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือ ในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิและอํ
านาจ จึงไม่
์
มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้ 7 พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายมิใช่หรือ ผู้ทรงขับ
ไล่ ชาวแผ่นดินนี้ ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์ และทรงมอบไว้แก่
เชื้อสายของอับราฮัมมิตรสหายของพระองค์เป็นนิ ตย์ 8 และเขาทัง้ หลายได้อาศัยอยู่ในนั ้น
1 และอยู่มาภายหลัง
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และได้ สร้างสถานบริสุทธิ์ แห่ง หน ่งึ ในนั ้น ถวายพระองค์ เพื่อ พระนามของพระองค์ ทูล ว่า
9 ‘ถ้าเหตุชว
ั ่ ร้ายขึ้นมาเหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย จะเป็นดาบ การพิพากษา หรือโรคระบาด
หรือการกันดารอาหาร ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิ เวศนี้ และต่อพระพักตร์
พระองค์ (เพราะพระนามของพระองค์ อยู่ในพระนิ เวศนี้ � และร้องทูลต่อพระองค์ ในความ
ทุกข์ ใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และพระองค์ จะทรงฟัง และช่วยให้ รอด � 10 ดู เถิด บัดนี้
คนอัม โมนและโมอับ และภูเขาเสอีร ์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ไม่ ทรงยอมให้ คนอิสราเอลบุ กรุ ก เมื่อ
เขามาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และผู้ ซ่ึง เขาได้ หลี กไปมิ ได้ ทําลายเสีย 11 ดู เถิด เขาทัง้ หลายได้
ให้ บําเหน็ จ แก่ เราอย่างไร ด้วยมาขับ เราออกเสีย จากแผ่น ดิน กรรมสิทธิ์ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ ประทานให้แก่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็นมรดก 12 โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์
ทัง้ หลาย พระองค์ จะ ไม่ ทรง กระทํา การ พิพากษา เหนื อ เขา หรือ เพราะ ว่า ข้า พระองค์ ทัง้
หลายไม่มีฤทธิที
์ ่จะต่อสู้คนหมู่มหึมานี ้ซ่ึงกําลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์
ทัง้ หลายไม่ทราบว่าจะกระทําประการใด แต่ดวงตาของข้าพระองค์ทัง้ หลายเพ่งที่พระองค์
� 13 ในระหว่างนั ้นคนทัง้ ปวงของยูดาห์ก็ยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พร้อมกับภรรยา
และลูกหลานของเขา
ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให้คําตอบ

14 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์เสด็จมาสถิตกับยาฮาซีเอลบุตรชายเศคาริยาห์

ผู้
เป็น บุตรชายเบไนยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเยอี เอล ผู้ เป็น บุตรชายมัทธานิ ยาห์ เป็น คนเลวี ลูก
หลานของอาสาฟ เมื่อ ท่านอยู่ ท่ามกลางที่ ประชุ มน ัน
้ 15 และเขาได้ พูด ว่า “ยู ดาห์ ทัง้ ปวง
และชาวเยรู ซาเล็มทัง้ หลาย กับกษั ตริย์เยโฮชาฟัทขอจงฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แก่ท่าน
ทัง้ หลายว่า ‘อย่ากลัวเลย และอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึมานี เลย
้
เพราะว่าการสงครามนั ้น
ไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า 16 พรุ ง่ นี้ ท่านทัง้ หลายจงลงไปต่อสู้ กับเขา ดูเถิด เขาจะ
ขึ้นมาทางขึ้นที่ตําบลศิส ท่านจะพบเขาที่ปลายลําธาร ข้างหน้าถิน
่ ทุรกันดารเยรู เอล 17 ไม่
จํา เป็ นที ่ ท่านจะต้องสู้ รบในสงครามครัง้ นี้ โอ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม จงเข้า ประจํา ที่ ยืนนิ่ ง
อยูแ
่ ละดูชย
ั ชนะของพระเยโฮวาห์เพื่อท่าน� อย่ากลัวเลย อย่าท้อถอย พรุ ง่ นี้ จงออกไปสู้กับ
เขา เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน� 18 แล ้วเยโฮชาฟัท โน้ ม พระเศียรก้ม พระ
พักตร์ของพระองค์ ลงถึ งด ิน และยู ดาห์ทัง้ ปวงกับ ชาวเยรู ซาเล็ม ได้ กราบลงต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ นมัสการพระเยโฮวาห์ 19 และคนเลวี จากลูกหลานคนโคฮาท และลูกหลาน
คนโคราห์ ได้ ยืนขึ้นถวายสรรเสริญแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยเสียงอันดัง
ในที่สูง
พระเจ้าทรงประหารพวกทหารที่บุกรุ กอิสราเอล

20 และเขาทัง
้ หลายได้ลุกขึ้นแต่เช้า

และออกไปในถิน
่ ทุรกันดารแห่งเทโคอา และเมื่อเขา
ออกไป เยโฮชาฟัทประทับยืนและตรัสว่า “โอ ยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า
จงเชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะตังม
้ ัน
่ คงอยู่ จงเชื่อบรรดาผูพยากรณ์
้
ของ
พระองค์ และท่านจะสําเร็จผล� 21 และเมื่อพระองค์ ได้ ปรึกษากับประชาชนแล้ว พระองค์
ได้ ทรงแต่ง ตัง้ บรรดาผู้ ที่ จะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้ สรรเสริญ พระองค์ ด้วยเครือ
่ ง
ประดับ แห่ง ความบริสุทธิ ์ ขณะเมื่อ เขาเดิน ออกไปหน้า ศั ตรู และว่า “จงถวายโมทนาแด่
พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์� 22 และเมื่อเขาทัง้ หลาย
ตัง้ ต้ นร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้ กับคนอัมโมน โมอับ และ
ชาวภูเขาเสอีร ์ ผู้ได้ เข้ามาต่อสู้ กับยูดาห์ ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจึงแตกพ่ายไป 23 เพราะว่าคน
ของอัมโมนและของโมอับได้ลุกขึ้นต่อสู้กับชาวภูเขาเสอีร ์ ทําลายเขาเสียอย่างสิน
้ เชิง และ
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เมื่อเขาทัง้ หลายทําลายชาวเสอีรห
์ มดแล้ว เขาทัง้ สิน
้ ช่วยกันทําลายซึ่งกันและกัน 24 เมื่อย
ู ดาห์ ข้น
ึ ไปอยู่ ที่ หอคอยที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เขามองตรงไปที่ คนหมู่ ใหญ่ นั ้น และดู เถิด มี
แต่ ศพนอนอยู่ บนแผ่น ดิน ไม่มี สัก คนเดียวที่ รอดไปได้ 25 เมื่อ เยโฮชาฟัท และประชาชน
ของพระองค์ มาเก็บของที่ รบ
ิ จากเขาทัง้ หลาย พร้อมกับศพทัง้ หลายนั ้นเขาพบสิง่ ของเป็น
จํานวนมาก ทัง้ ทรัพย์สมบัติและเพชรพลอยต่างๆ ซึ่งเขาเก็บมามากสําหรับตัวจนขนไปไม่
ไหว เขาเก็บของที่รบ
ิ ได้เหล่านั ้นสามวัน เพราะมากเหลือเกิน
เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยังเยรู ซาเล็มอย่างมีชัย
26 ในวั นที ่ สี ่ เขาทัง
้ หลายได้ ชุ มนุ มกั นที ่ หุบ เขาเบราคาห์ ด้วยที่ นั ่น เขาสรรเสริญ พระ
เยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น เขาจึง เรียกที่ นั้ นว ่า หุบ เขาเบราคาห์ จนถึง ทุก วัน นี้ 27 แล ้ว เขาทัง้
หลายกลับ ไปคนยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ มท ุกคน และเยโฮชาฟัท ทรงนํา หน้า กลับ ไปยัง เยรู ซา
เล็ มด ้วยความชื่นบาน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทํา ให้เขาเปรมปรีดิ ์ เย้ยศ ั ตรู ของเขา
28 เขาทัง
้ หลายมายัง เยรู ซาเล็ มด ้วยพิณ ใหญ่ พิณ เขาคู่ และแตร ยัง พระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 29 และความกลัวพระเจ้ามาอยู่เหนื อบรรดาราชอาณาจักรของประเทศทัง้ ปวง เมื่อ
เขาได้ ยิ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงต่อสู้ ศัตรู ของอิสราเอล 30 แดนดิน ของเยโฮชาฟัท จึง สงบ
เงียบ เพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ทรงประทานให้พระองค์มีการหยุดพักสงบอยู่รอบด้าน
31 ดังนี้ แหละ เยโฮชาฟัท ทรงครอบครองอยู่ เหนื อ ยู ดาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง
นั ้ นม ี พระชนมายุ สามสิบ ห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บห้า ปี
พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาซูบาห์ บุตรสาวชิลหิ 32 พระองค์ทรงดําเนิ น
ตามมรรคาของอาสาราชบิดาของพระองค์ และมิได้ทรงพรากไปจากทางนั ้น พระองค์ทรง
กระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 33 อย่างไรก็ ดี ปู ชน ีย สถานสูง ยัง ไม่
ได้ถูกกําจัดออกไป ประชาชนยังมได้
ิ ปักใจในพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน 34 ส่วนพระราช
กิจนอกนั ้นของเยโฮชาฟัท ตัง้ แต่ต้นจนถึงที่สุด ดูเถิด ได้มีบันทึกไว้ในหนั งสือของเยฮูบุตร
ชายฮานานี ซึ่งรวมเข้าในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
49)

เยโฮชาฟัท ทรงเป็น พันธมิตรกับ อาหัส ยาห์กษั ตริย์ ของอิสราเอลที่ ชัว่ (1 พกษ 22:47-

35 ต่อมาภายหลัง

เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ของยูดาห์ได้ทรงร่วมงานกับอาหัสยาห์กษั ตริย์ของ
อิสราเอลผู้ทรงกระทําการอย่างชัว่ ร้ายมาก 36 พระองค์ทรงร่วมงานในเรือ
่ งการสร้างเรือไป
37
ยังเมืองทารชิช และเขาทัง้ หลายสร้างเรือในเอซีโอนเกเบอร์ แล้วเอลีเยเซอร์บุตรชายโด
ดาวาหุแห่งเมืองมาเรชาห์ได้พยากรณ์ ถึงเยโฮชาฟัทว่า “เพราะพระองค์ทรงร่วมงานกับอา
หัสยาห์ พระเยโฮวาห์จะทรงทําลายสิง่ ที่ท่านกระทํา� เรือก็แตกไม่สามารถไปเมืองทารชิช
ได้
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เยโฮรัมครอบครองเหนื อยูดาห์
เย โฮ ชา ฟัท ก็ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของ พระองค์ ใน นคร ดา วิด และ เย โฮ รัม โอรส ของ พระองค์ ครอบ ครอง แทน
พระองค์ 2 พระองค์ ทรงมี พระอนุ ชา ผู้ เป็น โอรสของเยโฮชาฟัท คือ อาซาริยาห์ เยฮี เอล
เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มี คาเอล เชฟาทิ ยาห์ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ เป็น โอรสของเยโฮชาฟัทกษั
ตริย์ ของอิสราเอล 3 พระราชบิดาของเขาทัง้ หลายประทานเงิน ทองคํา และของอั นม ี ค่า
มากมาย พรอ
้ มกับหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์ แต่พระองค์ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรัม
เพราะว่าท่านเป็นโอรสหัวปี 4 เมื่อเยโฮรัมได้ข้น
ึ ครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของ
พระองค์ และได้ สถาปนาไว้แล้ว พระองค์ ทรงประหารพระอนุชาของพระองค์ เสีย หมดด้วย
1

2 พงศาวดาร 21:5
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2 พงศาวดาร 21:20

ดาบ ทัง้ เจ้า นายบางคนของอิสราเอลด้วย 5 เมื่อ เยโฮรัม ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์
มี พระชนมายุ สามสิบ สองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม แปดปี 6 และ
พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาของกษั ตริย์ ทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอล ตามอย่างที่ ราชวงศ์
อาหับกระทํา เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสี ของพระองค์ และพระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่
ชัว่ ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ 7 อย่างไรก็ ดี พระเยโฮวาห์ จะไม่ ทรงทําลายราชวงศ์
ของดาวิด เพราะเหตุพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับดาวิด และเหตุที่พระองค์ทรง
สัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิ ตย์
คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง้ กษั
ตริย์ ข้น
ึ เหนื อ ตน 9 แล ้วเยโฮรัม ก็ เสด็จ ออกไปพร้อมกับ บรรดาเจ้า นายและรถรบทัง้ สิน
้
ของพระองค์ และพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ในกลางคืน โจมตี คนเอโดม ซึ่ง มาล้อมพระองค์ และ
ผู้ บังคับ บัญชารถรบไว้ 10 เอโดมจึง ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ จนทุก วัน
นี้ ครัง้ นั ้น ลิ บนาห์ ก็ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของพระองค์ ด้วย เพราะว่า พระองค์
ได้ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ 11 ยิง่ กว่านั ้ นอีก พระองค์
ทรงสร้างปู ชนียสถานสูงในถิน
่ เทือกเขาของยูดาห์ และทรงนําชาวเยรู ซาเล็มไปทําการผิด
ประเวณี และทรงกระทําให้ยูดาห์ทําเช่นกัน
8

ก่อนเอลียาห์ข้น
ึ สวรรค์ท่านได้เขียนคําพยากรณ์ ถึงเยโฮรัม
และ จดหมาย ฉบับ หนึ่ ง มา ถึง พระองค์ จาก เอ ลี ยาห์ ผู้ พยากรณ์ ว่า “พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ ตรั สด ัง นี้ ว่า ‘เพราะเจ้า มิ ได้ ดําเนิ น ในบรรดา
มรรคาของเยโฮชาฟัทบิดาของเจ้า หรือในบรรดามรรคาของอาสากษั ตริย์ของยูดาห์ 13 แต่
ได้เดินในมรรคาของบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และได้นํายูดาห์กับชาวเยรู ซาเล็มในการ
แพศยา อย่างกับ การแพศยาแห่ง ราชวงศ์ อาหับ และเจ้า ได้ ฆ่า พวกน้ องชายของเจ้า เสีย
ด้วย ผู้ เป็น เชื้อ วงศ์ บิ ดาของเจ้า และพวกเขาดี กว่า เจ้า 14 ดู เถิด พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา
ภัยพิบัติ อันยิง่ ใหญ่มาเหนื อชนชาติ ของเจ้า ลูกหลานของเจ้า เมียของเจ้า และข้าวของทัง้
สิน
้ ของเจ้า 15 และตัว เจ้า เองจะมี ความเจ็บ ป่วยสาหั สด ้วยโรคลําไส้ ของเจ้า จนกว่า ลําไส้
ของเจ้า จะออกมาเพราะเหตุ โรคนั ้ นว ัน แล้ วว ัน เล่า� ” 16 ยิง่ กว่า นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงเร้า
ให้ความโกรธของคนฟี ลิ ส เตีย และของคนอาระเบีย ผู้ อยู่ ใกล้ กับ คนเอธิโอเปีย มีต ่อเยโฮ
รัม 17 และเขาทัง้ หลายยกมาต่อสู้กับยูดาห์ และบุกรุ กเข้าไปในนั ้น และขนข้าวของทัง้ สิน
้ ซึ่
งมีในราชสํานั ก ทัง้ บรรดาโอรสและมเหสี ของพระองค์ จึงไม่มีโอรสเหลือไว้ให้แก่ พระองค์
นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์
12

เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
ภายหลัง เรือ
่ งเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ลําไส้ ของเยโฮรัม เป็น โรคซึ่ง รักษา
ไม่ ได้ 19 ต่อ มาเป็น เวลาสิน
้ สองปี ลําไส้ ของพระองค์ ก็ ออกมาเพราะโรคนั ้น และพระองค์ ก็
สิน
้ พระชนม์ด้วยความทุรนทุรายอย่างยิง่ ประชาชนของพระองค์มิได้ก่อเพลิงถวายเกียรติ
แก่ พระองค์ อย่า งกั บก ่อ เพลิง ให้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ 20 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบ
ครองนั ้น พระองค์มีพระชนมายุสามสิบสองพรรษา และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มแปด
ปี และพระองค์ได้ทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย เขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แต่ไม่ใช่ใน
อุโมงค์ของบรรดากษั ตริย์
18

22
อาหัสยาห์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)
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และ ชาว เยรู ซาเล็ม ได้ ให้ อา หัส ยาห์ โอรส องค์ สุด ท้อง ของ พระ องค์ เป็นก ษั ตริ ย์ แทน
พระองค์ เพราะคนหมู่ นั้น มาถึง ค่ายกับ คนอาระเบีย ได้ ฆ่า โอรสผู้ พี่ เสีย ทัง้ หมด ดัง นั ้น อา
หัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ของยู ดาห์จึงครอบครอง 2 เมื่ออาหัสยาห์เริม
่ ครอบครอง
นั ้น พระองค์มีพระชนมายุสี่สิบสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มหนึ่ ง
ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า อาธาลิ ยาห์หลานหญิง ของอมรี 3 พระองค์ ทรง
ดําเนิ นในทางทัง้ หลายของราชวงศ์ ของอาหับด้วย เพราะว่าพระมารดาของพระองค์ เป็ นที
่ ปรึกษาในการกระทําความชัว่ ร้ายของพระองค์ 4 ดัง นั ้น พระองค์ จึง ทรงกระทํา ชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างราชวงศ์ ของอาหับ ได้ กระทํา เพราะว่า หลัง จากราชบิดา
ของพระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ ปรึกษาของพระองค์ นํา ไปสู่ ความพินาศ
ของพระองค์
1

อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28)
5 พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามคํา ปรึกษาของเขาทัง
้ หลายด้วย และเสด็จไปกับเยโฮรัมโอรส
ของอาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล เพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตริย์ของซีเรียที่เมืองราโม
ทกิเลอาด และคนซีเรียได้กระทําให้โยรัมบาดเจ็บ 6 และพระองค์ทรงกลับมาที่ยส
ิ เรเอลเพื่อ
รักษาบาดแผลซึ่ง พระองค์ ได้ รับท ี่ เมืองรามาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงต่อสู้ กับ ฮาซาเอลกษั ตริย์
ของซีเรีย และอาหัส ยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ ของยู ดาห์เสด็จ ลงไปเฝ้า เยโฮรัม โอรส
ของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ประชวร 7 แต่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เสียแล้วว
่า ความล่มจมของอาหัสยาห์จะมาโดยที่พระองค์เสด็จลงไปเยีย
่ มโยรัม เพราะเมื่อพระองค์
เสด็จไปที่นั ่น พระองค์เสด็จออกไปกับเยโฮรัมเพื่อจะปะทะกับเยฮูบุตรชายนิ มซี ผูซึ
้ ่งพระเย
โฮวาห์ได้ทรงเจิมตัง้ ให้ตัดราชวงศ์ ของอาหับออกเสีย 8 และอยู่มาเมื่อเยฮูกําลังสําเร็จโทษ
ราชวงศ์ของอาหับ ท่านได้พบเจ้านายของยูดาห์ และบรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหัสยาห์
ผู้ มาปรนนิ บั ติ อาหัส ยาห์ และท่านก็ ได้ ประหารเขาทัง้ หลายเสีย 9 ท่านได้ ค้นหาอาหัส ยาห์
และพระองค์ก็ถูกจับ (เมื่อซ่อนพระองค์อยูในสะมาเรี
่
ย� และเขาพาพระองค์มาหาเยฮู และ
ประหารชีวต
ิ พระองค์เสีย เขาทัง้ หลายก็ฝังพระศพไว้ เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์
ทรงเป็น พระเจ้า หลานเธอของเยโฮชาฟัท ผู้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุด พระทัย ของ
พระองค์� และราชวงศ์ของอาหัสยาห์ไม่มีผู้ใดสามารถปกครองราชอาณาจักรได้
เชื้อพระวงศ์แห่งยูดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)
10 เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์ เห ็ นว ่า โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์ แล้ว
พระนางก็ ลุ กขึ้น ทําลายเชื้อ พระวงศ์ แห่งราชวงศ์ ของยู ดาห์เสีย สิน
้ 11 แต่ พระนางเยโฮชา
เบอาทธิดาของกษั ตริย์ได้ นําโยอาชโอรสของอาหัสยาห์ลักพาไปเสียจากท่ามกลางบรรดา
โอรสของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง จะต้องถูก ประหาร และพระนางก็ เก ็บ เธอและพี่ เลี้ยงของเธอไว้ใน
ห้องบรรทม ดังนั ้นแหละเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตริย์เยโฮรัม และภรรยาของเยโฮยาดา
ปุโรหิต (เพราะว่าพระนางเป็นพระขนิ ษฐาของอาหัสยาห์� ได้ซ่อนเธอให้พ้นพระนางอาธา
ลิยาห์ เพื่อมให้
ิ พระนางประหารเธอได้ 12 และเธอได้อยูกั
่ บเขาในพระนิ เวศของพระเจ้าซ่อน
ตัวอยูห
่ กปี ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห์ก็ได้ครอบครองแผ่นดิน

23
โยอาชเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)
1 แต่ ในปี ที่ เจ ็ดเยโฮยาดาได้ กล ้า แข็ง ขึ้น และให้ พวกนายร้อยกระทํา พันธสัญญากั บท
่าน มี อาซาริยาห์ บุ ตรชายเยโรฮัม อิ ชมาเอลบุตรชายเยโฮฮานนั น อาซาริยาห์ บุ ตรชาย
โอเบด มาอาเสอาห์ บุ ตรชายอาดายาห์ และเอลี ชาฟั ทบ ุตรชายศิค รี 2 และเขาทัง้ หลาย
เที่ยวไปทัว่ ยูดาห์และรวบรวมคนเลวีมาจากทุกหัวเมืองของยูดาห์ ทัง้ บรรดาหัวประมุขของ
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บรรพบุรุษ ของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายมายัง เยรู ซาเล็ม 3 และบรรดาชุ มนุมชนทัง้ สิ้นก ็
ทําพันธสัญญากับกษั ตริย์ในพระนิ เวศของพระเจ้า และเยโฮยาดากล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า
“ดู เถิด โอรสของกษั ตริย์ จะครอบครองตามที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ บรรดาโอรสของ
ดาวิด 4 ท่านทัง้ หลายจงกระทํา อย่างนี้ คือ ท่านผู้ เป็น ปุโรหิต และคนเลวี ผู้ ออกเวรในวัน
สะบาโตหนึ่ งในสาม ให้เป็นคนเฝ้าประตู 5 และหนึ่ งในสามให้อยู่ที่ พระราชสํานั ก และหนึ่ ง
ในสามให้อยู่ที่ประตูเชิงราก และให้ประชาชนทัง้ ปวงอยู่ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
6 แต่ อย่า ให้ สัก คนหนึ่ ง เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ นอกจากปุโรหิต และคนเลวีที่
ปรนนิ บัติอยู่ เขาทัง้ หลายเข้าไปได้ เพราะเขาทัง้ หลายบริสุทธิ์ แต่ ประชาชนทัง้ ปวงจะต้อง
รักษาการบังคับ บัญชาของพระเยโฮวาห์ 7 ให้ คนเลว ี ล้อ มกษั ตริย์ ไว้ แต่ ละคนให้ ถือ อาวุธ
และผู้ ใดเข้าไปในพระนิ เวศนั ้น จะต้องถูก ประหาร จงอยู่ กับ กษั ตริย์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า
มา และเมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกไป� 8 คนเลว ี และคนยู ดาห์ ทัง้ ปวงได้ กระทํา ทุก สิง่ ที่ เยโฮ
ยาดาปุโรหิต ได้ บัญชาไว้ เขาทัง้ หลายต่างก็ นํา คนของเขามา คือ ทัง้ คนที่ ออกเวรในวัน สะ
บาโต และบรรดาคนเหล่านั ้ นที่จะเข้าเวรในวันสะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุโรหิตมิได้ปล่อย
กองเวร 9 และเยโฮยาดาปุโรหิต ได้ มอบหอกกั บด ัง้ และโล่ ซ่ึง เป็น ของกษั ตริย์ดาว ิด นั ้น ซึ่ง
อยู่ในพระนิ เวศของพระเจ้าให้ผู้บังคับบัญชากองร้อย 10 และท่านได้ ตัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ให้
ล้อมกษั ตริย์ไว้ ทุกคนถืออาวุธตัง้ แต่ด้านขวาของพระวิหารถึงด้านซ้ายของพระวิหาร รอบ
แท่นบูชาและพระวิหาร 11 แล้วเขานําโอรสของกษั ตริย์ออกมา และสวมมงกุฎให้ท่าน มอบ
พระโอวาทให้ แก่ ท่าน และเขาทัง้ หลายตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ เยโฮยาดากับ บุตรชายของ
ท่านก็เจิมพระองค์ และเขาทัง้ หลายร้องว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ�
การประหารชีวต
ิ ของพระนางอาธาลิยาห์ผู้ชัว่ ร้าย (2 พกษ 11:13-16)

เมื่อ อาธาลิ ยาห์ ได้ ยิน เสียงประชาชนวิง่ และสรรเสริญกษั ตริย์ พระนางก็ เสด็จ เข้าไป
หาประชาชนในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 13 และเมื่อ พระนางทอดพระเนตร ดู เถิด มี
กษั ตริย์ ประทับ ยืน อยู่ ที่ เสาของพระองค์ ตรงที่ ทางเข้า บรรดาผู้ บังคับ กองและพลแตรก็
อยู่ข้างกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ ปวงแห่งแผ่นดิ นก็เปรมปรีดิ ์และเป่าแตร บรรดานั กร้อง
พร้อมกับ เครือ
่ งดนตรีของเขาก็ นํา การสรรเสริญ พระนางอาธาลิ ยาห์ ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์
ของพระนาง ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ � 14 แล ้วเยโฮยาดาปุโรหิต จึง นํา บรรดานายร้อยผู้
บัญชาการกองทัพออกมา สัง่ เขาว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้ใดที่ตามพ
ระนางไปก็ ให้ ประหารชีวต
ิ เสีย ด้วยดาบ� เพราะปุโรหิต กล่าวว่า “อย่า ประหารพระนางใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 15 เขาจึง จับ พระนาง แล ้ว พระนางก็ เสด็จ ไปที่ทางเข้า ประตู
ม้า ณ พระราชวังและเขาทัง้ หลายก็ประหารพระนางเสียที่นั ่น
12

เยโฮยาดาตัง้ โยอาชเป็นกษั ตริย์ (2 พกษ 11:17-20)
16 เยโฮยาดาได้ กระทํา พันธสัญญาระหว่างท่านเองกับ ประชาชนทัง
้ ปวงและกษั ตริย์ ว่า
17
เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวงก็ ไปที่ นิเวศของ
พระบาอัล และพังลงเสีย และเขาทุบแท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลนน
ั ้ ให้เป็นชิน
้ ๆ
และเขาประหารมัทธานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่หน้าแท่นบูชา 18 เยโฮยาดาวางยามไว้ดู
แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ภายใต้การควบคุมของปุโรหิตแห่งคนเลวี ผู้ซึ่งดาวิดทรงจัด
ตัง้ ให้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ให้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึก
ไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสส ด้วยความเปรมปรีดิ ์ และการร้องเพลง ตามพระราชดํารั
สสงั ่ ของดาวิด 19 ท่านได้ ตัง้ ผู้เฝ้าประตูไว้ที่ ประตูรัว้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อมิให้ผู้
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มีมลทินด้วยประการหนึ่ งประการใดเข้าไป 20 ท่านได้นําผูบ
้ ังคับกองร้อย ขุนนาง ผูปกครอง
้
ประชาชน และบรรดาประชาชนแห่งแผ่นดิน และท่านได้ เชิญกษั ตริย์ลงมาจากพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ไปทางประตู บนไปสู่ พระราชสํานั ก และเขาก็ เชิญกษั ตริย์ประทับบนพระ
ราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักร 21 บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินก็เปรมปรีดิ์ และกรุ งก็สงบ
เงียบหลังจากที่เขาได้ประหารพระนางอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบแล้ว

24
โยอาช (เยโฮอาช� ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)

1 เมื่อโยอาชได้ เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา

และพระองค์ทรงครอบครองใน
กรุ งเยรู ซาเล็มสี่ สิ บปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า ศิบียาห์แห่งเมืองเบเออร์เช
บา 2 และโยอาชทรงกระทําสิง่ ที่ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุของเย
โฮยาดาปุโรหิต 3 เยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์สององค์ และพระองค์ก็ให้กําเนิ ดโอรสและ
ธิดาหลายองค์
พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)

ต่อ มา ภาย หลัง โย อา ช ทรง ตัง้ พระทัย ที่ จะ ซ่อมแซม พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์ ทรงประชุม ปุโรหิต และคนเลวี และตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงออกไปตามหัว
เมืองยู ดาห์ และเก็บ เงิน จากอิสราเอลทัง้ ปวง เพื่อ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า
เป็นปีๆไป และจงรีบทํางานนั ้น� แต่คนเลวไม่
ี เร่งรีบ 6 แลว
้ กษั ตริย์จึงตรัสเรียกเยโฮยาดาผู้
เป็นหัวหน้า และตรัสกับท่านว่า “ไฉนท่านไม่เรียกร้องให้คนเลวน
ี ําเงินส่วยเข้ามาจากยูดาห์
และเยรู ซาเล็ม ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ กําหนดไว้ ให้ ชุ มนุ มชนอิสราเอลนํา มา
เพื่อพลับพลาพระโอวาท� 7 เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิ ยาห์หญิงชัว่ ร้ายคนนั ้น
ได้ปล้นพระนิ เวศของพระเจ้า และได้เอาสิง่ ของที่มอบถวายทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์มอบให้แก่พระบาอัล
4

5

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)

8 กษั ตริย์จึง ทรงบัญชาและเขาได้ ทํา หีบลู กหนึ่ ง วางไว้นอกประตู พระนิ เวศของพระเยโฮ

วาห์ 9 และมี คํา ประกาศไปทัว่ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ให้นํา ส่วยซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า
กําหนดแก่อส
ิ ราเอลในถิน
่ ทุรกันดาร เข้ามาถวายพระเยโฮวาห์ 10 บรรดาเจ้านายทัง้ สิน
้ และ
ประชาชนทัง้ ปวงก็เปรมปรีดิ์ และนําส่วยของเขาทัง้ หลายมาหย่อนลงในหีบจนครบ 11 และ
ต่อมาเมื่อคนเลวีนําหีบเข้ามายังเจ้าพนั กงานของกษั ตริย์เมื่อไร และเมื่อเขาทัง้ หลายเห็นว
่า มี เงิน มาก ราชเลขาและเจ้า หน้าที่ ของมหาปุโรหิต จะเข้า มาเทหีบ ออกและนํา หีบ กลับ ไป
ยัง ที่ เดิม เขาทัง้ หลายทํา อย่างนี้ วัน แล้ว วัน เล่า และเก็บ เงิน ได้ เป็น อัน มาก 12 กษั ตริย์และ
เยโฮยาดาก็ ให้ แก่ บรรดาผู้ ดู แลก ิ จการของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลาย
จ้างช่างก่อและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทัง้ คนงานช่างเหล็กและช่าง
ทองสัมฤทธิ์ ให้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนที่ รบ
ั จ้างทํางานจึง ได้
ทํางาน และงานซ่อมแซมก็ ดํา เนิ นก ้าวหน้า ในมือ ของเขา และเขาได้ ซ่อมแซมพระนิ เวศ
ของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสริมให้แข็งแรงขึ้น 14 และเมื่อเขาได้กระทําสําเร็จแล้วเขา
ก็นําเงินที่เหลืออยู่มาหน้าพระพักตร์กษั ตริย์และเยโฮยาดา และเขาเอาเงินนั ้นทําเครือ
่ งใช้
สําหรับพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ คือ เครือ
่ งใช้สําหรับการปรนนิ บั ติ ทัง้ สําหรับการถวาย
เครือ
่ งบูชาและช้อน และภาชนะทองคําและเงิน และเขาทัง้ หลายได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสมอตลอดชัว่ อายุของเยโฮยาดา
เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวต
ิ
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แต่ เยโฮยาดาก็ ชราลงและหง่อมแล้ วก ็ สิน
ิ เมื่อ สิน
้ ชีวต
้ ชี วิ ตน ั ้นท่า นมี อายุ หน ่งึ ร้อย
สามสิบ ปี 16 เขา ก็ ฝัง ศพ ท่าน ไว้ ใน นคร ของ ดา วิด ท่ามกลาง บร รดากษั ตริ ย์ เพราะ ท่าน
ได้ กระทํา การดี ในอิสราเอล และต่อ พระเจ้า และพระนิ เวศของพระองค์ 17 หลัง จากที่ เย
โฮยาดาสิน
ิ แล้ว บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ได้ เข ้า มาถวายบัง คมต่อ กษั ตริย์ แล ้ วกษั
้ ชีวต
ตริย์ ทรงฟัง คํา ทูล ของเขา 18 และเขาได้ ทอดทิง้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของเขา และปรนนิ บัติบรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพ และพระพิโรธได้ลงมา
เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็มเพราะการละเมิดของเขานี้ 19 แต่ พระองค์ ยังทรงใช้ผู้พยากรณ์
มาท่ามกลางเขานําเขาให้กลับมายังพระเยโฮวาห์ คนเหล่านี้ เป็นพยานปรักปรําเขา แต่เขา
ไม่ยอมเงีย
่ หูฟัง
15

ประชาชนเอาหินขว้างเศคาริยาห์ปุโรหิตที่ดี
20 แล ้ว พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ สวมทับ เศคาริยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาปุโรหิต และ
ท่านได้ ยน
ื เหนื อ ประชาชน และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ทําไมท่าน
ทัง้ หลายจึงละเมิดพระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์อน
ั เป็นเหตุ ให้ท่านเจริญขึ้นไม่ได้ � เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระองค์ จึง ทอดทิง้ ท่าน� 21 แต่ เขาทัง้ หลายคิด ร้าย
ต่อท่าน และโดยบัญชาของกษั ตริย์เขาทัง้ หลายจึงขว้างท่านด้วยหินในลานพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 22 ดังนี้ แหละกษั ตริย์ โยอาชจึ งม ิ ได้ ทรงระลึก ถึง ความกรุ ณาซึ่ง เยโฮยาดาบิ
ดาของเศคาริยาห์ได้ สําแดงต่อพระองค์ แต่ ได้ ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย และเมื่อ
เขากําลัง จะตาย เขาพูด ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงทอดพระเนตรและแก้ แค้น � 23 ต่อ มา
พอปลายปีก องทัพ ของคนซี เรียก ็ มาต่อสู้ กับ โยอาช เขามายัง ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม และได้
ทําลายบรรดาเจ้านายของประชาชนจากหมู่ประชาชน และส่งของที่รบ
ิ ได้ทัง้ สิน
้ ไปยังกษั ตริ
24
ย์แห่งดามัสกัส แม้ว่ากองทัพคนซีเรียมาแต่น้อยคน พระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพใหญ่
ไว้ในมือของเขา เพราะเขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา
ดังนี้ แหละคนซีเรียได้ทําโทษโยอาช
โยอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
เมื่อ เขาทัง้ หลายจากพระองค์ ไป (เขาละพระองค์ ไว้บาดเจ็ บอย ่างสาหัส� ข้าราชการ
ของ พระองค์ ก็ คิด ร้าย ต่อ พระองค์ เพราะ โลหิต ของ บุตร ชาย เย โฮ ยาดา ปุโรหิต และ ได้
ประหารพระองค์เสียที ่บนแท่นบรรทม พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และเขาทัง้ หลายฝังพระศพ
ไว้ในนครดาวิด แต่เขาทัง้ หลายมิได้ฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ของบรรดากษั ตริย์ 26 คนเหล่านั ้
นที่คิดร้ายต่อพระองค์ คือศาบาดบุตรชายนางชิเมอัทคนอัมโมน และเยโฮศาบาดบุตรชาย
นางชิมริทคนโมอับ 27 เรือ
่ งราวแห่งโอรสของพระองค์ และภาระหนั กมากมายที่ ตกอยู่แก่
พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ เรือ
่ งราวขอ
งกษั ตริย์ และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
25

25

อามาซิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)
1 เมื่ออามาซิยาห์เริม
ี ระชนมายุยีสิ
่ บห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบ
่ ครอบครองนั ้นมพ
ครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า เยโฮอัด ดาน ชาว
เยรู ซาเล็ม 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่
มิใช่ ด้วยพระทัย ที่ เพียบพร้อม 3 และอยู่ มาพอราชอาณาจักรอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์
อย่างมัน
่ คงแล้ว พระองค์ทรงประหารชีวต
ิ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของ
พระองค์ 4 แต่ พระองค์ มิได้ ทรงประหารชีวต
ิ ลูก หลานของเขา แต่ ได้ ทรงกระทํา ตามที่ มี
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บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสส ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ นั้ นว ่า “อย่า
ให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน
ให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้นเอง�
ยูดาห์บุกรุ กเอโดม

5 แล้วอามาซิ ยาห์ได้ ประชุมพวกยู ดาห์

และให้เขาอยู่ภายใต้ผู้บังคับกองพันและผู้บังคับ
กองร้อยตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา คือ ยู ดาห์ และเบนยามิ นทัง้ สิน
้ พระองค์ ได้ ทรงนั บ
คนที่ มีอายุ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปและทรงเห็ นว ่ามี ชายฉกรรจ์ สามแสนคน สามารถเข้า ทํา สงคราม
สามารถถือหอกและโล่ 6 นอกจากนั ้นพระองค์ทรงจ้างทแกล้วทหารจากอิสราเอลหนึ่ งแสน
คนเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ 7 แต่ คนของพระเจ้า คนหนึ่ ง มาเฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่
กษั ตริย์ ขออย่าให้กองทั พอิสราเอลไปกับพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงสถิตอยู่กับ
อิสราเอล คือกับคนเอฟราอิมเหล่านี้ ทัง้ สิน
ี ้ พระองค์
้ 8 แต่ถ้าพระองค์คาดหมายว่าโดยวิธนี
จะเข้ มแข็ง พอที่ จะเข้ าสงคราม พระเจ้า จะทรงเหวีย
่ งพระองค์ ลงต่อ หน้า ศั ตรู เพราะว่า
พระเจ้าทรงฤทธิที
์ ่จะช่วยไว้หรือทิง้ ไปได้� 9 และอามาซิยาห์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “แต่
เราจะกระทําประการใดเรือ
่ งเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ซ่ึงเราได้ให้แก่กองทั พอิสราเอลไปแล้ วน
ัน
้ � แล้วคนของพระเจ้าทูลตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสามารถที่จะประทานแก่พระองค์ยิง่
กว่านี้ อีกมาก� 10 และอามาซิยาห์ก็ทรงปลดปล่อยกองทัพซึ่งมายังพระองค์จากเอฟราอิม
ให้กล ับ ไปบ้านอีก เขาทัง้ หลายจึง โกรธยู ดาห์ยิง่ นั ก และได้ กล ับ บ้านด้วยความโกรธอย่าง
รุ นแรง 11 แต่ อามาซิ ยาห์ ทรงกล้า แข็ง ขึ้น และทรงนํา พลของพระองค์ ออกไปยัง หุบเขา
เกลือ และโจมตี คนเสอีร ์หน ่งึ หมื่น คน 12 คนยู ดาห์ จับ เป็น ได้ หน ่งึ หมื่น คน และพาเขาไป
ที่ ยอดหิน และทิง้ เขาทัง้ หลายลงมาจากยอดหิน นั ้น เขาก็ ตกมาแหลกเป็น ชิน
้ ๆ 13 แต่ คน
ของกองทัพซึ่งอามาซิยาห์ทรงปลดให้กลับไป และไม่ให้เขาไปรบด้วยนั ้น เขาตลบเข้าโจมตี
หัว เมืองของยู ดาห์ ตัง้ แต่ สะมาเรีย ถึง เบธโฮโรน และฆ่า ประชาชนเสีย สามพัน คน และ
ริบ ข้าวของไปเป็ นอ ัน มาก 14 และอยู่ มาเมื่อ อามาซิ ยาห์ เสด็จ กลับ จากการฆ่า ฟัน คนเอ
โดม พระองค์ ทรงนํา รู ป เคารพของคนชาวเสอีร ์มาตัง้ ไว้ เป็น พระของพระองค์ และกราบ
นมัสการพระเหล่า นั ้น ทรงเผาเครือ
่ งหอมถวาย 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ ต่อ
อามาซิยาห์ และทรงใช้ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งไปหา ทูลพระองค์ว่า “ทําไมเจ้าจึงแสวงหาพระ
ของชนชาติ หนึ่ ง ซึ่ง ไม่ สามารถช่วยชนชาติ ของตนเองให้ พ้น จากมือ ของเจ้า ได้� 16 อยู่ มา
ขณะที่เขากําลังทูลอยู่ กษั ตริยตรั
์ สกับเขาว่า “เราได้แต่งตัง้ เจ้าให้เป็นที่ปรึกษาของกษั ตริย์
หรือ หยุด ทําไมเจ้าจะต้องตายเล่า� ผู้พยากรณ์ นั ้นจึงหยุด แต่ทูลว่า “ข้าพระองค์ทราบว่า
พระเจ้าทรงตัง้ พระทัยจะทําลายพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ และมิได้ทรงฟัง
คําปรึกษาของข้าพระองค์�
สงครามระหว่างยูดาห์กับอิสราเอล (2 พกษ 14:8-14)
17 แล ้ วอามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ ทรงรับคํา ปรึกษา และทรงใช้ ให้ ไปเฝ้า โยอาช
โอรสของเยโฮอาหาส โอรสของเยฮู กษั ตริย์ของอิสราเอลทูล ว่า “มาเถิด ให้เราทัง้ สองมา
เผชิญ หน้า กัน� 18 และโยอาชกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงใช้ ไปยัง อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง
ยู ดาห์ ว่า “ต้น ผัก หนามบนเลบานอนส่ง ข่าวให้หาต้นสนสี ดาร์บนเลบานอนว่า ‘จงยกบุตร
สาวของเจ้า ให้ เป็น ภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่า ทุ่ง ตัว หนึ่ ง แห่ง เลบานอนผ่านมา
และยํ่า ต้น ผัก หนามลงเสีย 19 ท่านว่า ‘ดู ซิ ข้าพเจ้า ได้ โจมตี เอโดม� และจิตใจของท่านก็
ผยองขึ้น ในความโอ้อวด แต่ จงอยู่ กับ บ้านเถิด เพราะไฉนท่านจึง เร้าใจตนเองให้ต่อสู้ และ
รับ อันตราย อัน จะให้ ท่านล้ม ลง ทัง้ ท่านและยู ดาห์กั บท ่าน� 20 แต่ อามาซิ ยาห์ หาทรงฟัง
ไม่เพราะเป็นมาจากพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์ จะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของศั ตรู ของ
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เขา เพราะเขาทัง้ หลายได้ เสาะหาพระแห่งเอโดม 21 โยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึง เสด็จ
ขึ้นไป พระองค์และอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เผชิญหน้ากันที ่เบธเชเมช ซึ่งเป็นของ
ยูดาห์ 22 และยูดาห์ก็ พ่ายแพ้อิสราเอล และทุกคนก็ หนี กลับไปเต็นท์ ของตน 23 โยอาชกษั
ตริย์แห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์โอรสของโยอาช โอรสของเยโฮอา
หาสที่ เบธเชเมช และนํา พระองค์ มาย ัง เยรู ซาเล็ม และทรงพัง กําแพงเยรู ซาเล็ม ลงสี่ รอ
้ ย
ศอก ตัง้ แต่ประตูเอฟราอิมถึงประตูมุม 24 และพระองค์ทรงริบทองคําและเงินทัง้ หมด และ
เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พบในพระนิ เวศของพระเจ้า ในความอารักขาของโอเบดเอโดม ทัง้ คลัง
ทรัพย์ของสํานั กพระราชวัง พรอ
้ มกับคนประกันด้วย และพระองค์เสด็จกลับไปยังสะมาเรีย
25 อามาซิยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์อยูสิ
่ บห้าปี หลังจากสวรรคต
ของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอามาซิ ยาห์ ตัง้ แต่ ต้น จนปลาย ดู เถิด มิได้ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือ ของกษั ตริย์แห่งยู ดาห์และอิสราเอลหรือ 27 นั บ แต่ เวลาเมื่อ อามาซิ ยาห์ทรงหัน ไป
จากการติดตามพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็คิดกบฏต่อพระองค์ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์
ทรงหนี ไปที่ ลาคีช แต่เขาใช้ไปตามพระองค์ที่ ลาคีช และประหารพระองค์เสียที ่นั ่น 28 และ
เขาทัง้ หลายนําพระศพใส่หลั งม้ากลับมา และฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในเมืองแห่ง
ยูดาห์
26

26
อุสซียาห์เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)
ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์ จึง ตั ้ งอ ุส ซี ยาห์ ผู้ ซึ่ งม ี พระชนมายุ สิ บหกพรรษา ให้ เป็นก
ษั ตริย์ แทนอามาซิ ยาห์ ราชบิดาของพระองค์ 2 พระองค์ ทรงสร้างเมืองเอโลทและให้ กล ับ
ขึ้น แก่ ยู ดาห์ หลัง จากที่ กษั ตริย์ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ 3 เมื่ ออ ุส ซี
ยาห์ทรงเริม
ี ระชนมายุสิบหกพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ ง
่ ครอบครองนั ้นมพ
เยรู ซาเล็มห้าสิบสองปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า เยโคลี ยาห์ ชาวเยรู ซาเล็ม
4 และพระองค์ทรงกระทําสิง
่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามที่อามาซิยาห์
ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทําทุกประการ 5 และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าในสมัย
ของเศคาริยาห์ ผู้เข้าใจในนิ มิตต่างๆจากพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้าทรงกระทําให้พระองค์เจริญ
1

อุสซียาห์รบ
ั พระพรทังด
้ ้านสงครามและพระราชกิจ
6 พระองค์ เสด็จ ออกไปทํา สงครามต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย และพัง กําแพงเมือ งกัท และ
กําแพงเมืองยับ เนห์ และกําแพงเมือ งอัช โดด และพระองค์ ทรงสร้างหัว เมืองในเขตแด
นอัช โดด และที่ อ่น
ื ๆอีก ท่า มกลางคนฟี ลิ ส เตีย 7 พระเจ้า ทรงช่วยพระองค์ ในการต่อ สู้ คน
ฟีลิสเตีย และต่อสู้คนอาระเบียซึ่งอาศัยอยูใ่ นกูรบ
์ าอัล และต่อสู้กับคนเมอูนิม 8 ชนอัมโมน
ได้ ถวายบรรณาการแก่ อุ สซี ยาห์ และพระนามของพระองค์ ก็ แผ่ แพร่ออกไปถึง เขตแดน
อียป
ิ ต์ เพราะพระองค์ ทรงเข้มแข็งขึ้นยิง่ นั ก 9 ยิง่ กว่านั ้ นอีกอุสซี ยาห์ทรงสร้างป้อมในเยรู
ซาเล็มทประตู
ี่
มุม ที่ประตูหุบเขาและที่หัวเลี้ยว และป้องกันไว้แข็งแรง 10 และพระองค์ทรง
สร้างป้อมในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ทรงขุด บ่อนํ้า หลายแห่ง เพราะพระองค์ ทรงมี ฝูง สัตว์ ใหญ่ โต
ทัง้ ในหุบเขาและในที่ ราบ และทรงมีชาวนาและคนแต่งต้ นองุ่นในเนิ นเขา และในคารเมล
เพราะพระองค์ทรงรักเกษตรกรรม 11 ยิง่ กว่านั ้ นอีกอุสซียาห์ทรงมีกองทหาร ซึ่งออกไปทํา
ศึกเป็นกองๆตามจํานวนที่ เยอีเอลราชเลขาได้รวบรวมไว้ด้วยกันกับมาอาเสอาห์เจ้าหน้าที่
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ภายใต้การควบคุมของฮานั นยาห์ ผูบั
้ งคับกองพลคนหนึ่ งของกษัตริย์ 12 จํานวนประมุขของ
บรรพบุรุษทัง้ หมดแห่งพวกทแกล้วทหารคือ สองพันหกร้อยคน 13 ใต้ บังคับบัญชาของคน
เหล่า นี้ มี กองทัพ พลสามแสนเจ็ด พัน ห้า ร้อยคน ผู้ ทํา สงครามได้ ด้วยกําลัง มาก เพื่อ ช่วย
กษั ตริย์ให้ต่อสู้กับศัตรู 14 และอุสซียาห์ทรงเตรียมโล่ หอก หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ ธนู และ
ก้อนหิน สําหรับ สลิง ไว้สําหรับ กองทัพ 15 ในเยรู ซาเล็ม พระองค์ ทรงกระทํา เครือ
่ งกลไกโดย
คนช่างประดิษฐ์ ทํา ขึ้น ไว้ บนป้อมและตามมุม เพื่อ ยิง ลูก ธนู และโยนก้อนหิน ใหญ่ ๆ และ
พระนามของพระองค์ก็ลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์จน
พระองค์เข้มแข็ง
อุสซียาห์ทรงกระทําหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ
16 แต่เมื่อพระองค์ทรงแข็งแรงแล้ว พระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้นจึงทรงกระทําความเสีย
หาย เพราะพระองค์ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ และเข้าไปในพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์ เพื่อ เผาเครือ
่ งหอมบนแท่น เครือ
่ งหอม 17 แต่ อาซาริยาห์ ปุ โรหิต ได้ เข ้า
ไปติดตามพระองค์ พร ้ อมกับ ปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ แปดสิบ คนผู้ ซ่ึง เก่ง กล้า 18 และเขา
ทัง้ หลายได้ ขัด ขวางกษั ตริย์ อุ สซี ยาห์ และทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ อุ สซี ยาห์ มิใช่ หน้าที่ ของ
พระองค์ ที่ จะเผาเครือ
่ งหอมถวายแด่ พระเยโฮวาห์ แต่ เป็น หน้าที่ ของปุโรหิตลูกหลานของ
อาโรน ผู้ ซึ่ง ชําระไว้ให้ บริสุทธิ์เพื่อ เผาเครือ
่ งหอม ขอเชิญ พระองค์ เสด็จ ออกไปจากสถาน
บริสุทธิ์ นี้ เพราะพระองค์ ได้ ทรงล่วงเกิน และพระองค์ จะไม่ ได้ รับ เกียรติ อน
ั ใดจากพระเย
โฮวาห์พระเจ้า เลย� 19 แล ้ วอ ุส ซี ยาห์ทรงกริว้ พระองค์ มี กระถางไฟอยู่ ในพระหัตถ์ จะทรง
เผาเครือ
่ งหอม และเมื่อพระองค์ทรงกริว้ ต่อพวกปุโรหิต โรคเรือ
้ นก็เกิดขึ้นมาที่ พระนลาฏ
ต่อหน้าปุโรหิตในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ข้างแท่นเผาเครือ
่ งหอม 20 และอาซาริยาห์ปุ
โรหิต ใหญ่ และบรรดาปุโรหิต ทัง้ ปวงมองดู พระองค์ และดู เถิด พระองค์ ทรงเป็น โรคเรือ
้ น
ที่ พระนลาฏ และเขาทัง้ หลายก็ ผล ัก พระองค์ ออกไปจากที่ นั ่น และพระองค์ เองก็ ทรงรีบ
เสด็จออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระองค์แล้ว 21 และกษั ตริย์อุสซียาห์ก็ทรง
เป็นโรคเรือ
้ นจนวันสิน
้ นก็ทรงประทับในวังต่างหาก เพราะ
้ พระชนม์ และเพราะเป็นโรคเรือ
พระองค์ ทรงถูกตัดขาดจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์ เป็น
ผู้ดูแลราชสํานั กปกครองประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:32)
ตัง้ แต่ต้นจนปลาย อิสยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชาย
อามอส ได้ บันทึก ไว้ 23 และอุส ซี ยาห์ ก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และ
เขาก็ ฝัง พระศพไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนาที่ ฝัง ศพอัน เป็น ของกษั ตริย์ เพราะเขา
ทัง้ หลายว่า “พระองค์ ทรงเป็น โรคเรือ
้ น� และโยธามโอรสของพระองค์ ก็ ครอบครองแทน
พระองค์
22 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอุสซียาห์

27

โยธามทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)
1 เมื่อโยธามทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยรู ชาห์ บุ ตรสาวของ
ศาโดก 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่
งอ ุส ซี ยาห์ ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ทุก ประการ เว้น แต่ พระองค์ มิได้ เข ้า ไปใน
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ แต่ ประชาชนยัง ประพฤติ อย่างเลวทราม 3 พระองค์ ทรงสร้าง
ประตู บนของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และทรงกระทําการก่อสร้างมากที่ กําแพงตําบล
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โอเฟล 4 ยิง่ กว่านั ้ นอีกพระองค์ ทรงสร้างหัวเมืองในถิน
่ เทือกเขาแห่งยูดาห์ และสร้างป้อม
กับ หอคอยตามป่า ไม้ 5 และพระองค์ ทรงสู้ รบกับ กษั ตริย์คนอัม โมนและทรงชนะ และในปี
นั ้นคนอัมโมนได้ถวายเงินแก่พระองค์หน่งึ ร้อยตะลันต์ และข้าวสาลีหน่งึ หมื่นโคระกับข้าว
บาร์เลย ์ หน ่งึ หมื่น คนอัม โมนได้ ถวายเท่า กัน ในปี ที่ สองและในปี ที่ สาม 6 โยธามจึง ทรงมี
กําลัง มากขึ้น เพราะพระองค์ ทรงตระเตรียมทางทัง้ หลายของพระองค์ ต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ 7 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยธาม และการสงครามทัง้
สิน
้ ของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ ดู เถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่
งอิสราเอลและยูดาห์ 8 เมื่อพระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุยี่สิ บห้าพรรษา และ
พระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี 9 และโยธามล่ วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ในนครดาวิด และอาหัส โอรสของพระองค์ ครอบครอง
แทนพระองค์

28
อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 16:1)

เมื่อ อาหัส ทรงเริม
่ ครองราชย์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บพรรษา และพระองค์ ทรงครองราชย์
ในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี แต่ พระองค์ มิได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ อย่างกับ ดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ 2 แต่ ทรงดําเนิ น ตามทางของกษั ตริย์ แห่งอ
ิสราเอล พระองค์ถึงกับทรงสร้างรู ปเคารพหล่อสําหรับพระบาอัล 3 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์ทรง
เผาเครือ
่ งหอมในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม และทรงเผาโอรสทัง้ หลายของพระองค์ในไฟ
ตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้น
หน้าประชาชนอิสราเอล 4 พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครือ
่ งหอมที่ปูชนียสถาน
สูง และบนเนิ นเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น
1

อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)

เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ จึง ทรงมอบพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ขอ
งกษั ตริย์แห่งซีเรียผู้ทรงชนะพระองค์ และจับประชาชนของพระองค์เป็นเชลยจํานวนมาก
นํามายังดามัสกัส และพระองค์ทรงถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล ผู้ชนะ
พระองค์ ด้วยการฆ่า ฟัน อย่างใหญ่ หลวง 6 เพราะว่า เปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ ได้ ฆ่า เสีย
หนึ่ งแสนสองหมื่น คนในยู ดาห์ในวันเดียว ทัง้ สิน
้ เป็นทหารกล้า แข็ง เพราะเขาทัง้ หลายได้
ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 7 และศิครีทแกล้วทหารของ
เอฟราอิม ได้ สังหารมาอาเสอาห์ โอรสของกษั ตริย์ และอัส รีคัม อธิ บด ี กรมวัง และเอลคา
นาห์ อุ ปราช 8 คนอิสราเอลได้ จับ ญาติ พี่ น้ องของตนเป็น เชลยสองแสนคน มี ผู้ หญิง บุตร
ชาย และบุตรสาว และได้รบ
ิ ของเป็ นอันมากมาจากเขานํามายังสะมาเรีย 9 แต่ผู้พยากรณ์
คนหนึ่ ง ของพระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ นั ่น ชื่อ ว่า โอเดด ท่านออกไปพบกองทัพ ซึ่ง มายัง สะมาเรีย
และพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ดู เถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้
หลายทรงกริว้ ต่อยูดาห์ พระองค์ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของท่าน แต่ท่านทัง้ หลายได้
สังหารเขาเสียด้วยความเกรีย
้ วกราดซึ่งขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 10 และบัดนี้ ท่านทัง้ หลายเจตนา
จะข่มขี่ ประชาชนแห่ง ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ให้เป็น ทาสชายและทาสหญิง ของท่าน ตั วท ่าน
เองไม่มีบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านหรือ 11 บัดนี้ ขอฟังข้าพเจ้า และขอส่งเชลยซึ่ง
ท่านได้ นํามาจากญาติ พี่น้ องของท่านกลับไป เพราะว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเยโฮ
วาห์อยูเหนื
่
อท่านทัง้ หลาย� 12 บางคนในหัวหน้าคนเอฟราอิมคือ อาซาริยาห์บุตรชายโยฮา
นั น เบเรคิยาห์บุตรชายเมซิลเลโมท เยฮิสคียาห์บุตรชายชัลลูมและอามาสาบุตรชายหัดลัย
ได้ยืนขึ้นขัดขวางบรรดาผูที
้ ่กลับมาจากสงคราม 13 พูดกับเขาทัง้ หลายว่า “เจ้าอย่านําเชลย
5
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เข้ามาที่นี่ เพราะเจ้ามุ่งหมายที่จะนําโทษบาปมาเหนื อเราต่อพระเยโฮวาห์ เพิม
่ เข้ากับบาป
และการละเมิดในปัจจุบันของเรา เพราะว่าการละเมิดของเราก็ใหญ่โตอยู่ พระพิโรธอันแร
งกล้าต่ออิสราเอลมีอยูแล้
่ ว� 14 เพราะฉะนั ้น ผู้ถืออาวุธจึงทิง้ เชลยและของที่รบ
ิ มาต่อหน้า
15
เจ้านายและชุมนุมชนทัง้ ปวง และผู้ชายซึ่งถูกระบุช่อ
ื นั ้นได้ลุกขึ้นเอาเสื้อผ้าอันเป็นของ
ที่รบ
ิ มาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในพวกเชลยและเขาก็น่ งุ ห่มให้เขาไว้ และให้รองเท้า และ
จัดหาอาหารและเครือ
่ งดื่มให้ และชโลมเขา และนําคนที่ออ
่ นเปลี้ยในพวกเขาขึ้นลา นําเขา
กลับมายังญาติพีน้
่ องของเขาที่เมืองเยรีโค คือเมืองต้นอน
ิ ทผลัม และเขาทัง้ หลายก็กลับไป
ยังสะมาเรีย
คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุ กยูดาห์
ครัง้ นั ้น กษั ตริ ย์ อา หัส ทรง ใช้ ให้ ไป หาก ษั ตริ ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย เพื่อ ขอ ความ ช่วย เหลือ
17 เพราะคนเอโดมได้ บุ กรุ กเข้า มาอีก และโจมตี ยู ดาห์ และจับ ไปเป็ น เชลยบ้าง 18 และ
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ เข ้า ปล้น หัว เมืองในหุบเขาและที่ ภาคใต้ ของยู ดาห์ และได้ ยด
ึ เมืองเบธเช
เมช อัย ยาโลน เกเดโรท และโสโคกับ ชนบท ทิม นาห์ กับ ชนบท และทั ้ งก ิม โซกับ ชนบท
และเขาก็ ตัง้ อยู่ ที่ นั่น 19 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ยู ดาห์ ต้อยตํ่า ลงด้วยเหตุ อาหัส
กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล เพราะอาหัส ทรงกระทํา ให้ ยู ดาห์ เปล ือยเปล่า ไปแล้ว และได้ ละเมิด
ต่อ พระเยโฮวาห์ อย่างร้ายแรง 20 ฉะนั ้น ทิ กล ัทปิเลเสอร์ กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย จึง ยกขึ้น
มาต่อสู้ กับ พระองค์ และกระทํา ให้พระองค์ ทุกข์ พระทัย แทนที่ จะสนั บสนุน พระองค์ ให้เข้ม
แข็ง 21 เพราะอาหัส ทรงเอาของส่วนหนึ่ ง จากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และจากราช
สํานั ก และจากเจ้า นายถวายเป็น บรรณาการแก่ กษั ตริย์ ของอัส ซีเรีย แต่ หาเป็น ประโยชน์
แก่ พระองค์ ไม่ 22 ในคราวทุกข์ ยากนั ้น พระองค์ ยิง่ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ คือ กษั ตริย์ อา
หัสองค์เดียวกันนี้ แหละ 23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของเมืองดามัสกัสซึ่ง
ได้ ให้พระองค์ พ่ายแพ้และตรัสว่า “เพราะว่าพระแห่งกษั ตริย์ของซีเรียได้ ชว
่ ยเขาทัง้ หลาย
เราจึงจะถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั ้นเพื่อจะช่วยเรา� แต่พระเหล่านั ้นเป็นเครือ
่ งทําลาย
พระองค์ และทังอ
้ ิสราเอลทัง้ ปวงด้วย 24 และอาหัสทรงรวบรวมเครือ
่ งใช้ของพระนิ เวศแห่ง
พระเจ้า และตัด เครือ
่ งใช้ แห่ งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น ชิน
้ ๆ และพระองค์ ทรงปิด ประตู
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาสําหรับ พระองค์ ทุ กมุม เมือง
เยรู ซาเล็ม 25 พระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง ในหัว เมืองของยู ดาห์ ทุ กห ัว เมืองเพื่อ เผา
เครือ
่ งหอมถวายพระอื่น กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของพระองค์ ทรง
พระพิโรธ
16

การสิน
้ พระชนม์ของอาหัส เฮเซคียาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
26 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ ทัง
้ สิน
้ ตัง้ แต่ ต้น
27
จนปลาย ดูเถิด เขาบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล และอาหัสก็
ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ เขาก็ฝังพระศพไว้ในกรุ ง คือในเยรู ซาเล็ม แต่เขา
มิได้ นําพระศพไปไว้ในอุโมงค์ ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล และเฮเซคี ยาห์โอรสของพระองค์
ได้ครอบครองแทนพระองค์

29

เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 18:1; อสย 36-39)
1 เมื่อเฮเซคียาห์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา พระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า อาบ ี
ยาห์ บุ ตรสาวของเศคาริยาห์ 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทําทุกประการ 3 ในปีแรกแห่ง
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รัชกาลของพระองค์ในเดือนแรก พระองค์ทรงเปิดประตูพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้
ทรงทําการซ่อมแซมประตู นั ้น 4 พระองค์ ทรงนํา ปุโรหิต และคนเลวีเข ้า มาและทรงให้เขาชุ
มนุมทถ
ี่ นนด้านตะวันออก 5 และตรัสกับเขาว่า “คนเลวเอ๋
ี ย ขอฟังเรา จงชําระตัวให้บริสุทธิ์
และชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้บริสุทธิ์ และขนสิง่
สกปรกออกเสียจากสถานบริสุทธิ์ 6 เพราะบรรพบุรุษของเราทัง้ หลายได้กระทําการละเมิด
และได้กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้
พระองค์ และหัน หน้า ของเขาเสีย จากที่ ประทับ ของพระเยโฮวาห์ และได้ หน
ั หลัง ให้ 7 เขา
ปิดประตู มุ ขพระนิ เวศด้วย และได้ ดับประทีปเสีย และมิได้ เผาเครือ
่ งหอมหรือถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาในสถานบริสุทธิ ์ แด่ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 8 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์จึงมาบนยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทําให้เขาเป็นสิง่ ที่น่าหวาดเสียว เป็
นที ่ สยดสยอง และเป็ นที ่ เย้ ยหยัน ตามที่ ท่านได้ เห ็ นก ับ ตาของท่านแล้ว 9 เพราะดู เถิด บิ
ดาทัง้ หลายของเราได้ ล้ม ลงด้วยดาบ และบุตรชายบุตรสาวกับ ภรรยาของเราได้ เป็น เชลย
เพราะเหตุ นี้ 10 บัดนี้ เรามี ใจประสงค์ ที่ จะกระทํา พันธสัญญากับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่
งอ ิส ราเอล เพื่อ ว่า พระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ จะหัน ไปเสีย จากเรา 11 บุ ตรชายทัง้
หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า เพิก เฉยเพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเลือกท่านให้ ยน
ื อยู่ เฉพาะ
พระพักตร์ของพระองค์ เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระองค์ และเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ของพระองค์ และเผา
เครือ
่ งหอม� 12 แล้วคนเลวีก็ลุกขึ้น คือมาฮาทบุตรชายอามาสัย และโยเอลบุตรชายอาซา
ริยาห์ ผู้ เป็น ลูก หลานของโคฮาท และลูก หลานของเมรารี มี คี ช บุตรชายอั บด ี และอาซาริ
ยาห์บุตรชายเยฮาลเลเลล และของคนเกอร์โชน มีโยอาห์บุตรชายศิมมาห์ และเอเดนบุตร
ชายโยอาห์ 13 และลูก หลานของเอลี ซาฟาน มี ชิ มรีและเยอี เอล และลูก หลานของอาสาฟ
มีเศคาริยาห์และมัทธานิ ยาห์ 14 และลูกหลานของเฮมาน มีเยฮีเอลและชิเมอี และลูกหลา
นของเยดู ธูน มีเชไมอาห์และอุสซีเอล 15 เขาทัง้ หลายรวบรวมพี่น้องของเขา และชําระตน
ให้บริสุทธิ์ และเข้าไปตามที่ กษั ตริย์ได้ ทรงบัญชา โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ให้ชําระ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้บริสุทธิ์ 16 ปุ โรหิต ได้ เข ้า ไปในส่วนข้างในของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์เพื่อชําระให้บริสุทธิ์ และเขานําสิง่ สกปรกที่ เขาพบในพระวิหารของพระเยโฮ
วาห์ออกมาที่ลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนเลวีก็ขนเอาของนั ้นออกไปยังลําธาร
ขิด โรน 17 เขาเริม
่ ชําระในวัน แรกของเดือนแรก และในวันที ่ แปดของเดือนนั ้น เขามายั งม
ุขของพระเยโฮวาห์ เขาชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์อยู่แปดวัน และในวันที ่สิ บหกของ
เดือนแรกก็เสร็จ 18 แล้วเขาเข้าไปหากษั ตริย์เฮเซคียาห์และทูลว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้
กระทํา ความสะอาดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สิ ้น เสร็จ แล้ว ทัง้ แท่น เครือ
่ งเผาบู ชา และ
เครือ
่ งใช้ของแท่นนั ้นทัง้ สิน
่ งใช้ของโต๊ะนั ้นทัง้ สิน
้ และโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ และเครือ
้
19 เครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ซึ่งกษั ตริย์อาหัสคัดทิง้ ในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้กระทําการ
ละเมิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ เตรียมพร้อมและได้ ชาํ ระแล้ว และดู เถิด ของเหล่านั ้ นก ็ อยู่
หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์�
เฮเซคียาห์ให้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก
แล้วกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ทรงลุกขึ้นแต่ เช้า และรวบรวมเจ้านายของกรุ ง และเสด็จขึ้น
ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 21 และเขาได้นําวัวผู้เจ็ดตัว แกะผู้เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว
และแพะผูเจ
้ ็ดตัวเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับราชอาณาจักร สถานบริสุทธิแ
์ ละยูดาห์ และ
พระองค์ทรงบัญชาให้ลูกหลานของอาโรน คือปุโรหิตให้ถวายของเหล่านั ้นบนแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห์ 22 เขาทัง้ หลายจึงฆ่าวัวผู้และปุ โรหิตก็รบ
ั เลือดและพรมที่ แท่นบูชา และเขา
ทัง้ หลายฆ่าแกะผู้ และเอาเลือดของมันพรมแท่นบูชา และฆ่าลูกแกะ เอาเลือดของมันพรม
20
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แท่นบูชา 23 แล้วแพะผูส
้ ําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้นเขานํามาที่กษั ตริยและที
์
่ประชุมชน
และเขาทัง้ หลายก็เอามือของเขาวางบนแพะนั ้น 24 และปุโรหิตก็ฆ่าแพะเสีย และเอาเลือด
ของมัน ทําการคืนดี กัน บนแท่น นั ้น เพื่อ ทําการลบมลทิน บาปให้อส
ิ ราเอลทัง้ ปวง เพราะกษั
ตริย์ทรงบัญชาว่า ให้ทําเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับอิสราเอลทัง้ ปวง 25 แล
้วพระองค์ ทรงให้คนเลวีประจําอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณ
เขาคู่ ตามบัญญัติ ของดาวิด และของกาดผู้ทํานายของกษั ตริย์ และของนาธันผู้พยากรณ์
เพราะว่า พระบัญญั ติ นั ้น มาจากพระเยโฮวาห์ทางผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ 26 คนเลว ี ก็ ยืน
อยู่ ถือเครือ
่ งดนตรีของดาวิด และปุโรหิตถือแตร 27 แล้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชาว่า ให้ถวาย
เครือ
่ งเผาบู ชานัน
้ บนแท่น และเมื่อเริม
่ งเผาบู ชา ก็ เริม
่ ถวายเครือ
่ ถวายเพลงแด่ พระเยโฮ
วาห์ และแตรกับเครือ
่ งดนตรีของดาวิดกษัตริย์ของอิสราเอลก็เริมด
่ ้วย 28 ชุมนุมชนทัง้ สินก
้ ็
นมัสการ และนั กร้องก็ร้องเพลง และคนดนตรีก็เป่าแตร ทําอย่างนี้ อยู่จนถวายเครือ
่ งเผา
29
บูชาเสร็จ เมื่อ การถวายบูชาเสร็จ แล้ว กษั ตริย์ และคนทัง้ ปวงที่ อยู่ กับ พระองค์ ก็ กราบ
ลงนมัสการ 30 และกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และเจ้า นายก็ บัญชาให้ คนเลว ี รอ
้ งเพลงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ ด้วยถ้อยคํา ของดาวิด และของอาสาฟผู้ ทํานาย และเขาทัง้ หลายร้องเพลง
สรรเสริญ ด้วยความยินดี และเขาก็ ก้ม ศีรษะลงนมัสการ 31 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “บัดนี้
ท่านทัง้ หลายได้ ชาํ ระตัว ของท่านให้ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ จงเข้า มาใกล้ นํา เครือ
่ งสัตว
บู ชา และเครือ
่ งบูชาโมทนามายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� และชุ มนุ มชนก็ นํา เครือ
่ ง
สัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาโมทนา และทุกคนที่ มีใจสมัครก็ได้นําเครือ
่ งเผาบูชามา 32 จํานวน
เครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง ชุ มนุ มชนนํา มา คือ วัว ผู้ เจ ็ด สิบ ตัว แกะผู้ หน ่งึ ร้อยและลูก แกะสองร้อย
ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 33 และเครือ
่ งบูชาที่มอบถวายไว้ มีวัวผู้หกร้อย
้ นี้ เป็นเครือ
34
ตัว และแกะสามพันตัว แต่มีปุโรหิตน้อยเกินไป จนถลกหนั งเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ หมดไม่ได้
คนเลว ี พี่ น้ องของเขาก็ ได้ ช่วยจนเสร็จ งาน และจนกว่า ปุโรหิต คนอื่น จะเสร็จ การชําระตน
ให้บริสุทธิ์ เพราะในการชําระตนนั ้นคนเลวีจริงจังยิง่ กว่าพวกปุโรหิต 35 นอกจากเครือ
่ งเผา
บู ชามีจํานวนมากมายแล้ว ยังมีไขมันของเครือ
่ งสันติ บูชา และมี เครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กับเครือ
่ ง
36
เผาบูชาด้วย ดังนี้ แหละงานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ฟื้ นคืนมาอีก เฮเซ
คี ยาห์กับประชาชนทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ด้วยการที่ พระเจ้าได้ ทรงกระทําให้แก่ ประชาชนครัง้
นี้ เพราะเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน

30
การตระเตรียมสําหรับเทศกาลปัสกา
เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ สัง่ ไปถึ งอ ิส ราเอลและยู ดาห์ ทัง้ ปวง และทรงพระอักษรถึง เอฟรา
อิ มกับ มนั ส เสห์ ด้วยว่า เขาทัง้ หลายควรจะมายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ เยรู ซาเล็ม
เพื่อ จะถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 2 เพราะว่า กษั ตริย์
และเจ้านายของพระองค์ทัง้ ชุมนุมชนทัง้ ปวงในเยรู ซาเล็มได้ปรึกษากันที่จะถือเทศกาลปัส
กาในเดือนที่ สอง 3 ด้วยเขาทัง้ หลายจะถือ ปัส กาตามกําหนดไม่ ได้ เพราะว่า พวกปุ โรหิต ยั
งม ิ ได้ ชําระตนให้ บริสุทธิเพี
์ ยงพอแก่ จํานวน และประชาชนยั งม ิ ได้ ชุ มนุ มกัน ในเยรู ซาเล็ม
4 และแผนงานนั ้นก็เป็นทีช
่ อบแก่กษั ตริยและชุ
์
มนุมชนทัง้ ปวง 5 เขาจึงลงมติให้ทําประกาศ
ออกไปทัวอ
่ ิสราเอล ตัง้ แต่เบเออร์เชบาถึงเมืองดานว่า ประชาชนควรมาถือปัสกาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลที่ เยรู ซาเล็ม เพราะเขามิ ได้ ถือ เป็น เวลานานตามที่ ได้
กําหนดไว้ 6 คนเดิน หนั งสือ จึง ออกไปทั ่วอ ิส ราเอลและยู ดาห์ ถือ หนั งสือ จากกษั ตริย์ และ
บรรดาเจ้านายของพระองค์ เพราะกษั ตริย์ได้ทรงบัญชาว่า “ชนอิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหา
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พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล เพื่อพระองค์ จะหันกลับมายังคน
ส่วนที่ เหลืออยู่ของท่าน ผู้ซึ่งหนี รอดจากพระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 7 ท่านอย่าเป็น
เหมือนบิดาและเหมือนพี่น้องของท่านผู้ได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษ ของเขา พระองค์ จึง ทรงมอบเขาให้ ถึง ความเศร้า สลดตามที่ ท่านเองก็ เห ็ นอยู่
8 และคราวนี้ อย่าคอแข็งอย่างบิดาของท่านทัง
้ หลายเลย แต่จงยอมมอบตัวท่านแด่พระเย
โฮวาห์ และมายังสถานบริสุทธิข
์ องพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงชําระไว้ให้บริสุทธิเป็
์ นนิ ตย์ และ
ปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสีย
จากท่าน 9 เพราะถ้าท่านทัง้ หลายหันกลับมายังพระเยโฮวาห์ พี่น้ องของท่านและลูกหลาน
ของท่านจะประสบความเอ็นดูจากผู้ที่จับเขาไปเป็นเชลย และจะได้กลับมายังแผ่นดินนี้ อีก
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระเมตตาและกรุ ณา ถ้าท่านกลับมาหาพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงหันพระพักตร์ไปจากท่าน� 10 คนเดินหนั งสือจึงไปตามหัวเมืองต่างๆทัว่
แผ่นดินเอฟราอิมและมนั สเสห์ไกลไปจนถึงเศบูลุน แต่คนทัง้ หลายก็หว
ั เราะเยาะเขา และ
11
เย้ยหยันเขา มีแต่คนอาเชอร์ มนัสเสห์และเศบูลุนบางคนที่ถ่อมตัวและมายังเยรู ซาเล็ม
12 พระหัตถ์ของพระเจ้าอยูเ่ หนื อยูดาห์ด้วย ทรงให้เขาเป็ นใจเดียวกันทีจ
่ ะกระทําตามซึ่งกษั
ตริย์และเจ้า นายได้ บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 13 ประชาชนเป็ นอันมาก
มาประชุม กัน ในเยรู ซาเล็ม เพื่อ ถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ในเดือนที่ สอง เป็นการชุ มนุม
ใหญ่ ยิง่ นั ก 14 พวกเขาลุก ขึ้น และได้ กําจัด แท่น บูชาที่ อยู่ในเยรู ซาเล็ม และแท่น สําหรับ เผา
เครือ
่ งหอมทัง้ ปวงนั ้น เขาขนไปทิง้ เสียในลําธารขิดโรน
การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยินดี

15 และเขาทัง
้ หลายได้ฆ่าแกะปัสกาในวันทีสิ
่ บสี่ของเดือนที่สอง

ปุโรหิตและคนเลวีก็ต้อง
รู ส
้ ึก ละอาย เพราะฉะนั ้น เขาจึง ชําระตัว ให้ บริสุทธิ์ และนํา เครือ
่ งเผาบูชามาในพระนิ เวศ
16
ของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายเข้า ประจํา ตําแหน่ ง ที่ เขาเคย ตามพระราชบัญญั ติ ของ
โมเสสคนของพระเจ้า ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งเขารับมาจากมือของคนเลวีประพรม 17 เพราะ
ว่ามีหลายคนในชุ มนุมชนนั ้นยังมิได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั ้นคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะ
ปัสกาแทนทุกคนที่มลทิน เพื่อกระทําให้บริสุทธิต่
์ อพระเยโฮวาห์ 18 เพราะว่ามวลชนนั ้น คน
เป็นอันมากที่มาจากเอฟราอิม มนัสเสห์ อิสสาคาร์ และเศบูลุนยังไม่ได้ชําระตน ถึงกระนั ้น
เขาก็ ยงั รับประทานปัสกาผิดต่อข้อที่ กําหนดไว้ แต่ เฮเซคี ยาห์ทรงอธิษฐานเผื่อเขาว่า “ขอ
พระเยโฮวาห์ผู้ประเสริฐทรงให้อภัยแก่ทุกๆคน 19 ผู้ปักใจเสาะหาพระเจ้า คือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ถึงแม้ว่าจะไม่ชาํ ระตัวตามกฎของความบริสุทธิ์แห่งสถาน
บริสุทธิ์ นี้ � 20 พระเยโฮวาห์ ทรงฟัง เฮเซคี ยาห์ และทรงรักษาประชาชน 21 และประชาชน
อิสราเอลที่ อยู่ ณ เยรู ซาเล็มได้ ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความยินดี ยิง่ และ
คนเลวีกับปุโรหิตได้ สรรเสริญพระเยโฮวาห์ทุ กวันๆ ร้องเพลงทําเสียงดั งด้วยเครือ
่ งดนตรี
22
ของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และเฮเซคียาห์ทรงกล่าวหนุนใจพวกคนเลวีทัง้ ปวงผูส
้ อน
ถึง ความรู อ
้ น
ั ประเสริฐ แห่ง พระเยโฮวาห์ พวกเขาจึง รับ ประทานอาหารในเทศกาลนั ้น เจ็ด
วัน ได้ ถวายสัตว์เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา และสารภาพความผิด บาปต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของตน
การถือเทศกาลปัสกาอีกเจ็ดวัน
แล้วชุ มนุมชนทัง้ สิ้นก็ตกลงกั นที ่จะถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน เขาจึงถือเทศกาลไปอีก
เจ็ด วัน ด้วยความยินดี 24 เพราะเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้ ทรงประทานวัว ผู้ หน่งึ พัน
ตัว และแกะเจ็ด พัน ตัว แก่ ชุมนุม ชน และพวกเจ้า นายได้ ให้ วัว ผู้ หน ่งึ พัน ตัว และแกะหนึ่ ง
23

2 พงศาวดาร 30:25
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หมื่นตัวแก่ชุมนุมชน และปุโรหิตเป็นจํานวนมากก็ได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ 25 ชุมนุมชนทัง้ สิน
้
ของยูดาห์ กับบรรดาปุโรหิตและคนเลวี และชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ ซึ่งออกมาจากอิสราเอล และ
คนต่างด้าวซึ่งออกมาจากแผ่นดินอิสราเอลและซึ่งอยู่ในยูดาห์เปรมปรีดิ์กัน 26 จึงมีความ
ชื่นบานใหญ่ยงิ่ ในเยรู ซาเล็ม เพราะตัง้ แต่สมัยของซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอลไม่เคยมีอย่างนี้ เลยในเยรู ซาเล็ม 27 แล้วบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ลุกขึ้นอวยพร
ประชาชน เสียงของเขาก็ถึงพระกรรณ และคําอธิษฐานของเขาก็ข้น
ึ มายังที่ประทับบริสุทธิ์
ของพระองค์คือสวรรค์

31
การทําลายรู ปเคารพ (2 พกษ 18:4)

เมื่อ สําเร็จ งานนี้ ทัง้ สิน
้ แล้ วอ ิส ราเอลทัง้ ปวงผู้ อยู่ ที่ นั ่น ได้ ออกไปยัง หัว เมืองยู ดาห์และ
ทํา ลายเสาศั กด ิ์สิทธิ์เป็น ชิน
้ ๆ และโค่น บรรดาเสารู ป เคารพลง และพัง ปู ชน ีย สถานสูง ลง
และพังแท่นทัว่ ยูดาห์และเบนยามินทัง้ สิน
้ และในเอฟราอิมกับมนั สเสห์ จนเขาทําลายเสีย
หมดสิน
้ แล้วประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็กลับไปยังหัวเมืองของตน ทุกคนกลับไปยังที่ดินข
องเขา
1

เฮเซคียาห์นําให้มีการปฏิรู ปใหม่

2 เฮเซคียาห์ได้ทรงจัดการแบ่งบรรดาปุโรหิตและคนเลวีเป็ นกองๆ

แต่ละกองตามหน้าที่
ปรนนิ บัติ ของตน คือ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี ให้ เป็น พนั กงานฝ่ายเครือ
่ งเผาบูชาและ
เครือ
่ งสันติ บูชาให้ ปรนนิ บัติ และให้ ถวายโมทนาและสรรเสริญ ภายในประตู ค่ายของพระ
เยโฮวาห์ 3 ส่วนที่ กษั ตริย์ ทรงบริจาคจากทรัพย์ สิ นส่วนพระองค์ นั ้น เป็น เครือ
่ งเผาบูชา
คือเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับเช้าและสําหรับเย็น และเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับวันสะบาโต วันขึ้น
หนึ่ งคํ่าและเทศกาลตามกําหนด ดังที่ บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ 4 และ
พระองค์ทรงบัญชาประชาชนผู้อยูในเยรู
่
ซาเล็มให้บริจาคส่วนที่เป็นของปุโรหิตและของคน
เลวี เพื่อเขาเหล่านั ้นจะได้เข้มแข็งขึ้นในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ 5 พอพระบัญชา
กระจายออกไป ประชาชนอิสราเอลก็ ได้ บริจาคเข้า มาอย่างมากมาย มี ผลรุ น
่ แรกของข้าว
นํ้าองุน
่ นํ้ามัน นํ้าผึ้ง และผลิตผลทุกอย่างของไร่นา และเขานําสิบชักหนึ่ งแห่งของทุกชนิ ด
เข้า มาอย่างมากมาย 6 และประชาชนอิสราเอลและยู ดาห์ผู้ อาศัย อยู่ในหัว เมืองของยู ดาห์
ได้ นํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของวัว และแกะ และสิบ ชัก หนึ่ ง ของสิง่ บริสุทธิ ์ ที่ มอบถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเขา และเก็บไว้เป็นกองๆ 7 ในเดือนที่ สามเขาเริม
่ กองสุมขึ้นและสําเร็จใน
8
เดือนที่เจ็ด เมื่อเฮเซคียาห์และเจ้านายมาเห็นกองเหล่านั ้น ท่านทัง้ หลายก็ถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ และอวยพรแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 9 เฮเซคียาห์ก็ทรงไต่ถาม
ปุโรหิต และคนเลวีถึง เรือ
่ งกองเหล่า นั ้น 10 อาซาริยาห์ ปุ โรหิต ใหญ่ ผู้ เป็น วงศ์ วานของศา
โดกทูลตอบพระองค์ว่า “ตัง้ แต่ประชาชนได้เริม
่ นําส่วนบริจาคเข้ามาในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ พวกข้า พระองค์ ได้ รับ ประทานและมี พอก ับ มี เหลือ มาก เพราะพระเยโฮวาห์ ได้
ทรงอํานวยพระพรประชาชนของพระองค์ จึงมีเหลืออยู่ใหญ่โตอย่างนี้ � 11 แล้วเฮเซคียาห์
จึง ทรงบัญชาให้เขาจัด ห้องในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และเขาทัง้ หลายก็ จัด ไว้ 12 และ
เขาทัง้ หลายนําสิง่ บริจาคเข้ามาอย่างสัตย์ซ่ือทัง้ สิบชักหนึ่ งและของมอบถวาย หัวหน้าเจ้า
หน้าที่ผู้ดูแลคือโคนานิ ยาห์คนเลวีกับชิเมอีน้องชายเป็นคนรอง 13 เยฮีเอล อาซาซิยาห์ นา
หัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลีเอล อิสมาคิยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็นผู้ควบคุม
ช่วยเหลือ โคนานิ ยาห์ และชิ เมอี น้องชายของเขา โดยการแต่ง ตัง้ ของกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์
และอาซาริยาห์เจ้าหน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ของพระนิ เวศของพระเจ้า 14 โคเร บุ ตรชายอิมนาห์คน
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เลว ี ผู้ เฝ้า ประตู ตะวัน ออก เป็น ผู้ ดู แลของบูชาที่ ถวายตามใจสมัครแก่ พระเจ้า แจกส่วน
บริจาคที่สงวนไว้สําหรับพระเยโฮวาห์และสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 15 เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไม
อาห์ อามาริยาห์ เชคานิ ยาห์ได้ช่วยเขาในตําแหน่ งหน้าที่ ในหัวเมืองของปุโรหิต ให้แจกแก่
พี่ น้ องของเขาทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ ใหญ่ และผู้ น้อยเหมือนกัน ตามกองเวร 16 เว้น แต่ คนเหล่านั ้
นที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้ตามผู้ชาย ตัง้ แต่สามขวบขึ้นไป ทุกคนที่เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ เป็นเวรตามหน้าที่ประจําวันที่ต้องทํา เพื่อทําการปรนนิ บัติตามหน้าที่โดยกองของเขา
17 การขึ้น ทะเบียนปุ โรหิ ตก ็ กระทํา ตามวงศ์ วานแห่ง บรรพบุรุษ ของเขา ส่วนคนเลวีตัง
้ แต่
อายุยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปก็ข้น
ึ ตามหน้าที่ของเขา ตามกองเวรของเขาทัง้ หลาย 18 และขึ้นทะเบียนทัง้
ลูกเล็กๆของเขา ภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาวของเขามวลชนทัง้ สิน
้ เพราะในตําแหน่ ง
19
หน้าที่ นั้น เขาทัง้ หลายได้ ชาํ ระตัว ให้ บริสุทธิ์ สํา หรับลู กหลานของอาโรนคือ พวกปุโรหิต
ผู้ อยู่ ในทุ่ง นารวมรอบหัว เมืองของเขานั ้น มี ผู้ ชายในหัว เมืองต่างๆ ผู้ ถู กระบุ ช่อ
ื ให้ แจก
จ่ายส่วนแบ่ง แก่ ผู้ ชายทุก คนในพวกปุโรหิต และทุก คนในพวกคนเลวีผู้ ซึ่ง ได้ ข้น
ึ ทะเบียน
20
ไว้ เฮเซคี ยาห์ทรงกระทําดังนี้ ทัวท
่ ัง้ ยูดาห์ และพระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่ ดี และชอบ และ
ที่ เป็น ความจริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ 21 และงานทุก อย่างซึ่ง
พระองค์ทรงเริม
่ กระทําในการปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเจ้า และตามพระราชบัญญั
ติ และพระบัญญั ติ เพื่อ แสวงหาพระเจ้า ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ด้วยเต็ม พระทัย
และทรงจําเริญขึ้น
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เซนนาเคอริบมาบุกรุ กยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-22)
เซนนาเคอริบกษั ตริย์อส
ั ซีเรียยกมา
บุ กรุ กยู ดาห์ และตัง้ ค่ายล้อมหัว เมืองที่ มี ป้อมไว้ ทรงดําริที่ จะยึด ไว้ 2 และเมื่อ เฮเซคี ยาห์
ทรงเห็นว่าเซนนาเคอริบยกมาด้วยเจตนาจะต่อสู้กับเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ทรงวางแผนการ
กับเจ้านายของพระองค์ และทแกล้วทหารของพระองค์ ที่จะอุดนํ้าตามนํ้าพุที่อยู่นอกเมือง
เสีย และเขาทัง้ หลายก็ ทรงช่วยพระองค์ 4 มีประชาชนเป็ นอันมากรวบรวมกันเข้ามา และ
เขาทัง้ หลายอุด นํ้าพุ และปิด ลําธารซึ่ง ไหลผ่านแผ่น ดิน เสีย พูด ว่า “ทําไมจะให้ บรรดากษั
ตริย์ อส
ั ซีเรีย ยกมาพบนํ้า เป็ นอ ัน มากเล่า� 5 พระองค์ ทรงประกอบกิจ อย่า งบึ กบ ึน สร้าง
กําแพงที่ ปรักห ัก พัง นั ้น ทัว่ ไปใหม่ และสร้างหอคอยขึ้น และทรงสร้างกําแพงข้างนอกอีก
ชัน
้ หนึ่ ง และพระองค์ ทรงเสริม กําแพงป้อมมิลโลที่ นครดาวิด ทรงสร้างหอกและโล่ เป็น
จํานวนมาก 6 และพระองค์ ทรงตัง้ ผู้ บังคับการต่อ ต้านไว้เหนื อ ประชาชน และทรงรวบรวม
เข้าไว้ด้วยกัน ณ ถนนที่ประตูนคร และตรัสอย่างหนุนใจเขาทัง้ หลายว่า 7 “จงเข้มแข็งและ
กล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือท้อถอยต่อกษั ตริย์อส
ั ซีเรีย และต่อกองทัพทัง้ สินที
่ กั
่ บเขานั ้น
้ อยู
เพราะมีผู้หน่งึ ฝ่ายเราที่ใหญ่กว่าฝ่ายเขา 8 ฝ่ายเขามีแต่กําลังเนื้ อหนั ง แต่ฝ่ายเรามีพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราทรงสถิตกับเราที่ทรงช่วยเราและสู้รบฝ่ายเรา� ประชาชนก็วางใจใน
พระดํารัสของเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ และการสถาปนาขึ้นนั ้น

การขู่เข็ญอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ 18:17-25)
ภายหลัง เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย (ผู้ ซึ่ง กําลัง ล้อมเมืองลาคี ช อยู่ ด้วยกําลัง
รบทัง้ สิน
้ ของพระองค์� ได้ รับสัง่ ให้ ข้าราชการของพระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เฮเซคี
ยาห์กษั ตริย์ของยูดาห์ และถึงประชาชนทัง้ ปวงของยูดาห์ที่ อยู่ในเยรู ซาเล็มว่า 10 “เซนนา
เคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายพึ่ง อะไร เจ้ าจึง ยื นม ัน
่ ให้ ล้อมอยู่ ใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม 11 เฮเซคี ยาห์ มิได้ พาเจ้า ให้ หลงเพื่อ จะมอบให้ เจ้ าตายด้วยการอดอาหาร
9
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และความกระหายหรือ ในเมื่อ เขาบอกเจ้า ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราจะทรงช่วย
เราให้ พ้น จากมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� 12 เฮเซคี ยาห์ คนนี้ แหละมิ ใช่ หรือ ที่ ได้ กําจัด
ปู ชน ีย สถานสูง และแท่น บูชาของพระองค์ และบัญชาแก่ ยู ดาห์ กับ เยรู ซาเล็ม ว่า “เจ้ าจง
นมัสการอยูหน
่ ้าแท่นบูชาแท่นเดียว และเจ้าจงเผาเครือ
่ งหอมบนแท่นนั ้น� 13 เจ้าไม่รูหรื
้ อ
ว่าเราและบรรพบุรุษของเราได้กระทําอะไรแก่ชนชาติทัง้ หลายแห่งประเทศต่างๆ พระของ
บรรดาประชาชาติแห่งประเทศเหล่านั ้นสามารถที่จะช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากมือของ
เราหรือ 14 ในพวกพระทัง้ ปวงแห่ง ประชาชาติ เหล่ านั ้ นที ่ บรรพบุรุษ ของเราได้ ทําลายเสีย
อย่างสิน
้ เชิง ยังมีพระองค์ ใดเล่าที่ สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา แล
้วพระเจ้าของเจ้าน่ ะหรือจะสามารถช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของเรา 15 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ อย่า
ให้ เฮเซคี ยาห์ ล่อลวงเจ้า หรือ พาเจ้า ให้ หลงในทํานองนี้ อย่า เชื่อ เขา เพราะไม่ มี พระแห่ง
ประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา หรือ
จากมือบรรพบุรุษของเรา พระเจ้าของเจ้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของเราได้น้อยยิง่ กว่านั ้น
สักเท่าใดเล่า� ” 16 และข้าราชการของพระองค์ ก็ กล่าวทับถมพระเยโฮวาห์พระเจ้าและเฮ
เซคียาห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์มากยิง่ กว่านั ้น
เซนนาเคอริบหมิน
่ ประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 19:9-13)
17 และพระองค์ทรงพระอักษรหมิน
่ ประมาทพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล และตรัส
ทับถมพระองค์ว่า “พระของบรรดาประชาชาติแห่งประเทศทัง้ หลายมิได้ช่วยประชาชนของ
ตนให้ พ้น จากมือ ของเราฉั นใด พระเจ้า ของเฮเซคี ยาห์ ก็ จะไม่ ชว
่ ยประชาชนของตนให้พ้น
18
จากมือของเราฉั นนั ้น� และเขาทัง้ หลายก็ตะโกนความนี้ ด้วยเสียงอันดังเป็นภาษาฮีบรู
ให้ชาวเยรู ซาเล็ม ผู้ อยู่ บนกําแพงฟัง เพื่อ ให้เขาตกใจและหวาดหวัน
่ ไหว จะได้ ยด
ึ เอาเมือง
19
นั ้น เขาได้ พู ดถึง พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม อย่า งกั บท ี่ เขาพูด ถึง พระแห่ง ชนชาติ ทัง้ หลาย
ของแผ่น ดิน โลก ซึ่ง เป็น ผลงานของมื อมนุษย์ 20 แล ้ วกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และผู้ พยากรณ์
อิส ยาห์ บุ ตรชายอามอสได้ อธิษฐานเพราะเรือ
่ งนี้ และร้องทูล ต่อ สวรรค์ 21 และพระเยโฮ
วาห์ทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่ ง ซึ่งได้ตัดทแกล้วทหารทัง้ ปวงและผูบ
้ ังคับกองและนายทหาร
ในค่ายของกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย ออกเสีย เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง เสด็จ กลับ ไปยัง แผ่น ดิน
ของพระองค์ ด้วยความอับอายขายพระพักตร์ และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในนิ เวศแห่ง พระ
ของพระองค์ คนเหล่านั ้นทีอ
่ อกมาจากบัน
้ เอวของพระองค์เองได้ฆ่าพระองค์ด้วยดาบเสียที่
22
นั ่น ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงช่วยเฮเซคียาห์และชาวเยรู ซาเล็มให้พ้นจากพระหัตถ์ของ
เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย และจากมือ ของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์
23
ทรงนําเขาทัง้ หลายอยู่ทุ กด้าน และคนเป็ นอันมากนําของถวายพระเยโฮวาห์มายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และของกํานั ลต่างๆมาถวายเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ พระองค์จึงทรงเป็นที่
ยกย่องในสายตาของทัง้ ปวงตัง้ แต่เวลานั ้นเป็นต้นมา
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงกลับฟื้ นมาใหม่ (2 พกษ 20:1-11)
24 ครัง
้ นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และพระองค์ ทูล อธิษฐานต่อ พระ
เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบ และประทานหมายสําคัญอย่างหนึ่ งให้แก่ เฮเซคี ยาห์
25 แต่ เฮเซคี ยาห์ มิได้ สนองพระคุณ นั ้น เพราะพระทัย ของพระองค์ ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้น
พระพิโรธจึง มาเหนื อ พระองค์ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม 26 แต่ เฮเซคี ยาห์ ทรงอ่อนน้ อมถ่อม
พระทัย ที่ กํา เริบน ัน
้ ลง ทัง้ พระองค์ และชาวเยรู ซาเล็ม พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึ งม ิ ได้
มาเหนื อเขาทัง้ หลายในรัชกาลเฮเซคียาห์ 27 เฮเซคียาห์ทรงมีราชทรัพย์และเกียรติใหญ่ยิง่
และพระองค์ ทรงสร้างคลัง ไว้สําหรับ พระองค์ เพื่อ เก็บ เงิน ทองคํา และเพชรพลอยต่างๆ
เครือ
่ ง เทศ โล่ และ สําหรับ ทรัพย์ สิ นที ่ มี ค่า ทุก ชนิ ด 28 ทัง้ ฉาง สําหรับ ข้าว นํ้า องุน
่ และ
นํ้ามัน ที่ ผลิ ตมา และโรงเก็บ สัตว์เลี้ยงทุก ชนิ ด และคอกแกะ 29 พระองค์ ทรงจัด หัว เมือง
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เพื่อพระองค์ด้วย ทัง้ ฝูงแพะแกะและฝูงวัวเป็นอันมาก เพราะพระเจ้าทรงประทานทรัพย์สิ
นให้พระองค์มากยิง่ 30 เฮเซคียาห์องค์นี้ เองทรงปิดทางนํ้าออกตอนบนของนํ้าพุกีโฮนเสีย
แล ้ วนํา ไปให้ ไหลลงไปทางทิศ ตะวัน ตกของนครดาวิด และเฮเซคี ยาห์ ทรงจําเริญ ในพระ
ราชกิจทัง้ สิน
่ งทูตที่เจ้านายเมืองบาบิโลนใช้ให้มาถาม
้ ของพระองค์ 31 อย่างไรก็ตามในเรือ
ถึง การมหัศจรรย์ ซ่ึง ได้ เก ิด ขึ้น ในแผ่น ดิน พระเจ้า ก็ ทรงปล่อยพระองค์ ตามอําเภอใจ เพื่อ
จะทดลองพระองค์ และเพื่อจะทราบพระดําริทัง้ สิน
้ ในพระทัยของพระองค์ 32 ฝ่ายพระราช
กิจนอกนั ้นของเฮเซคียาห์ และความดีของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในนิ มิตของอิสยาห์ผู้
พยากรณ์ บุตรชายอามอส และในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
และเฮเซคี ยาห์ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ ใน
อุโมงค์ สําคัญ ที่สุด ของโอรสของดาวิด และบรรดาคนยู ดาห์ และชาวเยรู ซาเล็ มท ัง้ ปวงได้
ถวายเกียรติ เมื่อ พระองค์ สิน
้ พระชนม์ และมนั ส เสห์ โอรสของพระองค์ ได้ ครอบครองแทน
พระองค์
33
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มนัสเสห์ผู้ชัว่ ร้ายครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:2-9)
และพระองค์ทรงครอบครอง
ในเยรู ซาเล็ม ห้า สิบ ห้า ปี 2 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ ตามการกระทํา ที่ น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่ ไปเสีย
ให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล 3 เพราะพระองค์ ทรงสร้างปู ชนียสถานสูงขึ้นใหม่ ซึ่งเฮเซคี
ยาห์พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงพัง ลงนั ้น และทรงสร้างแท่น บูชาแด่ พระบาอัล และ
ทรงทํา บรรดาเสารู ป เคารพ และนมัสการบริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ และปรนนิ บั ติ พระ
4
เหล่า นั ้น และพระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “นามของเราจะอยูใ่ นเยรู ซาเล็มเป็นนิ ตย์� 5 และพระองค์ได้ทรงสร้างแท่นบูชา
สําหรับ บรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ในลานทัง้ สองแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และ
พระองค์ได้ทรงถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม ถือฤกษ์ ยาม
ใช้เวทมนตร์ ใช้ไสยศาสตร์ ติดต่อกับคนทรงและพ่อมดหมอผี พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั่
ร้ายเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ
7 และรู ปเคารพสลัก ซึ่งคือรู ปเคารพที่พระองค์ทรงสร้างนั ้น พระองค์ทรงตัง
้ ไว้ในพระนิ เวศ
ของพระเจ้า ซึ่ง พระเจ้า ตรัส กับ ดาวิด และซาโลมอนโอรสของดาวิด ว่า “ในนิ เวศนี้ และใน
เยรู ซาเล็ม ซึ่ง เราได้ เลือกออกจากตระกูล ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะบรรจุ นามของเราไว้
เป็นนิ ตย์ 8 และเราจะไม่ให้เท้าของอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้กําหนดให้
บรรพบุรุษของเจ้าอีกเลย ถ้า เขาเพียงแต่ จะระมัดระวังกระทํา ทุก อย่างซึ่ง เราได้ บัญชาเขา
ไว้ คือราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎทัง้ สิน
้ ซึ่งได้ให้ไว้โดยทางโมเสส� 9 มนัสเสห์ทรงชักจูง
ยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มให้หลง เขาจึงได้ กระทําความชัว่ ร้ายยิง่ กว่าบรรดาประชาชาติ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ได้ทรงทําลายให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับมนั ส
เสห์และประชาชนของพระองค์ แต่เขาทัง้ หลายไม่ฟัง
1 เมื่อมนั สเสห์เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุสิบสองพรรษา

มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ ผู้ บังคับ กอง ทหาร ขอ งกษั ตริ ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย มา
ต่อสู้ เขาทัง้ หลาย ได้ จับ มนั ส เสห์ท่ามกลางพงหนามและจองจํา ด้วยตรวนและนํา พระองค์
มาย ัง บา บิ โลน 12 และ เมื่อ พระองค์ ทรง ทุกข์ ยาก พระองค์ ทรง วิงวอน ขอ พระ กรุ ณา ต่อ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ และ ถ่อม พระทัย ลง อย่าง มาก ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า
11

2 พงศาวดาร 33:13

536

2 พงศาวดาร 34:3

ของ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ 13 พระองค์ ทรง อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า และ พระเจ้า ทรง รับคํา
วิงวอนของพระองค์ และทรงฟัง คํา อ้อนวอนของพระองค์ และนํา พระองค์ กล ับ มายัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ในราชอาณาจักรของพระองค์ อีก แล ้ว มนั ส เสห์ ทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ ทรง
เป็น พระเจ้า 14 ภายหลัง พระองค์ ทรงสร้างกําแพงชัน
้ นอกให้ นครดาวิด ทางตะวัน ตกขอ
งกี โฮนในหุบเขาไปจนถึง ทางเข้า ประตู ปลา แล ้ว วงรอบตําบลโอเฟล และก่อ ขึ้น ให้สูง มาก
และพระองค์ ทรงตัง้ ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ให้ อยู่ ในหัว เมืองมี ป้อมในยู ดาห์ ทัง้ สิน
้ 15 และ
พระองค์ ทรงเอาพระต่างด้าวและรู ป เคารพไปเสีย จากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
แท่น บูชาทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้ บนภูเขาแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงทิง้ ออกไปนอกเมือง 16 และพระองค์ทรงซ่อมแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็นเครือ
่ งสันติบูชาและเครือ
่ งโมทนาพระคุณ
บน แท่น นั ้น และ พระองค์ ทรง บัญชา ให้ ยู ดาห์ ปรนนิ บัติ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอล 17 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ประชาชนก็ ยงั ถวายสัตวบูชาที่ ปู ชน ีย สถานสูง แต่ ถวายต่อ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเขาเท่านั ้น 18 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของมนั ส เสห์ และคํา อธิษฐาน
ของพระองค์ ต่อ พระเจ้า และถ้อยคํา ของผู้ ทํานาย ผู้ ทูล พระองค์ ในพระนามของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 19 และ
คําอธิษฐานของพระองค์ และเรือ
่ งที่ พระเจ้าทรงรับคําวิงวอนของพระองค์ บาปทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และการละเมิดของพระองค์ทัง้ สิน
้ และสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถาน
สูง และตัง้ บรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพสลัก ก่อนที่ พระองค์ ทรงถ่อมพระองค์ ลงนั ้น
ดู เถิด เขาบันทึก ไว้ในหนั งสือ ประวัติ ที่ ผู้ ทํานายแต่ง 20 มน ัส เสห์ จึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ในพระราชวัง ของพระองค์ และอาโมนโอรส
ของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
อาโมนครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)

21 เมื่ออาโมนเริม
่ บสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครอง
่ ครอบครองมีพระชนมายุยีสิ

ในเยรู ซาเล็ม สองปี 22 พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
อย่างมนั สเสห์ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทํานั ้น อาโมนถวายสัตวบูชาแก่รู ปเคารพสลัก
ทัง้ สิน
้ ซึ่ง มนั ส เสห์ ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงสร้างขึ้น และทรงปรนนิ บั ติ รู ปเคารพนั ้น
23 และพระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่างมนั สเสห์ราชบิดาของ
พระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนั ้น แต่อาโมนองค์นี้ ได้ละเมิดยิง่ ๆขึ้น
การสิน
้ พระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
แล ้ว ข้าราชการของพระองค์ ก็ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ พระองค์ และได้ ฆ่า พระองค์ เสีย ใน
พระราชวัง ของพระองค์ 25 แต่ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหารบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ คิด
กบฏต่อกษั ตริย์อาโมน และประชาชนแห่งแผ่นดินได้แต่งตัง้ ให้โยสิยาห์โอรสของพระองค์
ครอบครองแทนพระองค์
24

34

โยสิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 22:1—23:30)
และพระองค์ทรงครอบครองใน
เยรู ซาเล็ม สามสิบ เอ็ด ปี 2 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ และดําเนิ นในมรรคาของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงเอนเอียง
ไปทางขวามือหรือทางซ้าย 3 เพราะในปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์ เมื่อพระองค์ยงั ทรง
พระเยาว์อยู่ พระองค์ ทรงเริม
่ แสวงหาพระเจ้า ของดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ และในปี
1 เมื่อโยสิ ยาห์เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุแปดพรรษา
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ที่สิบสองพระองค์ทรงเริม
่ กวาดล้างยูดาห์และเยรู ซาเล็มด้วยการกําจัดปูชนียสถานสูง ทัง้
บรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพแกะสลักและรู ปเคารพหล่อ 4 และเขาพังแท่นบูชาพระ
บาอัลลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรงโค่นบรรดารู ปเคารพซึ่งตัง้ อยู่บนนั ้น
ลง และพระองค์ ทรงทุบบรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพแกะสลั กกับรู ปเคารพหล่อเป็น
ชิน
้ ๆ และทรงกระทํา ให้เป็น ผงโรยบนหลุมศพของบรรดาคนที่ ถวายสัตวบูชาแก่ พระเหล่า
นั ้น 5 และพระองค์ ทรงเผากระดูก ของปุโรหิต บนแท่น พระเหล่า นั ้น และทรงกวาดยู ดาห์
และเยรู ซาเล็ม 6 และพระองค์ ทรงกระทํา เช่ นก ัน ในหัว เมืองของมนั ส เสห์ เอฟราอิม และ
สิ เมโอน และไปถึง นั ฟ ทาลี ในที่ ปรักห ัก พัง ซึ่ง อยู่ โดยรอบ 7 เมื่อ พระองค์ ทรงทําลายแท่น
บูชาและบรรดาเสารู ปเคารพ และทรงทุบ รู ปเคารพสลัก ให้เป็นผง และทรงโค่นบรรดารู ป
เคารพทัง้ สิน
้ ลงทัว่ แผ่นดินอิสราเอลแล้ว พระองค์เสด็จกลับเยรู ซาเล็ม
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)
ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัชกาลของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงกวาดล้างแผ่น ดิน และพระ
นิ เวศแล้ว พระองค์ ทรงใช้ ชาฟานบุตรชายอาซาลิ ยาห์ และมาอาเสอาห์ ผู้ ว่า ราชการนคร
และโยอาห์ บุ ตรชายโยอาฮาสเจ้า กรมสารบรรณ ให้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของพระองค์ 9 เมื่อ เขาทัง้ หลายมาหาฮิ ล คี ยาห์มหาปุโรหิต แล้ว เขาได้ มอบเงิน ซึ่ง
คนทัง้ หลายนํามายังพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าธรณี ประตู ได้ เก็บจากมนั สเสห์
และเอฟราอิม และจากบรรดาคนที่ เหลือของอิสราเอล และจากยูดาห์กับเบนยามินทัง้ สิน
้
10
แล้วพวกเขากลับไปยังเยรู ซาเล็ม เขาทัง้ หลายมอบให้แก่คนทํางานผู้ดูแลพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และมอบให้แก่คนทํางานผู้ทํางานอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อการ
ซ่อมแซมพระนิ เวศให้มัน
่ คง 11 เขาทัง้ หลายมอบให้แก่ช่างไม้และช่างก่อสร้างเพื่อจะซื้อหิน
สลักและไม้กระดาน เพื่อประกับและเป็นคานสําหรับอาคาร ซึ่งกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ปล่อย
ให้ทรุ ดโทรมพังทลายไป 12 และคนทัง้ หลายก็ ทํางานอย่างสัตย์ซื่อ ผู้คุ มงานมียาหาทและ
โอบาดีห์ คนเลว ี ลูก หลานของเมรารี และเศคาริยาห์ กับ เมชุ ลลั มล ูก หลานของคนโคฮาท
เป็นผู้ดูแล คนเลวีทุกคนที่ชาํ นาญเครือ
่ งดนตรี 13 เป็นผู้ดูแลคนหาบหาม และบรรดาคนที่
ทํางานปรนนิ บัติทุกอย่าง คนเลวีบางคนเป็นอาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นนายประตู
8

ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8)
ขณะที่ เขาทัง้ หลายนํา เงินที ่ ได้ ถวายในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ออกมา ฮิ ล คี ยาห์
ปุโรหิตได้พบหนั งสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ซ่ึงทรงประทานทางโมเสส 15 และฮิ
ลคี ยาห์พู ดกับชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้าได้ พบหนั งสือพระราชบัญญัติ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์� และฮิ ล คี ยาห์ ก็ มอบหนั งสือ นั ้น ให้ ชาฟาน 16 และชาฟานได้ นํา หนั งสือ ไป
ถวายกษั ตริย์ และต่อ ไปก็ ทูล รายงานกษั ตริย์ ว่า “สิ ่ง ทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงมอบหมายแก่
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ให้กระทํานั ้น เขากําลังกระทําอยูแล้
่ ว� 17 เขารวบรวมเงินซึ่งพบในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้มอบไว้ในมือของผู้ดูแลและคนงาน
14

การอ่านพระราชบัญญัติได้นําการกลับใจยิง่ ใหญ่มา (2 พกษ 22:9-13)
แล ้ว ชาฟานราชเลขาทูล กษั ตริย์ ว่า “ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ มอบหนั งสือ แก่ ข้า พระองค์
ม้วนหนึ่ ง� แล ้ว ชาฟานก็ อา่ นถวายต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 19 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์ ทรง
สดับ ถ้อยคํา ของพระราชบัญญั ติ นั ้น พระองค์ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ 20 และกษั ตริย์ ทรง
บัญชาแก่ ฮิล คี ยาห์ อาหิคัม บุตรชายชาฟาน อับ โดนบุตรชายมี คาห์ ชาฟานราชเลขา และ
อาสายาห์ ผู้รบ
ั ใช้ ของกษั ตริย์ ตรัสว ่า 21 “จงไปทูล ถามพระเยโฮวาห์ ให้ แก่ เรา และให้ แก่
บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาห์ เกี่ยวกับถ้อยคําในหนั งสือซึ่งได้พบนั ้น เพราะ
18
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ว่าพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเทลงเหนื อ เรานั ้น ใหญ่ยิง่ นั ก เพราะว่าบรรพบุรุษของเรา
ไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือนี้ ทุกประการ�
คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
22 ฮิล คี ยาห์และคนเหล่า นั ้น ซึ่ง กษั ตริย์ทรงใช้ไปจึง ไปยังฮุ ลดาห์หญิง ผู้ พยากรณ์ ภรรยา
ของชัลลูม บุ ตรชายทิ กวาห์ บุ ตรชายหัส ราห์ผู้ ดู แลฉลองพระองค์ (นางอยู่ในเยรู ซาเล็ มท ี่
แขวงสอง� และพู ดกับนางถึงเรือ
่ งนั ้น 23 และนางพู ดกับเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่
งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงบอกชายผู้ซ่ึงใช้พวกเจ้าให้มาหาเราว่า 24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุชว
ั ่ ร้ายมาเหนื อสถานที่นี้ และเหนื อชาวเมืองนี้ คือคําสาปทัง้ สิ้นที
่ บันทึก ไว้ในหนั งสือ ซึ่ง ได้ อา่ นถวายต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์นั ้น 25 เพราะว่า เขาทัง้
หลายได้ ทอดทิง้ เรา และได้ เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อ เขาจะกระทํา ให้เราโกรธด้วย
การงานทัง้ สิน
้ แห่งมือของเขา เพราะฉะนั ้นความพิโรธของเราจะเทลงเหนื อสถานที่ นี้ และ
จะดับไม่ได้� 26 แต่กษั ตริย์ของยูดาห์ผู้ใช้เจ้าให้มาทูลพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงทูลท่านดังนี้
ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เรือ
่ งถ้อยคําซึ่งเจ้าได้ยน
ิ นั ้น 27 เพราะ
จิตใจของเจ้า อ่อนโยน และเจ้า ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ พระพักตร์พระเจ้า เมื่อ เจ้า ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ที่
ปรักปรํา สถานที่ นี้ และชาวเมืองนี้ เจ้ าได้ ถ่อมตัว ลงต่อ หน้า เรา และเจ้า ได้ ฉีก เสื้อผ้า ของ
เจ้าและร้องไห้ต่อหน้าเรา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ฟังเจ้าด้วย 28 ดูเถิด เราจะรวบเจ้าไป
อยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเขาจะรวบเจ้าไปสู่ ที่ ฝังศพอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห
็ นบรรดาเหตุ ชว
ั ่ ร้ายซึ่ง เราจะนํา มาเหนื อ สถานที่ นี้ และชาวเมืองนี้ � ” และเขาทัง้ หลายนํา
พระวจนะกลับมายังกษั ตริย์
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ ปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)
29 แล ้ วกษั ตริย์ รบ
ั สัง่ ให้ รวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ ของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม 30 และกษั ตริย์
เสด็จขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พรอ
้ มกับคนทัง้ ปวงของยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็ม
กับ ปุโรหิต และคนเลวี คนทัง้ ปวงทัง้ ใหญ่ และเล็ก และพระองค์ ทรงอ่านถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ใน
หนั งสือพันธสัญญา ซึ่งได้พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง
กษั ตริยและประชาชนทํ
์
าพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)
และกระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ที่ จะทรงดําเนิ น ตามพระเยโฮวาห์ และรักษาพระบัญญั ติ พระโอวาทและ
กฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย ที่จะทรงประกอบกิจตามถ้อยคําของพันธ
สัญญาซึ่ งบ ัน ทึก ไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ 32 แล ้ว พระองค์ ทรงรับสัง่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม
และ ใน เบน ยา มิน ให้ เข ้า ส่วน ใน พันธ สัญญา นั ้น และ ชาว เยรู ซาเล็ม ก็ กระทํา ตาม พันธ
สัญญาของพระเจ้า พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 33 และโยสิ ยาห์ได้ เอาสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนทัง้ ปวงออกไปเสียจากดินแดนทัง้ สิน
้ ซึ่งเป็นของประชาชนอิสราเอล และทรง
กระทําให้บรรดาผู้ที่ อยู่ในอิสราเอลปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย เขาทัง้
หลายก็ มิได้ พรากไปจากการติด ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย
ตลอดรัชสมัยของพระองค์
31 และกษั ตริย์ประทับยืนอยู่ในพระที่ของพระองค์

35

การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)

1 ยิง
่ กว่านั ้นโยสิยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาฆ่า

แกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนต้น 2 พระองค์ทรงแต่งตัง้ ปุโรหิตให้ประจําหน้าที่ และทรง
สนั บสนุน เขาในการปรนนิ บั ติ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 3 และพระองค์ ตรัส กับ คน
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เลวี ผู้ บริสุทธิเฉพาะพระเยโฮวาห์
ผู้ สอนอ ิส ราเอลทัง้ ปวงว่า “จงวางหีบ บริสุทธิ์ ไว้ในพระ
์
นิ เวศ ซึ่งซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์ของอิสราเอลทรงสร้างไว้ เจ้าทัง้ หลายไม่ต้องใส่
บ่า หามไปอีก บัดนี้ จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ 4 จงเตรียมตัวของเจ้าตามเรือนบรรพบุรุษของเจ้าเป็นกองๆ ตามบันทึกพระราช
ดํารัสชีแ
้ จงของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิสราเอล และตามบันทึกพระราชดํารัสชีแ
้ จงของซาโลม
อนโอรสของพระองค์ 5 และยืนประจําอยูใ่ นสถานบริสุทธิ์ ตามพวกต่างๆตามครอบครัวของ
บรรพบุรุษที่เป็นพีน
่ ้ องของท่าน ผูเป็
้ นประชาชน และตามส่วนแบ่งของแต่ละครอบครัวของ
6
คนเลวี และฆ่า แกะปัส กาและชําระตนให้ บริสุทธิ์ และเตรียมไว้ให้ พี่ น้ องของเจ้า เพื่อ ให้
เขากระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางโมเสสนั ้น� 7 แล้วโยสิยาห์ได้ทรงบริจาคแก่
ประชาชนเป็นเครือ
่ งปัสกาบูชาสําหรับคนทัง้ ปวงที่อยู่ที่นั่น เป็นลูกแกะและลูกแพะจากฝูง
แพะแกะจํานวนสามหมื่น ตัว และวัว ผู้ สามพัน ตัว สัตว์เหล่า นี้ ได้ มาจากทรัพย์ สิ นของกษั
ตริย์ 8 และเจ้า นายของพระองค์ บริจาคด้วยความเต็มใจแก่ ประชาชน แก่ ปุ โรหิต และแก่
คนเลว ี ฮิ ล คี ยาห์ เศคาริยาห์ และเยฮี เอล เจ้า หน้าที่ ชัน
้ หัวหน้า ของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า
ได้ มอบลูก แกะและลูก แพะสองพัน หกร้อยตั วก ับ วัว ผู้ สามร้อยตัว แก่ ปุ โรหิต เป็น เครือ
่ งปัส
9
กาบูชา กับโคนานิ ยาห์ และเชไมอาห์ กับเนธันเอล พวกน้ องชายของเขา และฮาชาบิยาห์
และเยอีเอล กับโยซาบาด หัวหน้าของคนเลวี ได้ให้ลูกแกะและลูกแพะห้าพันตัวกับวัวผู้หา้
ร้อยตัวแก่คนเลวีเป็นเครือ
่ งปัสกาบูชา 10 เมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วบรรดาปุโรหิตก็ยน
ื
ประจําที่ของตน และคนเลวีก็อยู่ตามกองของตน ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ 11 แล้วเขาก็
ฆ่าแกะปัสกา แลว
้ ปุโรหิตกเ็ อาเลือดซึ่งรับมาจากมือเขาประพรม ส่วนคนเลวีถลกหนั งสัตว์
นั ้น 12 แล้วเขาก็แยกส่วนที่ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาไว้ต่างหากเพื่อแจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆ ผู้
เป็นประชาชนที่แบ่งเป็นแต่ละครอบครัว ให้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ดังที่บันทึกไว้ในหนั งสือ
ของโมเสส และเขากระทํากับวัวผูทํ
้ านองเดียวกัน 13 และเขาก็ปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎ
และเขาทัง้ หลายต้มเครือ
่ งบูชาบริสุทธิอ
์ ่น
ื ๆในหม้อ ในหม้อขนาดใหญ่ และในกระทะ และนํา
ไปให้ประชาชนทัง้ ปวงโดยเร็ว 14 ภายหลังเขาทัง้ หลายจึงเตรียมสําหรับตนเองและสําหรับ
ปุโรหิต เพราะว่า ปุโรหิต ลูก หลานของอาโรนติด ธุระในการถวายเครือ
่ งเผาบูชาและส่วน
ไขมัน จนกลางคืน คนเลว ี จึง เตรียมเพื่อ ตนเองและเพื่อ ปุโรหิต ลูก หลานของอาโรน 15 บร
รดานั กร ้ องซึ่ง เป็น ลูก หลานของอาสาฟอยู่ ประจํา ที่ ของตน ตามบัญชาของดาวิด อาสาฟ
และเฮมาน กับ เยดู ธูน ผู้ ทํานายของกษั ตริย์ และคนเฝ้า ประตู ก็ อยู่ ประจํา ทุก ประตู เขาไม่
จําเป็นละงานหน้าที่ของเขา เพราะคนเลวีพี่น้ องของเขาได้เตรียมไว้ให้เขา 16 เขาจึงเตรียม
การปรนนิ บัติทัง้ สิน
้ แด่พระเยโฮวาห์ในวันเดียวนั ้นเอง เพื่อจะถือเทศกาลปัสกา และถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาบนแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของกษั ตริย์โยสิ ยาห์ 17 และ
ประชาชนอิสราเอลผู้ อยู่ ที่ นั ่น ได้ ถือ เทศกาลปัส กาเวลานั ้น และเทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ
เจ็ด วัน 18 ตัง้ แต่ สม ัย ของซามู เอลผู้ พยากรณ์ ไม่มี เทศกาลปัส กาเหมือนอย่างนี้ ได้ ถื อก ัน
มาในอิสราเอล ไม่มี กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลสัก องค์ หน่งึ ที่ ถือ เทศกาลปัส กาอย่างที่ โยสิ ยาห์
ได้ทรงถือนี้ และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี และยูดาห์กับอิสราเอลทัง้ ปวงซึ่งอยูพร้
่ อมกัน ทัง้
ชาวเยรู ซาเล็ม 19 เขาถือเทศกาลปัสกานี้ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลโยสิยาห์
การสิน
้ พระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)

หลังจากสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เมื่อโยสิ ยาห์ได้ เตรียมพระวิหารไว้ เนโคกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์
ได้ เสด็จขึ้นไปสู้ รบที่ คารคะมี ชที่ แม่น้าํ ยูเฟรติ ส และโยสิ ยาห์เสด็จออกไปสู้ รบกับพระองค์
21 แต่พระองค์รับสัง
่ ให้ทูตไปทูลโยสิยาห์ว่า “กษั ตริย์แห่งยูดาห์เอ๋ย เรามีเรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้อ
งกับท่าน วันนี้ เรามิได้มาต่อสู้ท่านแต่ต่อสู้กับวงศ์วานซึ่งเราทําสงครามด้วย เพราะพระเจ้า
20
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ทรงบัญชาเราให้เร่งรีบ ขอยับยัง้ การขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสถิ ตกับเรา เกรงว่าพระองค์ จะ
ทรงทําลายท่านเสีย� 22 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี โยสิ ยาห์มิได้ หัน พระพักตร์ไปจากพระองค์ แต่ ทรง
ปลอมพระองค์ เพื่อจะสู้รบกับพระองค์ มิได้ฟังพระดํารัสของเนโคที่ออกจากพระโอษฐ์ของ
พระเจ้า แต่ เข ้ารบ ณ ที่ หุบ เขาเมกิด โด 23 และนั ก ธนู ได้ ยิง กษั ตริย์ โยสิ ยาห์ และกษั ตริย์
ตรัสกับข้าราชการของพระองค์ว่า “จงพาเราไปเสียเถอะ เพราะเราถูกบาดเจ็บสาหัสแล้ว�
24 ข้าราชการของพระองค์ จึง นํา พระองค์ ออกจากรถรบ และให้ พระองค์ ประทับ ในรถรบคั
นที ่ สองของพระองค์ และนํา พระองค์ มาเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์ และเขาฝัง
ไว้ในอุโมงค์ แห่งบรรพบุรุษของพระองค์ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ มทัง้ ปวงได้ ไว้ทุกข์ให้โยสิ ยาห์
25 เยเรมียกล
์ ่าวคําครํา่ ครวญถวายโยสิยาห์ด้วย และบรรดานั กรอ
้ งชายและนั กรอ
้ งหญิงทัง้
ปวงกล่าวถึงโยสิ ยาห์ในคําครํา่ ครวญของเขาจนทุกวันนี้ เขาทัง้ หลายกระทําเรือ
่ งนี้ ให้เป็น
26
กฎในอิสราเอล ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ ครํา่ ครวญ ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยสิ
ยาห์ และความดี ของพระองค์ ตามที่ บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ 27 และ
พระราชกิจของพระองค์ ตัง้ แต่ต้นจนปลาย ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิส
ราเอลและยูดาห์

36
เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ (2 พกษ 23:30-33)

1 ประชาชนแห่งแผ่นดินได้ตัง
้ เยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์

และให้พระองค์เป็นกษั ตริย์

แทนราชบิดาของพระองค์ในเยรู ซาเล็ม 2 เมื่อเยโฮอาหาสเริม
่ บ
่ ครอบครองมีพระชนมายุยีสิ

สามพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสามเดือน 3 แล้วกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์
ทรงถอดพระองค์ ในเยรู ซาเล็ม และกําหนดให้ แผ่ นดิน นั ้น ถวายบรรณาการเป็น เงิน หนึ่ ง
ร้อยตะลันต์ และทองคําหนึ่ งตะลันต์ 4 และกษัตริย์แห่งอียป
ิ ต์ตัง้ ให้เอลียาคิมพระอนุชาของ
พระองค์ เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์ ใหม่
ว่า เยโฮยาคิ ม แต่ เนโคทรงจับเยโฮอาหาสพระเชษฐานําไปยังอียป
ิ ต์ 5 เมื่อเยโฮยาคิ มเริม
่
ครองราชย์ นั้น ทรงมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครองราชย์ ในเยรู ซาเล็
มสิบเอ็ดปี พระองค์ทรงกระทําความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พระองค์ 6 เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนเสด็จ ขึ้น มาต่อสู้ กับ พระองค์ และจองจํา
พระองค์ ด้วยตรวนเพื่อ พาพระองค์ ไปยัง บาบิ โลน 7 เนบู คัด เนสซาร์ทรงนํา เครือ
่ งใช้ ส่วน
หนึ่ งของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไปยังบาบิโลน และทรงเก็บไว้ในวิหารของพระองค์ ใน
บาบิโลน
เยโฮยาคีนได้ครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:6-10)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮยาคิ ม และการอัน น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทํา และเหตุ การณ์ อื่นๆซึ่ง เกี่ยวกับ พระองค์ ดู เถิด สิ ่ง เหล่า นี้ ก็ ถู กบ ัน ทึก ไว้ในหนั งสือ
ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ และเยโฮยาคี นโอรสของพระองค์ ได้ ครองราชย์แทน
พระองค์ 9 เมื่อเยโฮยาคีนเริม
่ ครองราชย์นั้นทรงมีพระชนมายุสิบแปดพรรษา และพระองค์
ทรงครองราชย์ ในเยรู ซาเล็ม สามเดือนกับ สิบ วัน พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ 10 พอถึงสิน
้ ปี แล้วกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงใช้ให้นําพระองค์
มายังบาบิโลน พร้อมกับเครือ
่ งใช้ประเสริฐแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้ ให้เศเด
คียาห์ปิตุลาของพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
8

เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)

2 พงศาวดาร 36:11
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2 พงศาวดาร 36:23

เมื่อเศเดคี ยาห์เริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ ยี่สิ บเอ็ดพรรษา และพระองค์ ทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี 12 พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ถ่อมพระองค์ ลงต่อ หน้า เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ผู้
กล ่าวจากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ 13 พระองค์ ทรงกบฏเช่ นก ัน ต่อ กษั ตริย์เนบู คัด เนส
ซาร์ ผู้ ซึ่ง ทรงให้ พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า พระองค์ ทรงแข็ง พระศอของ
พระองค์ ทํา พระทัย ให้ กระด้าง ไม่ หัน ไปหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 14 ยิง่ กว่า
นั ้น บรรดาปุโรหิต ใหญ่ และประชาชนก็ ทําการละเมิ ดอย ่างยิง่ โดยการติดตามบรรดาสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ และเขาทัง้ หลายกระทําให้พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึง
พระองค์ทรงชําระให้บริสุทธิในเยรู
ซาเล็มนน
ั ้ เป็นมลทินไป
์
11

คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
15 พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา ทรง ใช้ ให้ ทูต ของ พระองค์ มา อย่าง ไม่
หยุดยัง้ เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุ ณาต่อประชาชนของพระองค์และต่อที่ ประทับของ
พระองค์ 16 แต่ เขาทัง้ หลายเยาะเย้ย ทูต ของพระเจ้า และดู หมิน
่ พระวจนะของพระองค์
และด่า ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ จนพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ ประชาชนของ
พระองค์ จนแก้ ไม่ไหว 17 พระองค์ จึงทรงนํากษั ตริย์แห่งคนเคลเดียมาต่อสู้ เขาทัง้ หลาย ผู้
ซึ่ง ฆ่า ชายหนุ่ม ของเขาด้วยดาบในพระนิ เวศอัน เป็น สถานบริสุทธิ์ ของเขา และไม่ มี ความ
กรุ ณาแก่ ชายหนุ่ม หรือ หญิง พรหมจารี คนแก่ หรือ คนชรา พระองค์ ทรงมอบทัง้ หมดไว้ใน
มือ ของเขา 18 และเครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ใหญ่ และเล็ก และทรัพย์
สมบัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติแห่งกษั ตริย์และแห่งเจ้านายของ
พระองค์ สิ ่ง ทัง้ หมดนี้ พระองค์ ทรงนํา มายัง บาบิ โลน 19 และเขาเผาพระนิ เวศของพระเจ้า
และพัง กําแพงเยรู ซาเล็ม ลง และเอาไฟเผาวัง ของเมืองนั ้น เสีย สิน
่ งใช้
้ และทําลายเครือ
ประเสริฐทัง้ ปวงในนั ้น 20 และบรรดาผู้ที่รอดจากดาบนั ้นพระองค์ทรงให้กวาดไปเป็นเชลย
ยัง บาบิ โลน และเขาทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์ จนถึง
การสถาปนาราชอาณาจักรเปอร์เซีย 21 เพื่อให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ผ่าน
ปากของเยเรมีย์ จนกว่าแผ่นดินจะได้ ช่น
ื ชมกับปี สะบาโตของมัน เพราะตราบเท่าที่ มันยัง
ว่างเปล่าอยู่ มันก็รก
ั ษาสะบาโต เพื่อจะให้ครบตามกําหนดเจ็ดสิบปี
กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่
ใน ปี แรก แห่ง รัชกาล ไซ รัส กษั ตริ ย์ ของ เปอร์ เซ ีย เพื่อ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์
ทางปากของเยเรมีย์ จะสําเร็จ พระเยโฮวาห์ ทรงรบเร้า จิตใจของไซรัส กษั ตริย์ ของเปอร์
เซีย กษั ตริยจึ
์ งทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรลงด้วยว่า 23 “ไซรัส กษั ตริย์ แห่ งเปอร์เซ ียตรัสด ัง นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ฟ้า สวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกแก่ เรา และพระองค์ ทรง
กําชับให้เราสร้างพระนิ เวศให้พระองค์ ที่ เยรู ซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ มีผู้ใดในท่ามกลางท่าน
ทัง้ หลายที่ เป็น ประชาชนของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาสถิ ตก ับ เขา ขอให้
เขาขึ้นไปเถิด� ”
22

เอสรา 1:1
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เอสรา 1:11

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสรา

มีอยูหกเล่
่
มในพระคัมภีรเดิ
์ มทีเข
่ ียนขึ้นหลังจากยูดาห์กลับมาจากการเป็นเชลยที่กรุงบา
บิโลน คือเอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี
ในปี ก่อนค.ศ� 536 กษั ตริย์ไซรัสของบาบิโลนสัง่ พวกยิวที่มี ความประสงค์ ให้กลับไปยัง
แผ่นดินอิสราเอล และสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ พวกยิวหลายคนได้กลับไปยัง
แผ่นดิ นอ ิส ราเอลและสร้างพระวิหารขึ้น มาใหม่ โดยผู้ นํา คือ เศรุ บ บาเบลซึ่ง เป็น เจ้า เมือง
และเอสราซึ่ง เป็น อาลักษณ์ หลัง จากนั ้นเนหะมีย์ นํา อีก พวกหนึ่ ง กลับ ไปแล้ว สร้างกําแพง
กรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมา และได้ตัง้ พวกยิวนัน
้ ให้เป็นประเทศอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 80 ปี

กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าใหม่
ในปี แรกแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์ ของเปอร์เซ ีย เพื่อ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทาง
ปาก ของ เยเร มีย์ จะ สําเร็จ พระ เย โฮ วาห์ ทรง รบเร้า จิตใจ ของ ไซ รัส กษั ตริ ย์ ของ เปอร์ เซ
ีย กษั ตริย์ จึง ทรงมี ประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และบันทึก เป็น ลายลักษณ์
อักษรลงด้วยว่า 2 “ไซรัส กษั ตริ ย์ แห่ งเปอร์ เซ ียตรั สด ัง นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ฟ้า สวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกแก่ เรา และพระองค์ ทรง
กําชับให้เราสร้างพระนิ เวศให้พระองค์ที่เยรู ซาเล็ม ซึ่งอยูใ่ นยูดาห์ 3 มีผูใดในท่
้
ามกลางท่าน
ทัง้ หลายที่ เป็น ประชาชนของพระองค์ ขอพระเจ้า ของเขาสถิ ตก ับ เขา และขอให้ เขาขึ้น ไป
ยัง เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ ในยู ดาห์ และสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
(คือ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า� ซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม 4 และคนใดก็ ตามที่ เหลือ อยู่ ไม่ ว่า เขา
จะอาศัย อยู่ ณ ที่ ใด ขอให้คนซึ่ง อยู่ ในที่ ของเขาช่วยเขาด้วยเงิน และด้วยทองคํา ด้วยข้าว
ของและสัตว์ นอกเหนื อจากเครือ
่ งบูชาตามใจสมัครสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ใน
เยรู ซาเล็ม� ”
1

ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรู ซาเล็ม

5 แล้วประมุขของบรรพบุรุษแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ ลุกขึ้น

ทัง้ บรรดาปุโรหิตและคน
เลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยูใ่ น
เยรู ซาเล็ม 6 และทุกคนที่อยูใกล้
่
เขาก็ได้ช่วยมือเขาด้วยเครือ
่ งเงิน ด้วยทองคํา ด้วยข้าวของ
และด้วยสัตว์ และด้วยของมีค่า นอกเหนื อจากทุกสิง่ ที่ถวายบูชาตามใจสมัคร 7 กษั ตริย์ไซ
รัสก็ ทรงนําเครือ
่ งใช้ของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ออกมา ซึ่งเป็นเครือ
่ งใช้ที่ เนบูคัดเนส
ซาร์ได้ทรงกวาดมาจากเยรู ซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในนิ เวศแห่งพระของพระองค์ 8 ไซรัสกษั
ตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนําสิง่ เหล่านี้ ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท สมุหพระคลัง ผู้นั บ
ออกให้ แก่ เชชบัส ซาร์เจ้ านายของยู ดาห์ 9 และนี่ เป็น จํานวนของสิง่ เหล่า นั ้น อ่างทองคํา
สามสิบ อ่างเงิน หนึ่ ง พัน มี ดยี่ สิ บเก้า เล่ม 10 ชามทองคํา สามสิบ ชามเงินอ ี กชนิ ด หนึ่ งม ี สี ่
ร้อยสิบ และภาชนะอย่างอื่นหนึ่ งพัน 11 ภาชนะที่ ทําด้วยทองคําและทําด้วยเงินทัง้ สิน
้ รวม
ห้าพันสี่ร้อย ทัง้ หมดนี้ เชชบัสซาร์ได้นําขึ้นมา เมื่อได้นําพวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุ ง
เยรู ซาเล็ม

2
รายการประชาชนที่กลับไปยังเยรู ซาเล็ม
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ต่อ ไปนี้ เป็น ประชาชนแห่ง มณฑลที่ ข้น
ึ มาจากการเป็น เชลยในพวกที่ ถู กกวาดไป ซึ่ง
เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ กวาดเอาไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน และกลับ ไปยัง
เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ ต่างก็ ไปยัง เมืองของตน 2 เขาทัง้ หลายมากับ เศรุ บ บาเบลคือ เยชู อา
เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์ จํานวน
ผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 3 คนปาโรช สองพันหนึ่ งร้อยเจ็ดสิบสองคน 4 คนเชฟาทิ
ยาห์ สามร้อยเจ็ด สิบ สองคน 5 คนอาราห์ เจ ็ ดร้อยเจ็ด สิบ ห้า คน 6 คนปาหัท โมอับ คือ ลูก
หลานของเยชู อาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน 7 คนเอลาม หน่งึ พันสองร้อยห้า
สิบ สี่ คน 8 คนศัทธู เก ้า ร้อยสี่ สิ บห้า คน 9 คนศั กค ัย เจ ็ ดร้อยหกสิบ คน 10 คนบานี หกร้อย
สี่ สิ บสองคน 11 คนเบบัย หกร้อยยี่สิ บสามคน 12 คนอัสกาด หน่งึ พันสองร้อยยี่สิ บสองคน
13 คนอาโดนี คัม หกร้อยหกสิบหกคน 14 คนบิกวัย สองพันห้าสิบหกคน 15 คนอาดีน สี ่รอ
้ ย
ห้าสิบสี่คน 16 คนอาเทอร์คือของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน 17 คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสาม
คน 18 คนโยราห์ หน่งึ ร้อยสิบสองคน 19 คนฮาชูม สองร้อยยี่สิ บสามคน 20 คนกิบบาร์ เก้า
สิบห้าคน 21 คนชาวเบธเลเฮม หน่งึ ร้อยยี่สิบสามคน 22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน 23 ชาว
อานาโธท หน่งึ ร้อยยี่สิบแปดคน 24 คนอัสมาเวท สี่สิบสองคน 25 คนชาวคีรย
ิ าทอาริม ชาว
26
เคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจด
็ ร้อยสี่สิบสามคน คนชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยีสิ
่
บเอ็ดคน 27 ชาวมิคมาส หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสองคน 28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยีสิ
่ บสาม
คน 29 คนชาวเนโบ ห้าสิบสองคน 30 คนชาวมักบีช หน่งึ ร้อยห้าสิบหกคน 31 คนเอลามอีก
คนหนึ่ ง หน่งึ พันสองร้อยห้าสิบสี่ คน 32 คนชาวฮาริม สามร้อยยี่สิ บคน 33 คนชาวโลด ชาว
ฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิ บห้าคน 34 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่ สิ บห้าคน 35 คนเสนา
อาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน
1

พวกปุโรหิตที่กลับไป

36 บรรดาปุโรหิตคือ

คนเยดายาห์ วงศ์วานเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 37 คนอิมเมอร์
หน่งึ พันห้าสิบสองคน 38 คนปาชเฮอร์ หน่งึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 39 คนฮาริม หน่งึ พันสิบ
เจ็ดคน
พวกคนเลวีที่กลับไป
คนเยชูอาและขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน 41 พวกนั กร้องคือ
คนอาสาฟ หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บแปดคน 42 ลูกหลานคนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัล
โมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และคนโชบัย รวมกันหนึ่ งร้อยสามสิบเก้าคน 43 คนใช้ประจําพระ
วิหาร คือคนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 44 คนเคโรส คนสีอาฮา คนพาโดน 45 คนเลบา
นาห์ คนฮากาบาห์ คนอักขูบ 46 คนฮากาบ คนชัลมัย คนฮานั น 47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คน
เรอายาห์ 48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัสซาม 49 คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ คนเบสั ย 50 คน
อัสนาห์ คนเมอูนิม คนเนฟิสิม 51 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 52 คนบัสลูท คนเมหิดา
คนฮารชา 53 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 54 คนเนซิยาห์ และคนฮาทิฟฟา 55 ลูกหลาน
ข้าราชการของซาโลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุ ดา 56 คนยาอาลาห์ คนดารโคน
คนกิดเดล 57 คนเชฟาทิ ยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่ง ซาบาอิม และคนอามี 58 คนใช้
ประจําพระวิหารและลูกหลานของข้าราชการของซาโลมอนทัง้ สิน
้ เป็นสามร้อยเก้าสิบสอง
59
คน ต่อไปนี้ เป็นบรรดาผู้ที่ ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครู บ อัดดาน และอิมเมอร์
แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือ
ไม่ 60 คือ คนเดไลยาห์ คนโทบี อาห์ และคนเนโคดา รวมหกร้อยห้า สิบ สองคน 61 และจาก
ลูก หลานของปุ โรหิ ตด ้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮัก โขส และคนบารซิ ล ลัย ผู้ ได้ ภรรยาจาก
บุตรสาวของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ช่อ
ื ตามนั ้น 62 คนเหล่านี้ เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียน
ที่เขาขึ้นไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่ ง
40 คนเลวีคือ
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ปุโรหิต 63 ผู้ว่าราชการเมืองสัง่ เขามิให้รับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่
จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
จํานวนคนที่กลับไปทัง้ หมด
ชุ มนุมชนทัง้ หมดรวมกั นมี สี ่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 65 นอกเหนื อจากคนใช้
ชายหญิงซึ่งมีอยูเจ
่ ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน
64

ทรัพย์สินของคนที่กลับไป

66 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว

ล่อของเขาสองร้อยสี่สิบห้าตัว 67 อูฐของเขาสี่รอ
้ ย
สามสิบ ห้า ตัว และลาของเขาหกพัน เจ็ด ร้อยยี่สิ บตัว 68 ประมุข ของบรรพบุรุษ บางคน เมื่อ
เขามาถึงที่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ได้ ถวายตามใจสมัครเพื่อ พระ
นิ เวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิ เวศขึ้นในที่เดิม 69 เขาถวายตามกําลังของเขาแก่กอง
ทรัพย์ เพื่อ พระราชกิจ เป็น ทองคํา หกหมื่น หนึ่ ง พัน ดาริค เงิน ห้า พัน มาเน และเครือ
่ งแต่ง
กายปุโรหิตหนึ่ งร้อยตัว 70 บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประชาชนส่วนหนึ่ ง นั กร้อง คนเฝ้าประตู
และคนใช้ประจําพระวิหารอยูต
่ ามเมืองของตน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยูต
่ ามเมืองของเขา

3
เยชูอากับเศรุ บบาเบลตัง้ แท่นบูชาขึ้นมา
1 เมื่อ มาถึง เดือนที่ เจ ็ด ที่ คนอิสราเอลอยู่ ตามหัว เมือง ประชาชนได้ มาพร้อมหน้า กั นที ่
เยรู ซาเล็ม 2 แล้วเยชูอาบุตรชายโยซาดักได้ลุกขึ้นพร้อมกับพวกปุโรหิตผู้เป็นญาติของเขา
ด้วยกัน กับ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอัลทิ เอล พร ้ อมกับ ญาติ ของเขา และได้ สร้างแท่น บูชา
ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนนั ้น ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญั
ติ ของโมเสสคนของพระเจ้า 3 เขาได้ ตัง้ แท่น บูชาไว้บนฐาน เพราะความกลัว อยู่ เหนื อ เขา
เหตุด้วยชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินเหล่านั ้น และเขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นนั ้นต่อ
พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น
เทศกาลอยูเ่ พิงและเครือ
่ งเผาบูชาต่างๆ
4 และ เขา ถือ เทศกาล อยู่ เพิง ตาม ที่ บันทึก ไว้ และ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา ประจํา วัน ตาม
จํานวนที่ กําหนดไว้ ตามธรรมเนี ยม อัน เป็น หน้าที่ พึง ทํา ทุก วัน 5 ต่อ มาก็ ถวายเครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ ถวายเครือ
่ งบูชาในวัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า และตามบรรดาเทศกาลกําหนดของพระ
เยโฮวาห์ที่ตัง้ ไว้ และถวายเครือ
่ งบูชาของทุกคนที่ถวายตามใจสมัครแด่พระเยโฮวาห์ 6 เขา
เริม
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ตัง้ แต่วันที่ หน่งึ ของเดือนที่ เจ็ด แต่เขายังมิได้
่ ต้นถวายเครือ
วางรากฐานพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 7 เขาทัง้ หลายจึงให้เงินแก่ชา่ งสกัดหิน และช่างไม้
และมอบอาหาร เครือ
่ งดื่ม และนํ้ามัน แก่ คนไซดอนและคนไทระ เพื่อ ให้ นํา ไม้ สนสี ดาร์มา
จากเลบานอนไปถึง ทะเลถึง เมืองยัฟฟา ตามที่ เขาได้ ร บอน
ั
ุญาตมาจากไซรัส กษั ตริย์ แห่ง
เปอร์เซีย
การวางรากฐานของพระวิหาร
8 ในปี ที่ สองซึ่ง เขามาถึง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ที่ เยรู ซาเล็ม ในเดือนที่ สอง เศรุ บ บาเบ
ลบุตรชายเชอั ลทิ เอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก ได้ ทําการตัง้ ต้น พร้อมพี่ น้องของเขาที่
เหลืออยู่ คือบรรดาปุโรหิตและคนเลวีและคนทัง้ ปวงซึ่งมาจากการเป็นเชลยยังเยรู ซาเล็ม
เขาได้ เลือกตัง้ คนเลวี ตัง้ แต่ อายุ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป เพื่อ ให้ ดู แลการงานของพระนิ เวศแห่ง พระ
เยโฮวาห์ 9 และเยชู อากับ บุตรชายและพี่ น้องของท่าน กับ ขั ดม ี เอลและบุตรชายของเขา
คนของยู ดาห์ รวมกัน ควบคุม คนงานในพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า รวมกับ บุตรชายเฮนาดัด
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พร้อมกับบุตรชายและญาติของเขาผู้เป็นคนเลวี 10 และเมื่อช่างก่อได้วางรากฐานของพระ
วิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ บรรดาปุ โรหิ ตก ็ แต่ งเครือ
่ งยศออกมาพร้อมกับ แตรและคนเลวี
คนของอาสาฟพร้อมกับ ฉาบ ถวายสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ตามพระราชกําหนดของดาวิ
ดกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 11 และเขาร้องเพลงตอบกัน สรรเสริญ และโมทนาแด่ พระเยโฮ
วาห์ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ ต่ ออ ิส รา
เอล� และประชาชนทัง้ ปวงก็ โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่า
รากฐานของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์วางเสร็จแล้ว 12 แต่ปุโรหิตและคนเลวีและประมุข
ของบรรพบุ รุษเป็ นอ ัน มาก คือ คนแก่ ผู้ ได้ เห ็ นพระวิ หารหลั งก ่อน เมื่อ เขาเห็น รากฐาน
ของพระวิหารหลัง นี้ ได้ วางแล้ว ได้ ร้องไห้ ด้วยเสียงดัง คนเป็ นอ ัน มากได้ โห่ร้องด้วยความ
ชื่นบาน 13 ประชาชนจึงสังเกตไม่ได้ว่าไหนเป็นเสียงโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน และไหนเป็น
เสียงประชาชนร้องไห้ เพราะประชาชนโห่รอ
้ งเสียงดังมาก และเสียงนั ้นก็ได้ยินไปไกล

4

คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง
ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย
กําลัง สร้างพระวิหารถวายแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล 2 เขาทัง้ หลายได้ เข ้า มา
หาเศรุ บ บาเบลและประมุข ของบรรพบุรุษ และพู ดก ับ เขาว่า “ให้ เราสร้างด้วยกั นก ั บท ่าน
เพราะว่าพวกเราแสวงหาพระเจ้าของท่านอย่างท่านทัง้ หลาย และเราได้ถวายสัตวบูชาแด่
พระองค์ ตัง้ แต่ วัน ที่ เอสารฮัด โดนกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ นํา เรามาที่ นี่ � 3 แต่ เศรุ บ บาเบล
เยชู อา และคนอื่นๆที่ เป็น พวกประมุข ของบรรพบุรุษ ที่ เหลือ อยู่ ในอิสราเอล พู ดก ับ เขาทัง้
หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิ เวศถวายแด่ พระเจ้าของเรา แต่
พวกเราจะสร้างแต่ ลําพังถวายแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่ กษั ตริย์ไซรัส
กษั ตริย์ แห่ งเปอร์เซ ีย ทรงบัญชาไว้แก่ เรา � 4 แล ้ว ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้น ได้ กระทํา ให้
ประชาชนยู ดาห์ท้อถอย และรบกวนพวกเขาในการสร้าง 5 และได้ จ้างที่ ปรึกษาไว้ขัดขวาง
เขาเพื่ อม ิ ให้ เขาสมหวัง ตามจุด ประสงค์ ของเขา ตลอดรัช สมัย ของไซรัส กษั ตริย์ แห่ งเปอร์
เซีย แม้ถึงรัชกาลของดาริอส
ั กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย 6 และในรัชกาลอาหสุ เอรัส ต้นรัชกาล
ของพระองค์ เขาทัง้ หลายได้ เข ียนฟ้องชาวยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม 7 และในรัช สมัย ของอาร
ทาเซอร์ซีสนัน
้ บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทัง้ ปวงของเขาได้เขียนไปทูล
อารทาเซอร์ซี สกษั ตริย์ แห่งเปอร์เซ ีย ฎี กาน น
ั ้ ได้ เข ีย นขึ้นเป็ นอ ักขระอารัม แล้ วก ็ แปลเป็น
ภาษาอารัม 8 เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยอาลักษณ์ ได้ เขียนหนั งสือปรักปรําเยรู ซาเล็ม
ถวายกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้ 9 แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิมชัยอาลักษณ์ กับภาคี
ทัง้ ปวงของท่าน และชาวดิ นา คนอาฟอาร์เซคา คนทาร์เปล ี คนอาฟอาร์ซี คนเอเรก ชาว
บาบิโลน ชาวสุ สา คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม 10 และคนประชาชาติอื่นๆ ผู้ซึ่งโอสนั ปปาร์
เจ้านายผูใหญ่
้
ได้ส่งมาให้ตัง้ อยูในหั
่
วเมืองสะมาเรีย และในส่วนที่เหลือของมณฑลทางฟาก
แม่น้ําข้างนี้ เป็นต้น
1 เมื่อปฏิปั กษ์ ของยูดาห์และเบนยามินได้ยนว
ิ ่า

พวกปฏิปักษ์ เขียนจดหมายถึงกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
และนี่ เป็น สําเนาจดหมายที่ เขาส่ง ไปถึง พระองค์ คือ ถึง กษั ตริ ย์ อารทาเซอร์ ซี สว ่า
“ขอกราบทูล ข้าราชการของพระองค์ คือ คนของมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ เป็นต้น 12 บัดนี้
ขอกษั ตริย์ทรงทราบว่า พวกยิวซึ่ง มาจากพระองค์ มาหาข้า พระองค์ นั้น ได้ ไปยัง เยรู ซาเล็ม
เขากําลั งก ่อ สร้างเมืองที่ มัก กบฏและชัว่ ร้ายขึ้น ใหม่ เขากําลัง จะทํา กําแพงเมืองเสร็จ และ
ซ่อมแซมรากฐาน 13 บัดนี้ ขอกษั ตริย์ ทรงทราบว่า ถ้า เมืองนี้ ได้ สร้างขึ้น ใหม่ และกําแพง
เมืองเสร็จ แล้ว เขาจะไม่ ส่ง บรรณาการ ค่า ธรรมเนี ยม หรือ ค่า ภาษี และเงิน รายได้ ของ
11
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หลวงก็ จะขาดตกบกพร่องไป 14 เพราะเมื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั พระบรมราชูปถัมภ์
จากราชวัง ของกษั ตริย์ จึง ไม่ สมควรที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเห็น การเสื่อมเกียรติ ของกษั
ตริย์ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ส่ง มากราบทูล แก่ กษั ตริย์ 15 เพื่อ ว่า จะได้ ค้น ดู
ในหนั ง สื อบ ัน ทึก ของบรรพบุรุษ ของพระองค์ พระองค์ จะพบในหนั ง สื อบ ัน ทึก แล้ว ทราบ
ว่า เมืองนี้ เป็น เมืองมัก กบฏ เป็น ภยันตรายแก่ บรรดากษั ตริย์ และมณฑลทัง้ หลาย และได้
มี การปลุก ปั่ นขึ้น จากสมัย เก่า ก่อน เพราะเหตุ นี้ เองเมืองนี้ จึง ถูก ทิง้ ร้าง 16 ข้า พระองค์ ทัง้
หลายขอกราบทูล ให้ กษั ตริย์ ทรงทราบว่า ถ้า เมืองนี้ ได้ สร้างใหม่ เสร็จ และกําแพงเมืองก็
สําเร็จแล้ว พระองค์จะไม่มีกรรมสิทธิในมณฑลฟากแม่
น้ําข้างนี้ �
์
กฤษฎีกาจากกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
17 กษั ตริย์ ทรงส่ง พระราชสารตอบไปถึง เรฮูม ผู้ บังคับ บัญชา และชิม ชัย อาลักษณ์ และ
ภาคี ทัง้ ปวงของเขาผู้ อาศัย ในสะมาเรีย และในส่วนที่ เหลือ ของมณฑลทางฟากแม่น้ํา ข้าง
โน้ นว ่า “ขอให้ อยู่ เย็น เป็นสุข เถิด เป็นต้น 18 บัดนี้ หน ังสือ ที่ ท่านส่ง ไปยัง เราได้ ให้ แปลต่อ
หน้า เรา 19 และเราได้ ออกคํา สัง่ และได้ สอบสวนแล้ว เห ็ นว ่า เมืองนี้ แต่ ก่อนโน้ น ได้ ลุ กขึ้น
ต่อสู้ กษั ตริย์ และการกบฏ และการปลุก ปั่ นได้ เก ิด ขึ้น ในเมืองนั ้น 20 เคยมี กษั ตริย์ ผู้ ทรง
อํานาจได้ครองเยรู ซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้างโน้ น ซึ่งเขาถวาย
บรรณาการ ค่าธรรมเนี ยมและภาษี ให้ 21 เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงออกคําสัง่ ว่า ให้คน
เหล่า นี้ หยุด และไม่ ต้องสร้างเมืองนี้ ใหม่ จนกว่า เราจะออกกฤษฎี กา 22 และขอระวัง อย่า
หย่อนในเรือ
่ งนี้ ทําไมจะให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษั ตริย์�
การก่อสร้างได้หยุด

แล ้ว เมื่อ ได้ อา่ นสําเนาราชสารของกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซี สต่อ หน้า เรฮูม และชิม ชัย
อาลักษณ์ และภาคี ทัง้ หลายของท่าน ท่านทัง้ หลายก็ รีบไปหาพวกยิ วท ี่ เยรู ซาเล็ม และใช้
กําลังและอํานาจกระทําให้เขาหยุด 24 งานพระนิ เวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็มจึงหยุด
งานนั ้นได้หยุดจนถึงปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอส
ั กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
23

5
ฮักกัยและเศคาริยาห์หนุนใจประชาชนให้ทําการก่อสร้างต่อไป
ฝ่ายผู้ พยากรณ์ คือ ฮั กก ัย ผู้ พยากรณ์ และเศคาริยาห์ บุ ตรชายอิด โด ได้ พยากรณ์ แก่
พวกยิว ผู้ อยู่ ในยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ในพระนามของพระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล คือ แก่ พวกเขา
2 แล ้วเศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก ได้ ลุ กขึ้น ตัง
้ ต้น สร้าง
พระนิ เวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ และผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าได้อยูกั
่ บท่าน
3
ช่วยเหลือท่าน ในเวลาเดียวกันนั ้นทัทเธนั ย ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ และเช
ธาร์โบเซนั ย และคณะของเขาได้มาหาท่าน และพู ดกับท่านดังนี้ ว่า “ผู้ใดที่ ให้กฤษฎีกาแก่
ท่าน ให้ สร้างพระนิ เวศและกําแพงนี้ จนสําเร็จ� 4 เขาถามท่านอย่างนี้ ด้วยว่า “ผู้ ที่ กําลัง
สร้างตึ กนี้ นั้ นม ี ช่อ
ื ใครบ้าง� 5 แต่ พระเนตรของพระเจ้า ของเขาทัง้ หลายอยู่ เหนื อ พวกผู้
ใหญ่ของพวกยิว และเขาก็ ยบ
ั ยัง้ เขาทัง้ หลายไม่ได้ จนกว่าเรือ
่ งนี้ จะทราบถึงดาริอส
ั และมี
คําตอบเป็นหนั งสือเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ มา 6 สําเนาจดหมายซึ่งทัทเธนั ยผูว
้ า่ ราชการมณฑลฟาก
แม่น้ําข้างนี้ และเชธาร์โบเซนั ย และคณะของท่านคือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยูใ่ นมณฑลฟาก
แม่น้ําข้างนี้ ส่งไปทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั
1

พวกศัตรู เขียนถึงกษั ตริย์ดาริอส
ั
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ท่านทัง้ หลายได้ ส่ง หนั งสือ ซึ่ งมีข้อความต่อ ไปนี้ “กราบทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั ขอทรงพระ
เจริญ 8 ขอกษั ตริย์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไปยัง มณฑลยู ดาห์ ถึง พระนิ เวศของ
พระเจ้าใหญ่ยิง่ ซึ่งกําลังสร้างขึ้นด้วยหินใหญ่ และวางไม้ไว้บนผนั ง งานนี้ ได้ดําเนิ นไปอย่าง
ขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขา 9 แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ถามพวกผูใหญ่
้
เหล่านั ้
นว่า ‘ผูใดที
้
่ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้างพระนิ เวศและทํากําแพงนี้ จนสําเร็จ� 10 ข้าพระองค์
ทัง้ หลายได้ถามชื่อของเขาด้วย เพื่อกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ เพื่อข้าพระองค์จะได้เข
ียนชื่อบุคคลเหล่านั ้นที่เป็นหัวหน้าของเขาลงไว้ 11 และนี่ เป็นคําตอบของเขาแก่ข้าพระองค์
‘เราเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก และเรากําลัง สร้างพระนิ เวศ
ซึ่ง ได้ สร้างมาหลายปี แล ้ว ขึ้น ใหม่ ซึ่ง กษั ตริย์ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ ของอิสราเอลได้ ทรงสร้างให้ สําเร็จ
12 แต่ เพราะว่า บรรพบุรุษ ของเราได้ กระทํา ให้พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ทรงกริว
้ พระองค์ ทรง
มอบท่านเหล่านั ้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน คนเคลเดียผู้ทรง
ทําลายพระนิ เวศนี้ และทรงกวาดเอาประชาชนไปยังบาบิโลน 13 ถึงอย่างไรก็ดีในปีต้นแห่ง
รัชกาลไซรัสกษั ตริย์แห่งบาบิโลน กษั ตริย์ไซรัสได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิ เวศหลัง
นี้ ของพระเจ้าขึ้นใหม่ 14 และเครือ
่ งใช้ทองคําและเงินของพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่งเนบูคัด
เนสซาร์ได้ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ มนน
ั ้ และทรงนําไปยังวิหารของบา
บิโลน สิ ่งเหล่านี้ กษั ตริย์ไซรัสทรงนําออกมาจากวิหารของบาบิโลน และทรงมอบไว้กับคน
หนึ่ งชื่อเชชบัสซาร์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการเมือง 15 และพระองค์ตรัสกับท
่านดังนี้ ว่า “จงรับเครือ
่ งใช้เหล่านี้ ไปเก็บไว้ในพระวิหารซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม และจงสร้างพระ
นิ เวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในที่เดิมนัน
้ � 16 แล้วเชชบัสซาร์คนนี้ ได้มาวางรากฐานพระนิ เวศ
ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม และตัง้ แต่เวลานั ้นจนบัดนี้ ก็กําลังสร้างอยู่และยังไม่สําเร็จ
� 17 เพราะฉะนั ้น บัด นี้ ถ้า กษั ตริย์ ทรงเห็นดี ก็ ขอทรงให้ค้น ดู ในคลัง ราชทรัพย์ ที่ อยู่ ในบาบิ
โลน เพื่อดูวา่ กษั ตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิ เวศหลังนี้ ของพระเจ้าขึ้นใหม่ใน
เยรู ซาเล็มหรือไม่ และขอกษั ตริย์รบ
ั สัง่ แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายตามพอพระทัยของพระองค์
ในเรือ
่ งนี้ �
7

6
ดาริอส
ั ทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส
1 แล ้ วกษั ตริย์ ดาริอส
ั ทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ ค้น ดู ในหอเก็บ หนั งสือ ซึ่ง เป็ นที ่ ราช
ทรัพย์สะสมไว้ในบาบิโลน 2 และได้มีการพบหนั งสือม้วนหนึ่ งที่อาคเมตาห์ในพระราชวังซึ่ง
อยู่ในมณฑลมีเดีย และมีข้อความเขียนอยู่ในหนั งสื อม้วนนั ้นดังต่อไปนี้ 3 “ในปี ต้นแห่งรัช
กาลกษัตริย์ไซรัส กษั ตริยไซรั
์ สทรงออกกฤษฎีกาว่า เรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้าที่เยรู ซาเล็ม
ว่า ‘ให้สร้างพระนิ เวศนั ้นขึ้นใหม่ คือที่ซ่ึงเขานําเครือ
่ งสัตวบูชามาถวาย ให้ลงรากมัน
่ คง ให้
4
พระนิ เวศสูง หกสิบ ศอกและกว้างหกสิบ ศอก ให้ ก่ อด ้วยหิน ใหญ่ สามชัน
้ และไม้ ใหม่ ชัน
้
5
หนึ่ ง และให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากพระคลังหลวง และเครือ
่ งใช้ทองคําและเงินของพระ
นิ เวศแห่ง พระเจ้า ซึ่ง เนบู คัด เนซาร์ทรงนํา ออกมาจากพระวิหารที่ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม นํา มา
ไว้ที่ บาบิ โลนนั ้น ให้ คืน เสีย และให้ นํา กลับ ไปยัง พระวิหารซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ไว้ตามที่ ของ
สิง่ นั ้นๆ ท่านจงเก็บไว้ในพระนิ เวศแห่งพระเจ้า� 6 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ทัทเธนั ยผู้วา่ ราชการ
มณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น เชธาร์โบเซนั ย และภาคี ของท่าน คือ คนอาฟอาร์เซคาซึ่ง อยู่
ในมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น จงไปเสีย ให้หา่ งเถิด 7 จงให้งานสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า
ดําเนิ นไปเถิด ให้ผูว่
้ าราชการของพวกยิว และบรรดาพวกผูใหญ่
้
ของพวกยิวสร้างพระนิ เวศ
ของพระเจ้านี้ ในที่เดิมขึ้นใหม่ 8 ยิง่ กว่านั ้นอีก เราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิง่ ที่ท่านพึงกระทํา
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เพื่อ พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว ในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ให้ ชําระเงิน ค่า ก่อสร้างแก่
คนเหล่านี้ เต็ม เพื่อพวกเขาไม่ถูกหยุดยัง้ เอาเงินจากราชทรัพย์ คือบรรณาการของมณฑล
ฟากแม่น้ําข้างโน้ น 9 และสิง่ ใดๆที่ เขาต้องการ เช่น วัวหนุ่ม แกะผู้ หรือแกะสําหรับเครือ
่ ง
เผาบูชาถวายแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ทัง้ ข้าวสาลี เกลือ นํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน ตามที่ปุโรหิต
เยรู ซาเล็มกําหนดไว้ ให้มอบแก่เขาเป็ นวันๆไปอย่าได้ขาด 10 เพื่อเขาจะได้ถวายเครือ
่ งสัตว
บู ชา อัน เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และให้ อธิษฐานเพื่อ ชีวต
ิ ของกษั
11
ตริย์และโอรสของพระองค์ และเราออกกฤษฎีกาว่า ถ้าผู้ใดเปลี่ยนแปลงประกาศิ ตนี้ ก็
ให้ดึงไม้ ใหญ่อันหนึ่ งออกเสียจากเรือนของเขา และให้เขาถูกตรึงไว้บนไม้ นั ้น และให้เรือน
ของเขาเป็นกองขยะเพราะเรือ
่ งนี้ 12 และขอพระเจ้า ผู้ทรงกระทํา ให้พระนามของพระองค์
สถิต ที่ นั่น ทรงควํา่ กษั ตริย์ ทัง้ หมดหรือ ประชาชาติ ใดๆ ที่ ยื่ นม ื อออกเปลี่ยนแปลงข้อ นี้ คือ
เพื่อทําลายพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้าดาริอส
ั ออกกฤษฎีกานี้ ขอให้
กระทํากันด้วยความขยันขันแข็ง� 13 แล้วทัทเธนั ยผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ เช
ธาร์โบเซนั ย และภาคี ของท่านทัง้ สองก็ ได้ กระทํา ทุก อย่างด้วยความขยัน ขัน แข็ง ตามพระ
ดํารัสซึ่งกษั ตริย์ดาริอส
ั ได้ทรงบัญชามา 14 และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทําการก่อสร้าง
ให้ก้าวหน้าไป ตามการพยากรณ์ ของฮักกัยผู้พยากรณ์ และเศคาริยาห์บุ ตรชายอิดโด เขา
สร้างเสร็จ ตามพระบัญชาแห่ง พระเจ้า ของอิสราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรัส และดาริ
อัสและอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
พระวิหารได้สําเร็จและถวายแด่พระเจ้า

15 และพระนิ เวศนี้ ได้สําเร็จในวันที่สามของเดือนอาดาร์ ในปี ที่หกแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดา

ริอส
ั 16 และชนชาติอิสราเอล บรรดาปุโรหิตและคนเลวี และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไป
เป็นเชลยที่เหลืออยู่ ได้ฉลองการมอบถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้านี้ ด้วยความชื่นบาน 17 ณ
การถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้านี้ เขาทัง้ หลายได้ ถวายวัวผู้หน่งึ ร้อยตัว แกะผู้สองร้อยตัว
ลูกแกะสี่ รอ
้ ยตัว และส่วนเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับอิสราเอลทัง้ ปวงนั ้ นมีแพะผู้สิ บสองตัว
ตามจํานวนตระกูล ของอิสราเอล 18 และเขาตัง้ ปุโรหิต ไว้ในกองของเขาทัง้ หลาย และคน
เลวีในเวรของเขา สําหรับ การปรนนิ บั ติ พระเจ้า ที่ เยรู ซาเล็ม ตามที่ บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของ
โมเสส
การถือเทศกาลปัสกาอีก

19 ในวันทีสิ
่ บสี่ของเดือนที่หน่งึ ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัส

กา 20 เพราะบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชําระตนทุกคน เขาบริสุทธิ์หมดด้วยกัน เขาจึงฆ่า
แกะปัส กาสํา หรับลู กหลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยทัง้ หมด สําหรับ พวกพี่ น้องที่
เป็น ปุโรหิต และสําหรับ ตัว เขาทัง้ หลายเอง 21 ประชาชนอิสราเอลผู้ ได้ กล ับ มาจากการถูก
กวาดไปเป็น เชลย และทุก คนที่ สมทบกับ เขาและแยกตัว ออกจากการมลทิน ของบรรดา
ประชาชาติ แห่ งแผ่น ดิน นั ้น เพื่อ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลก็ ได้ รับ
ประทาน 22 และเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงกระทําให้เขาชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษั ตริย์อส
ั ซีเรียมาหาเขา เพื่อ
เสริมกําลังมือของเขาในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

7

เอสรากับเพื่อนร่วมงานไปเยรู ซาเล็ม
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ในรัชกาลของอารทาเซอร์ซีส กษั ตริย์แห่งเปอร์เซ ีย เอสรา
บุตรชายเสไรอาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาซาริยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายฮิลคียาห์ 2 ผูเป็
้ นบุตรชายชัลลูม
1
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ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ 3 ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอา
ซาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมราโยท 4 ผู้ เป็น บุตรชายเศ-ราหิยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอุส ซี ผู้ เป็น
บุตรชายบุ คค ี 5 ผู้ เป็น บุตรชายอาบี ชู วา ผู้ เป็น บุตรชายฟีเนหัส ผู้ เป็น บุตรชายเอเลอาซาร์
ผู้เป็นบุตรชายอาโรนปุโรหิตใหญ่ 6 เอสราคนนี้ ได้ขึ้นไปจากบาบิโลน ท่านเป็นธรรมาจารย์
ชํานาญในเรือ
่ งพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทาน
ให้ และกษั ตริย์ประทานทุกอย่างที่ ท่านทูลขอ เพราะว่าพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอยูก
่ ับท่าน 7 มีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี บรรดานั
กร ้อง และคนเฝ้า ประตู และคนใช้ ประจํา พระวิหาร ได้ ขึ้น ไปด้วย ถึง เยรู ซาเล็ม ในปี ที่ เจ ็ด
แห่งรัชกาลกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส 8 และท่านมาถึงเยรู ซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็นปี ที่เจ็ด
ของกษั ตริย์ 9 เพราะในวันที่หน่งึ ของเดือนที่หน่งึ ท่านได้เริม
่ ขึ้นไปจากบาบิโลน และในวันที่
หน่งึ ของเดือนที่หา้ ท่านมายังเยรู ซาเล็ม เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอ
ยู่กั บท ่าน 10 เพราะเอสราได้ ตัง้ ใจของท่านที่ จะแสวงหาพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์
และกระทําตาม และสอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆในอิสราเอล
อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รบ
ั ความช่วยเหลือ
11 ต่อไปนี้ เป็ น สําเนาจดหมายซึ่งกษั ตริย์อารทาเซอร์ซี สพระราชทานแก่ เอสราปุโรหิตผู้
เป็นธรรมาจารย์ ผู้เป็นธรรมาจารย์แห่งเรือ
่ งราวของพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์และกฎ
12
เกณฑ์ ของพระองค์ เพื่ ออ ิส ราเอลว่า “อารทาเซอร์ซีส พระมหากษั ตริย์เหนื อ กษั ตริย์ทัง้
หลาย ถึงเอสราปุโรหิต ธรรมาจารย์ของพระราชบัญญัติ แห่งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ขอให้
อยู่เย็นเป็นสุขอย่างสมบูรณ์เถิด เป็นต้น 13 บัดนี้ เราออกกฤษฎีกาว่า ประชาชนอิสราเอลผู้
หน่งึ ผู้ใด หรือปุโรหิตของเขาทัง้ หลาย หรือคนเลวีในราชอาณาจักรของเรา ผู้ซึ่งสมัครใจที่
จะไปยังเยรู ซาเล็ม ก็ให้ไปกับเจ้าได้ 14 เพราะกษัตริย์และที่ปรึกษาทัง้ เจ็ดได้ใช้เจ้าไป ให้ถาม
ถึงยูดาห์และเยรู ซาเล็ม ตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยูใ่ นมือเจ้านั ้น 15 และ
ให้นําเงินและทองคําซึ่งกษั ตริย์และที่ ปรึกษาของพระองค์ สมัครใจถวายแด่ พระเจ้าแห่งอ
ิส ราเอล ผู้ ประทับ ในเยรู ซาเล็ม 16 พร ้ อมทัง้ เงิน และทองคํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า จะหาได้ ทัว่ ไปใน
มณฑลบาบิโลน พร้อมกับของถวายด้วยใจสมัครของประชาชนและปุโรหิต เต็มใจถวายแด่
พระนิ เวศของพระเจ้า ของเขา ซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม 17 แล ้ว ด้วยเงิน นี้ เจ้ าจงขยัน ขัน แข็ง ซื้อ
วัวผู้ แกะผูแ
้ ละลูกแกะ กับธัญญบูชาคู่กัน และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน และเจ้าจงถวายสิง่ เหล่า
นี้ บนแท่นบูชาของพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม 18 ส่วนเงินและทองคํา
ที่เหลืออยูนั
่ ้นเจ้าและพีน
่ ้ องของเจ้าเห็นดีที่จะทําประการใด ก็จงกระทําเถิด ตามนํ้าพระทัย
19
ของพระเจ้า ของเจ้า
และเครือ
่ งใช้ ซ่ึง ได้ มอบให้ เจ้ าสําหรับ การปรนนิ บั ติ ในพระนิ เวศ
ของพระเจ้า ของเจ้า เจ้ าจงมอบถวายไว้ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม 20 และสิง่
ใดๆซึ่งยังต้องการสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องจัดหานั ้น เจ้าจงจัดหา
ด้วยเงินพระคลังของกษั ตริย์ 21 และเรา คือกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส ได้ ออกกฤษฎีกาไปยัง
บรรดานายคลังในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ นว่า สิ่งใดๆที่เอสราปุโรหิตธรรมาจารย์ของพระ
ราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ต้องการจากท่าน จงกระทําให้เขาด้วยความขยันขัน
แข็ง 22 ถึง จํานวนเงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ และข้าวสาลี ถึง หนึ่ ง ร้อยโคระ นํ้า องุน
่ หนึ่ ง ร้อยบัท
23
นํ้ามันหนึ่ งร้อยบัท และเกลือไม่จํากัดจํานวนว่าเท่าไร สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรง
บัญชา ก็ จงกระทํา ให้ อย่างเต็ม ขนาดสําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ เกล ื อก
ว่าพระพิโรธของพระองค์ จะมีต่อดินแดนของกษั ตริย์และโอรสของพระองค์ 24 เราขอแจ้ง
แก่ท่านทัง้ หลายด้วยว่า ไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายที่จะเอาบรรณาการ ค่าธรรมเนี ยม
หรือส่วยจากคนหนึ่ งคนใดในบรรดาปุโรหิต คนเลวี นั กร้อง คนเฝ้าประตู คนใช้ประจําพระ
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วิหาร หรือ ผู้ รับ ใช้ อื่นๆของพระนิ เวศของพระเจ้า นี้ 25 ส่วนเจ้า เอสรา ตามพระสติ ปัญญา
แห่งพระเจ้าของเจ้าอันอยู่ในมือของเจ้า จงแต่งตัง้ พนั กงานผู้ปกครองและผู้พิพากษา ให้
พิพากษาประชาชนทัง้ ปวงในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น คือทุกคนที่รู บรรดาพระราชบั
้
ญญั
26
ติ ของพระเจ้า ของเจ้า และคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่รู ้ เจ้ าทัง้ หลายจะต้องสอน ผู้ ใดที่ ไม่ เชื่อ ฟัง
พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ของเจ้า และกฎหมายของกษั ตริย์ ก็ ให้ พิพากษาลงโทษเขา
อย่างเคร่งครัด จะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงเนรเทศ หรือถึงริบทรัพย์ของเขา หรือถึงจําขังก็
ได้�
เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเรา ผู้ ทรงดลพระทัย ของกษั ตริ
ย์ ให้เสริมความงามแก่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม 28 และทรงบันดาล
ให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระพักตร์กษั ตริย์ และที่ปรึกษาของพระองค์ และต่อหน้าเจ้า
นายผู้ทรงอํานาจของกษั ตริย์ และข้าพเจ้าก็ มี ใจกล้าขึ้น เพราะพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ รวบรวมบุคคลชัน
้ ผู้นํา จากอิสราเอลขึ้น
ไปกับข้าพเจ้า
27

8

รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา

1 ต่อไปนี้ เป็ นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทัง
้ หลาย

และนี่ เป็นสํามะโนครัวเชื้อสายของ
บรรดาผู้ ที่ ขึ้น ไปกับ ข้าพเจ้า จากบาบิ โลน ในรัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส คือ 2 จากคน
ฟีเนหัสมี เกอร์โชม จากคนอิธามาร์มี ดาเนี ยล จากคนดาวิดมี ฮัทธัช 3 จากคนเชคานิ ยาห์
จากคนปาโรชมี เศคาริยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายผู้ข้น
ึ ทะเบียนไว้หน่งึ ร้อยห้าสิบคน 4 จาก
คนปาหัทโมอับมี เอลี โอนัย บุ ตรชายเศ-ราหิยาห์ พร้อมกั บท่านมีผู้ชายสองร้อยคน 5 จาก
คนเชคานิ ยาห์มี บุตรชายของยาฮาซีเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายสามร้อยคน 6 จากคนอาดี
นมี เอเบด บุตรชายโยนาธาน พร้อมกับท่านมีผู้ชายห้าสิบคน 7 จากคนเอลามมี เยชายาห์
บุตรชายอาธาลิยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคน 8 จากคนเชฟาทิยาห์มี เศบาดิยาห์ บุ
ตรชายมีคาเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายแปดสิบคน 9 จากคนโยอาบมี โอบาดีห์ บุตรชายเยฮี
เอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยสิบแปดคน 10 จากคนเชโลมิทมี บุตรชายของโยสิฟียาห์
พร้อมกั บท่านมี ผู้ชายหนึ่ งร้อยหกสิบคน 11 จากคนเบบัยมี เศคาริยาห์ บุ ตรชายเบบัย พร้
อมกั บท่านมีผู้ชายยี่สิ บแปดคน 12 จากคนอัสกาดมี โยฮานั น บุ ตรชายฮักคาทาน พร้อมกั
บท่านมีผู้ชายหนึ่ งร้อยสิบคน 13 จากคนอาโดนี คัมมีผู้ที่ มาที หลัง นี่ เป็นชื่อของเขาคือ เอลี
เฟเลท เยอ ี เอลและเชไมยาห์ พร ้ อมกับ พวกเขามี ผู้ ชายหกสิบ คน 14 จากคนบิ กวัยม ี อุ ธัย
และศับบูด พร้อมกับเขาทัง้ สองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน
เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจําพระวิหารไปเพิม
่ เติม

15 ข้าพเจ้า ได้ รวบรวมเขาทัง
้ หลายเข้ามายังแม่น้ําที่ ไหลไปสู่ อาหะวา

เราตัง้ ค่ายอยู่ที่ นั ่น
สามวัน เมื่อ ข้าพเจ้า สํารวจดู ประชาชนและปุโรหิต ข้าพเจ้า ไม่ เห ็น ลูก หลานของเลวีที่ นั ่น
เลย 16 แล้วข้าพเจ้าจึงให้ไปเรียกเอลีเยเซอร์ อารีเอล เชไมยาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน
นาธัน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม บุคคลชัน
้ หัวหน้า และให้หาโยยาริบ และเอลนาธัน ผู้เป็น
คนมีความเข้าใจ 17 และส่งเขาด้วยคําสัง่ ไปยังท่านอิดโด บุ คคลชัน
้ หัวหน้ายังสถานที่ ที่ ชื่อ
คาสิ เฟีย คือ ให้บอกท่านอิด โดและพี่ น้องของท่านผู้ เป็น คนใช้ ประจํา พระวิหารที่ สถานที่ ที่
ชื่อคาสิ เฟียว่า ขอส่งผู้ปรนนิ บัติสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรามายังเรา 18 และโดย
พระหัตถ์ อน
ั ทรงพระคุณของพระเจ้าของเราอยู่กับเรา เขาได้นําคนที่ มีความสุขุมมาให้เรา
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เป็น ลูก หลานของมาห์ ลีบ ุตรชายเลวี ผู้ เป็น บุตรชายอิสราเอล ชื่อ เชเรบิ ยาห์ กับ บุตรชาย
และญาติ พี่ น้อง รวมสิบ แปดคน 19 ทัง้ ฮาชาบิ ยาห์ และเยชายาห์ ลูก หลานของเมรารีกับ
ญาติ พี่ น้ องและบุตรชายของเขารวมยี่ สิ บคน 20 และคนใช้ ประจํา พระวิหาร ซึ่ง ดาวิด และ
ข้าราชการของพระองค์ ได้ จัด ตัง้ ขึ้น ไว้ เพื่อ ปรนนิ บั ติ คนเลว ี มี คนใช้ ประจํา พระวิหารสอง
ร้อยยีสิ
่ บคน บุคคลเหล่านี้ ทัง้ สินม
ื ระบุไว้
้ ีช่อ
การถืออดอาหารที่แม่น้าํ อาหะวา
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ประกาศให้ ถือ อดอาหารที่ นั ่น คือ ที่ แม่น้าํ อาหะวา เพื่อ เราทัง้ หลายจะ
ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของเรา เพื่อ จะทูล ขอหนทางอัน ถูก ต้องจากพระองค์
สําหรับ เรา ลูก หลานของเรา และข้าวของทัง้ สิน
้ ของเรา 22 เพราะข้าพเจ้า ละอายที่ จะทูล
ขอกองทหารและพลม้าจากกษั ตริย์เพื่อช่วยเราสู้ ศัตรู ตามทางของเรา ในเมื่อ เราได้ กราบ
ทูลกษัตริย์แลวว
้ ่า “พระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยูก
่ ับบรรดาผูที
้ ่แสวงหาพระองค์ให้ยังผล
ดี แต่ ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ ต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่ ละทิง้ พระองค์� 23 เราจึง
อดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรือ
่ งนี้ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเรา
21

ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน

24 และข้าพเจ้าได้ แยกปุโรหิตใหญ่ออกสิบสองคนคือ

เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่น้อง
สิบคนของเขาที่อยูกั
่ บเขา 25 และข้าพเจ้าได้ชงั ่ เงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้ กับเครือ
่ งบูชา
สําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา มอบให้เขาทัง้ หลายซึ่งกษั ตริย์และที่ ปรึกษาและเจ้า
นายของพระองค์ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ นั่น ได้ ถวายไว้ 26 ข้าพเจ้า ได้ ชงั ่ ใส่ มือ ของเขา
เป็นเงินหกร้อยห้าสิบตะลันต์ และเครือ
่ งใช้ที่ ทําด้วยเงินมีค่าหนึ่ งร้อยตะลันต์ และทองคํา
ร้อยตะลันต์ 27 ชามทองคํายีสิ
่ บลูกมีค่าหนึ่ งพันดาริค และเครือ
่ งใช้ทองสัมฤทธิเนื
์ ้ อละเอียด
28
สุกใสสองลูก มี ค่า เท่ากับ ทองคํา และข้าพเจ้า บอกเขาว่า “ท่านทัง้ หลายบริสุทธิ์ ต่อ พระ
เยโฮวาห์ และเครือ
่ งใช้ก็บริสุทธิ์ และเงินกับทองคําเป็นของถวายด้วยใจสมัครแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทัง้ หลาย 29 จงเฝ้าดูแลไว้จนกว่าท่านชัง่ สิง่ เหล่านั ้นต่อ
หน้าพวกปุโรหิตใหญ่และคนเลวี และประมุขของบรรพบุรุษอิสราเอลในเยรู ซาเล็ม ภายใน
ห้องพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึงรับเงินและทองคําที่ได้ชัง่
และเครือ
่ งใช้ เพื่อนําไปยังเยรู ซาเล็ม ยังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา
เอสราถึงเยรู ซาเล็ม

และเราก็ ออกจากแม่น้ํา อาหะวาในวั นที ่ สิ บสองของเดือนต้น เพื่อ ไปยัง เยรู ซาเล็ม
และพระหัตถ์ ของพระเจ้า ของเราอยู่ กับ เรา และพระองค์ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากมือ ของศั
ตรู และจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง 32 เรามาถึงเยรู ซาเล็มและพักอยู่ที่ นั ่นสามวัน 33 ในวั
นที่สี่ภายในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา ก็ชัง่ เงิน ทองคําและเครือ
่ งใช้ใส่มือของเมเรโมท
ปุโรหิต บุ ตรชายอุ รียอาห์ และคนที่ อยู่กับเขาคือเอเลอาซาร์บุ ตรชายฟีเนหัส และคนที่ อยู่
กับเขาทัง้ หลายคือ โยซาบาด บุตรชายเยชูอา และโนอัดยาห์บุตรชายบินนุย คนเลวี 34 เขา
ชัง่ และนั บทงั ้ หมดและบันทึกนํ้าหนั กของทุกสิง่ ไว้ 35 บรรดาลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไป
เป็นเชลย ซึ่งมาจากการเป็นเชลย ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล มีวัวผู้สิ
บสองตัวสําหรับพวกอิสราเอลทัง้ ปวง แกะผูเก
้ ้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว และแพะผู้
สิบสองตัวเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาถวายพระเยโฮวาห์
้ นี้ เป็นเครือ
31
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เขาทัง้ หลายได้ มอบพระราชโองการให้ แก่ สม ุห เทศาภิบาลของกษั ตริย์ และแก่ ผู้ ว่า
ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ และท่านเหล่า นี้ ได้ ช่วยเหลือ ประชาชนและพระนิ เวศของ
พระเจ้า
36

9

การสมรสกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสิง่ ที่ผิดพลาด
เมื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ได้ เสร็จ สิน
้ ลงแล้ว พวกเจ้า นายก็ เข ้า มาหาข้าพเจ้า กล่าว ว่า
“ประชาชนแห่ งอ ิส ราเอล และพวกปุ โรหิ ตก ับ คนเลวี มิได้ แยกตนเองออกจากชนชาติ ทัง้
หลายแห่ง แผ่น ดิน เหล่า นั ้น โดยได้ ประพฤติ ตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา
คือ ออกจากคนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนเยบุส คนอัม โมน คนโมอับ คนอียป
ิ ต์
และคนอาโมไรต์ 2 เพราะเขารับ บุตรสาวของชนเหล่า นี้ เป็น ภรรยาของเขาเอง และของ
บุตรชายของเขา ดังนั ้นเชื้อสายบริสุทธิได้
์ ปะปนกับชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินเหล่านั ้น นี่
แหละในการละเมิด ข้อ นี้ มือ ของเจ้า หน้าที่ ชน
ั ้ หัวหน้า และผู้ ครองเมืองได้ เด่ นที ่ สุด � 3 เมื่อ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อของข้าพเจ้าทัง้ เสื้อคลุมของข้าพเจ้า และทึ้งผมออก
จากศีรษะของข้าพเจ้าและทึ้งหนวดเครา และนั ่งลงตะลึงอยู่ 4 แล้วบรรดาคนที่สัน
่ สะท้าน
ไปด้วย พระวจนะของพระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เหตุ ด้วยการละเมิด ของพวกที่ ถู กกวาดไป
เป็น เชลยนั ้น ได้ มาประชุม ต่อ หน้า ข้าพเจ้า เมื่อ ข้าพเจ้า นั ่ง ตะลึง อยู่ จนถึง เวลาถวายเครือ
่ ง
สักการบูชาตอนเย็น
1

คําอธิษฐานและการสารภาพของเอสรา
ณ เวลาสักการบูชาตอนเย็น นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ลุ กขึ้น จากการถ่อมตัว มี เครือ
่ งแต่ง กาย
และเสื้อ คลุม ของข้าพเจ้า ฉี ก ขาด และข้าพเจ้า ก็ คุ กเข่า ลงและชู มือ ขึ้น ต่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของข้าพเจ้า 6 และข้าพเจ้า ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
ละอายขวยเขินทีจ
่ ะเงยหน้าหาพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่าความชัว่ ช้าของข้า
พระองค์ ทัง้ หลายขึ้นสูงกว่าศีรษะของข้าพระองค์ และการละเมิดของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
กองขึ้น ไปถึง ฟ้า สวรรค์ 7 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี การละเมิด ยิง่ ใหญ่ ตัง้ แต่ สม ัย บรรพบุรุษ
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจนถึง ทุก วัน นี้ และเพราะความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ บรรดากษั ตริย์ของข้าพระองค์ และบรรดาปุโรหิตของข้าพระองค์ได้ถู
กมอบไว้ในมือของบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินเหล่านั ้น ให้แก่ดาบ แก่การเป็นเชลย แก่การ
ปล้น และแก่ การขายหน้าอย่างที่ สุด อย่างทุกวันนี้ 8 แต่ บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้ หลายทรงสําแดงพระกรุ ณา พอพระทัย ชัว่ ครู หน
่ ่งึ สัน
้ ๆ และได้ ทรงประทานให้
ข้าพระองค์ทัง้ หลายมีคนที ่เหลืออยู่และมีที่ ยึดมน
ั ่ ในที่ บริสุทธิของพระองค์
เพื่อว่าพระเจ้า
์
ของข้าพระองค์จะได้ทรงให้ตาของข้าพระองค์ทัง้ หลายแจ่มขึ้น และทรงประสาทความฟื้ น
คืน มาเล็ก น้ อยจากการเป็น ทาสของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 9 เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เป็น ทาส แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ มิได้ ทรงละทิง้ ข้า พระองค์ ไว้ในความเป็น ทาส แต่ ทรง
บันดาลให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั ความเมตตาในสายพระเนตรกษั ตริ ย์ ทัง้ หลายแห่ง
เปอร์เซ ีย ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี การฟื้ นฟู ขึ้น เพื่อ จะตัง้ พระนิ เวศของพระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายขึ้น ไว้ เพื่อ จะซ่อมแซมสิง่ ที่ ปรักห ัก พัง ในพระนิ เวศ เพื่อ จะประทาน
กําแพงแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายในยู ดาห์ และในเยรู ซาเล็ม 10 และบัดนี้ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ต่อจากนี้ ข้าพระองค์ จะทูลอะไรอีก เพราะข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้
ละทิง้ พระบัญญั ติ ของพระองค์ 11 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงบัญชาไว้ โดยผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ ว่า ‘แผ่ นดิน ซึ่ง เจ้า กําลัง เข้าไปเพื่อ ยึด เป็น กรรมสิทธิ์นั ้น เป็น แผ่น ดิน มลทิน ด้วย
ความโสโครกของชนชาติทัง้ หลายในแผ่นดินเหล่านั ้น ด้วยการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียน
5
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ของเขา ซึ่ง เต็ม ไปหมดตัง้ แต่ ปลายข้างนี้ ถึง ปลายข้างโน้ น ด้วยความมลทิน ของเขาทัง้
หลาย 12 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ อย่ามอบพวกบุตรสาวของเจ้าแก่พวกบุตรชายของเขา หรืออย่า
รับ พวกบุตรสาวของเขาให้ พวกบุตรชายของเจ้า หรือ อย่า เสริม สันติภาพและความเจริญ
มัง่ คัง่ ของเขาทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะแข็ง แรง และกิน ของดีๆ แห่ง แผ่น ดิน
นั ้น และมอบแผ่น ดิน นั ้น ไว้เป็น มรดกแก่ ลูก หลานของเจ้า ทัง้ หลายเป็น นิ ตย์� 13 และเมื่อ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายรับ โทษเพราะการชัว่ ร้ายของข้า พระองค์ และเพราะการละเมิด ใหญ่
ยิง่ ของข้า พระองค์ และเมื่อ พระองค์ คือ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ทรงลงโทษข้า
พระองค์ เหตุความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ น้ อยกว่าที่พึงควรได้รับ และทรงประทานการช่วย
ให้พ้น แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอย่างนี้ 14 สมควรที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะฝ่า ฝืน พระบัญญั
ติ ของพระองค์ อีก และเข้า เกี่ยวดองด้วยการแต่งงานกับ ชนชาติ ทัง้ หลายที่ กระทํา สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนเหล่านี้ หรือ พระองค์จะไม่ทรงกริว้ ต่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจนพระองค์ผลาญ
ข้าพระองค์ทัง้ หลายเสีย จนไม่มีคนที่เหลืออยู่และไม่มีใครรอดได้เลยหรือ 15 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล พระองค์ ชอบธรรม เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คนที่
เหลืออยูซึ
่ ่งรอดพ้นมาอย่างทุกวันนี้ ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายอยูต
่ ่อพระพักตร์พระองค์ มี
การละเมิดของข้าพระองค์ อยู่ เพราะไม่ มี สักคนเดียวที่ จะยืนต่อพระพักตร์พระองค์ ได้ เหตุ
เรือ
่ งนี้ �

10
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก
ขณะ ที่ เอ ส รา อธิษฐาน และ ทําการ สารภาพ ร้องไห้ ทิง้ ตัว ลง ต่อ หน้า พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า มี ชุ มนุมชนหมู่ ใหญ่ โตมากทัง้ ชายหญิง และเด็ก จากอิสราเอลประชุม ต่อ หน้า ท่าน
เพราะประชาชนได้ ร้องไห้ อย่างขมขื่น 2 และเชคานิ ยาห์ บุ ตรชายเยฮี เอล คนเอลามกล่า ว
แก่ เอสราว่า “พวกเราทัง้ หลายได้ ละเมิด ต่อ พระเจ้า ของเราเสีย แล้ว และได้ แต่ งงานกับ
หญิง ต่างชาติ จากชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน นี้ แต่ ถึง จะมี เรือ
่ งอย่างนี้ ก็ ยั งม ี ความหวัง
3
ในอิสราเอลอยู่ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ให้ เรากระทํา พันธสัญญากับ พระเจ้า ของเราที่ จะทิง้
ภรรยาและลูกเหล่านี้ ซ่ึงเกิดมาจากเขาทัง้ หลายเสียทัง้ สิน
้ ตามคําปรึกษาของเจ้านายของ
ข้าพเจ้า และของบรรดาผู้ ที่ สัน
่ สะท้านด้วยพระบัญญั ติ ของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย และ
ขอให้ กระทํา ตามพระราชบัญญั ติ เถิด 4 จงลุก ขึ้น เถิด เพราะเป็น หน้าที่ ของท่าน และเรา
ทัง้ หลายจะสนั บสนุน ท่าน ขอจงเข้ม แข็ง และกระทํา เสีย เถิด� 5 แล ้ว เอสราได้ ลุ กขึ้น ให้
บรรดาปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสราเอลทัง้ ปวงกระทําสัตย์ปฏิญาณว่า เขาจะกระทําตาม
ที่ ได้ พู ดแล้ว เขาทัง้ หลายจึง กระทํา สัตย์ ปฏิญาณ 6 แล ้ว เอสราก็ ถอยไปจากต่อ หน้า พระ
นิ เวศของพระเจ้า เข้าไปในห้องของโยฮานั นบุตรชายเอลี ยาชีบ เมื่อมาถึงที่ นั่นแล้ วก็ไม่รับ
ประทานขนมปัง หรือด่ื มน ้าํ เพราะท่านโศกเศร้า ด้วยเรือ
่ งการละเมิด ของพวกที่ ถู กกวาด
ไปเป็น เชลยนั ้น 7 และเขาทําการป่าวร้องทัว่ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม แก่ ลูก หลานทัง้ สิน
้ ของ
พวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยว่า ให้มาชุ มนุมกั นที ่ เยรู ซาเล็ม 8 และถ้า ผู้ ใดไม่ มาภายในสาม
วัน ตามคําสัง่ ของเจ้าหน้าที่และพวกผู้ใหญ่ทัง้ หลาย จะต้องริบทรัพย์สมบัติของเขาเสียทัง้
สิน
้ และผู้นั้นต้องขาดจากชุมนุมชนของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย 9 และชายทัง้ ปวงของ
ยู ดาห์ และเบนยามิน ได้ ชุ มนุ มกั นที ่ เยรู ซาเล็ม ภายในสามวัน ในเดือนที่ เก้า ณ วัน ที่ ยี ่ สิ บ
ของเดือนนั ้น และประชาชนทัง้ ปวงนั ่ง อยู่ ที่ ถนนหน้า พระนิ เวศของพระเจ้า ตัว สัน
่ สะท้าน
10
ด้วยเรือ
่ งนี้ และด้วยเรือ
่ งฝนตกหนั ก และเอสราปุโรหิต ได้ ลุ กขึ้น พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า
“ท่านทัง้ หลายได้ละเมิดและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ จึงได้ทวีการละเมิดของอิสราเอล
1
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จงสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน และกระทํา
ตามนํ้าพระทัยของพระองค์ จงแยกตัวท่านออกเสียจากชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินและ
จากภรรยาต่างชาติ� 12 แล ้วชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ ได้ ตอบด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “เป็น ดัง นั ้น แหละ
เราต้องกระทํา ตามที่ ท่านพูด แล้ว� 13 แต่ มี ประชาชนมากและเป็น เวลาที่ ฝนตกหนั ก เรา
อยู่กลางแจ้งไม่ไหวและจะจัดให้เสร็จในวันสองวันก็ไม่ได้ เพราะเราได้ละเมิดในเรือ
่ งนี้ มาก
14
นั ก ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราทําการแทนชุมนุมชนทัง้ สิน
้ และให้บรรดาคนในหัวเมืองของ
เราที่ ได้ รับ ภรรยาต่างชาติ มาตามเวลากําหนด พร ้ อมกับ พวกผู้ ใหญ่ และผู้ วิน ิจฉั ย ของทุก
เมืองจนกว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าของเรา ที่ทรงมีในเรือ
่ งนี้ หน
ั เหไปจากเราทัง้
15
หลาย� โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล และยาไซอาห์บุตรชายทิกวาห์ เท่านั ้นทีค
่ ัดค้านเรือ
่ ง
16
นี้ และเมชุ ลลามกับชับเบธัย คนเลวีสนับสนุนเขาทัง้ สอง แล้วลูกหลานของพวกที่ ถู กก
วาดไปเป็นเชลยก็ได้กระทําตาม เอสราปุโรหิต และประมุขของบรรพบุรุษบางคน ตามเรือน
บรรพบุรุษของเขา แต่ละคนที่ระบุชื่อไว้ได้ถูกเลือก ในวันทีหน
่ ่งึ ของเดือนที่สิบเขานั ่งประชุม
17
กันพิจารณาเรือ
่ งนี้ พอถึงวันที่หน่งึ ของเดือนที่หนึ่ ง เขาก็จบเรือ
่ งที่ชายทัง้ ปวงได้แต่งงา
นกับ หญิง ต่างชาติ 18 ลูก หลานของปุโรหิต ผู้ ได้ แต่ งงานกับ หญิง ต่างชาติ จากคนเยชู อาบ
ุตรชายโยซาดักและพีน
่ ้ องของท่านมี มาอาเสอาห์ เอลีเยเซอร์ ยารีบและเกดาลิยาห์ 19 เขา
ทัง้ หลายปฏิญาณตนว่าเขาจะทิง้ ภรรยาของเขาเสีย และเพราะเขามีความผิด เขาจึงถวาย
แกะผู้ ตัวหนึ่ งจากฝูงแพะแกะเป็นเครือ
่ งบู ชา เพราะเหตุ การละเมิดของเขา 20 จากคนอิม
เมอร์ มี ฮานานี และเศบาดิยาห์ 21 จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห์ เอลียาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล
และอุสซียาห์ 22 จากคนปาชเฮอร์ มี เอลีโอนัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด
และเอลาสาห์ 23 จากพวกคนเลวี มี โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิ ทา) เปธาหิยาห์ ยู
ดาห์และเอลีเยเซอร์ 24 จากพวกนั กร้อง มี เอลียาชีบ จากคนเฝ้าประตู มี ชัลลูม เทเลม และ
อุรี 25 และจากพวกอิสราเอล คือจากคนปาโรช มี รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคิยาห์ มิยามิน เอ
เลอาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์ 26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ ยาห์ เศคาริยาห์ เยฮีเอล อั
บดี เยรีโมท เอลี ยาห์ 27 จากคนศัทธู มี เอลี โอนัย เอลี ยาชีบ มัทธานิ ยาห์ เยรีโมท ศาบาด
และอาซีซา 28 จากคนเบบัย มี เยโฮฮานั น ฮานั นยาห์ ศับบัย อัทลัย 29 จากคนบานี มี เมชุล
ลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และเยรีโมท 30 จากคนปาหัทโมอับ มี อัดนา เคลาล เบ
ไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธานิ ยาห์ เบซาเลล บินนุย และมนั สเสห์ 31 จากคนฮาริม มี เอลีเย
เซอร์ อิสชีอาห์ มัลคิ ยาห์ เชไมอาห์ ชิเมโอน 32 เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห์ 33 จากคนฮา
ชูม มี มัทเธนั ย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลี เฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์และชิเมอี 34 จากคนบานี
มี มาอาดั ย อัม ราม อู เอล 35 เบไนยาห์ เบดัย ยาห์ เชลลูห์ 36 วาน ิ ยาห์ เมเรโมท เอลี ยาชีบ
37 มัทธานิ ยาห์ มัทเธนั ย ยาอาสุ 38 บานี บินนุย ชิเมอี 39 เชเลมิยาห์ นาธัน อาดายาห์ 40 มัค
นาเดบัย ชาชัย ชารัย 41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เชมาริยาห์ 42 ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ
43 จากคนเนโบ มี เยอ ีเอล มัท ที ธ ิยาห์ ศาบาด เศบิ นา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์ 44 บุ
คคลเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ บางคนมีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่านั ้นด้วย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เนหะมีย์

หน ังสือเล่ มน ี้ บัน ทึก ประวัติ ศาสตร์ของการสร้างกําแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขึ้น มา หลัง จาก
เศรุ บ บาเบลกับ พวกยิว สร้างพระวิหารใหม่ เสร็จ แล้ว อีกประมาณ 90 ปี ต่อ มา เนหะมีย์ได้
รับอน ุญาตจากกษั ตริย์ให้กล ับ ไปสร้างกําแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ตัง้ กรุ ง เยรู ซาเล็ มน น
ั ้ เป็น
เมืองหลวง และให้ตังอ
้ ิสราเอลเป็นประเทศอีก ครัง้ นี้ เนหะมีย์ได้ นําพวกยิวอีกพวกหนึ่ ง ซึ่
งมีจํานวนคนมากกว่าพวกยิวในสมัยของเอสราให้กลับไปด้วย กําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มนน
ั ้ ได้
ถูกทําลายมากกว่า 100 ปีก่อนเวลานั ้น ในตอนที่ยูดาห์ถูกนําไปยังบาบิโลนให้เป็นเชลย (2
พศด 36:19)
ที่ บอกว่ามากกว่า 100 ปีนัน
้ ก็คือใน 2 พศด 36:21 อิสราเอลอยู่ที่ บาบิโลนเป็นเวลา 70
ปีแล้ว แล้วต้องบวกสมัยรัชการสามสมัย คือกษั ตริย์ไซรัส กษั ตริยดาริ
์
อส
ั และกษั ตริย์อาห
สุเอรัส (อสร 4:5-8) แล้วบวกอีก 20 ปีในรัชการของกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 2:1) เอส
ราได้ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ปีก่อนเนหะมีย์ (ให้เปรียบเอสรา 7:7 กับเนหะมีย์ 2:1)
เนหะมีย์ ไปที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ในปี ก่อนค.ศ� 446 อาร์ชบิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะ
เวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 11 ปี
“ระยะเวลาของสองเล่ มน ี้ คือ เอสรา กับ เนหะมีย์ ประมาณหนึ่ ง ศตวรรษ เพราะว่า เรือ
่ ง
ของเอสราเริม
่ งของเนหะมีย์ สิ
่ ต้น ในปี แรกของกษั ตริย์ ไซรัส ในปี ก่อนค.ศ� 538 และเรือ
้น สุด ลงหลัง จากปี ที่ 32 ของกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส ในปี ก่อนค.ศ� 432” (จาก Topical
Index and Digest of the Bible, โดยมอนเซอร์�
พี่น้ องของเนหะมียร์ ายงานเรือ
่ งความทุกข์ใจในเยรู ซาเล็ม
1 ถ้อยคํา ของเนหะมีย์ บุ ตรชายฮาคาลิ ยาห์ ต่อ มาในเดือนคิ สลิว ในปี ที่ ยี ่ สิ บขณะที่
ข้าพเจ้า อยู่ ในสุ สาปราสาท 2 ฮานานี พี่ น้ องของข้าพเจ้า คนหนึ่ ง มาจากยู ดาห์ กับ ชายบาง
คน ข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวทหนี
ี่ ได้ ผูซึ
้ ่งเหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย และถาม
เรือ
่ งเกี่ยวกับ เยรู ซาเล็ม 3 เขาทัง้ หลายพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “ผู้ ที่ เหลือ จากพวกที่ ถู กกวาดไป
เป็นเชลยซึ่งอยูใ่ นมณฑลมีความลําบากและความอับอายมาก กําแพงเมืองเยรู ซาเล็มก็พัง
ลง และประตู เมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4 อยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถ้อยคํา เหล่า นี้ ข้าพเจ้า
ก็ นั ่ง ลง ร้องไห้ และ โศก เศร้า อยู่ หลาย วัน ข้าพเจ้า อด อาหาร และ อธิษฐาน ต่อ พระ พักตร์
พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรือ
่ ยมา
เนหะมียเ์ สียใจจึงอธิษฐาน
5 ข้าพเจ้า ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง
่ และ
น่า เกรง กลัว ผู้ ทรง รักษา พันธ สัญญา และ ดํารง ความ เมตตา กับ บรรดา ผู้ ที่ รัก พระองค์
และ รักษา พระ บัญญั ติ ของ พระองค์ 6 ขอ พระองค์ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ และ ขอ ทรง
ลืม พระเนตร ของ พระองค์ ดู อยู่ เพื่อ จะ ทรง ฟัง คํา อธิษฐาน ของ ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ ซึ่ง
ข้า พระองค์ ทูล อธิษฐาน ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ ณ บัดนี้ ทัง้ กลาง วัน และ กลาง คืน เพื่อ
ประชาชน อิสราเอล ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ สารภาพ บาป ของ ประชาชน อิสราเอล ซึ่ง ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ด้วยว่า ข้า พระองค์ กับ เรือนบรรพบุรุษ ของข้า
พระองค์ ทําบาปแล้ว 7 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายประพฤติ เลวทรามมากต่อ พระองค์ และมิ ได้
รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของ
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พระองค์ 8 ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง พระวจนะซึ่ง พระองค์ ได้ บัญชาไว้กับ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ว่า ‘ถ้า เจ้า ทัง้ หลายกระทํา การละเมิด เราจะกระจายเจ้า ทัง้ หลายไปในหมู่ ชนชาติ
ทัง้ หลาย 9 แต่ ถ้า เจ้า กลับ มาหาเรา และรักษาบัญญั ติ ของเราและประพฤติ ตาม ถึง แม้ ว่า
พวกเจ้า กระจัดกระจายไปอยู่ ใต้ ฟ้า ที่ ไกลที่ สุด เราจะรวบรวมเจ้า มาจากที่ นั ่น และนํา เจ้า
มายังสถานที่ ซ่ึงเราได้ เลือกไว้ เพื่อกระทําให้นามของเราดํารงอยู่ที่ นั่น� 10 เขาเหล่านี้ เป็น
ผู้ รับ ใช้ และเป็น ประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว้ด้วยฤทธานุ ภาพยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระองค์ 11 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้า
พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณตัง้ พระทัย สดับ ฟัง คํา อธิษฐานของผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ และคํา อธิษฐานของบรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ ปรารถนาจะยําเกรง
พระนาม ของ พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอน ต่อ พระองค์ ขอ ทรง ให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระองค์
จําเริญขึ้นในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เขาได้รบ
ั ความเมตตาในสายตาของชายคนนี้ � ขณะ
นั ้น ข้าพเจ้าเป็นพนั กงานเชิญถ้วยเสวยของกษั ตริย์

2
กษั ตริยอารทาเซอร์
์
ซีสทรงอนุญาตให้เนหะมียไ์ ปสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม
1 และอยู่ มาในเดือนนิ สาน ในปี ที่ ยี ่ สิ บแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส เมื่อ นํ้า องุน
่
จัด ตัง้ ไว้ตรงพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ก็ หยิ บน ้าํ องุน
่ ถวายกษั ตริย์ แต่ ก่อนนี้ ข้าพเจ้า มิ
2
ได้ โศกเศร้า ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยเหตุ นี้ กษั ตริย์ จึง ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ทําไมสี หน ้า
ของเจ้าจึงเศร้าหมอง เจ้ าก็ ไม่ เจ็บไม่ ป่วยมิ ใช่หรือ เห็นจะไม่ มี อะไรนอกจากเศร้าใจ� และ
ข้าพเจ้า ก็ เกรงกลัว ยิง่ นั ก 3 ข้าพเจ้า ทูล กษั ตริย์ว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์เถิด
ไฉนสีหน้าของข้าพระองค์จะไม่เศร้าหมองเล่าในเมื่อเมืองสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์รา้ งเปล่าอยู่ และประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย� 4 แล้วกษั ตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า “เจ้าปรารถนาจะขออะไร� ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ 5 และข้าพเจ้า
ทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยกษั ตริย์ และถ้าผู้รับใช้ของพระองค์เป็ นที่โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ไปยังยูดาห์ ยังเมืองซึ่งเป็นที่ฝังศพของ
บรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ จะสร้างขึ้นใหม่� 6 และกษั ตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า
(มีพระราชินีประทับข้างพระองค์� ว่า “เจ้าจะไปนานสักเท่าใด เมื่อไรเจ้าจะกลับมา� จึงเป็
นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ที่ จะให้ ข้าพเจ้า ไป และข้าพเจ้า ก็ กําหนดเวลาให้ พระองค์ ทรงทราบ
7 และข้าพเจ้ากราบทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอทรงโปรดมีพระราชสาร
ให้ ข้า พระองค์ นํา ไปถึง ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น เพื่อ เขาจะได้ อนุ ญาตให้ ข้า
พระองค์ ผ่านไปจนข้า พระองค์ จะไปถึง ยู ดาห์ 8 และพระราชสารถึง อาสาฟเจ้า พนั กงานผู้
ดู แลป่า ไม้ หลวง เพื่อ เขาจะได้ ให้ ไม้ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ทํา คานประตู พระราชวัง ของพระ
นิ เวศ และทํา กําแพงเมือง และเพื่อ ทํา บ้านที่ ข้า พระองค์ จะได้ เข ้า อาศัย� กษั ตริย์ ก็ ทรง
พระราชทานให้ตามพระหัตถ์ อน
ั ประเสริฐของพระเจ้าของข้าพเจ้าที่ อยู่เหนื อข้าพเจ้า 9 แล
้วข้าพเจ้ามายังผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น และมอบพระราชสารของกษั ตริย์ให้
แก่เขา อนึ่ งกษั ตริย์ทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไปกับข้าพเจ้าด้วย 10 แต่เมื่อสันบาลลัท
ชาวโฮโรนาอิม และโทบีอาห์คนอัมโมนข้าราชการได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งที่ไม่พอใจเขาอย่าง
ยิง่ ที่มีคนมาหาความสุขให้คนอิสราเอล
เนหะมียแอบดู
์
กําแพงเมือง
ข้าพเจ้าจึงมายังเยรู ซาเล็มและพักอยู่ที่ นั ่นสามวัน 12 แล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในกลางคืน
คือ ข้าพเจ้า กับ บางคนที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ บอกผู้ หน ่งึ ผู้ ใดถึง เรือ
่ งที่ พระเจ้า ของ
11
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ข้าพเจ้า ดลใจข้าพเจ้า ให้ กระทํา เพื่อ เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า ไม่ มี สัตว์ อื่ นก ับ ข้าพเจ้า นอกจาก
สัตว์ที่ข้าพเจ้าขีอยู
่ ่ 13 ในกลางคืนข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขา ถึงบอม
่ ังกร และถึงประตู
กองขยะ และข้าพเจ้าได้ตรวจดูกําแพงเยรูซาเล็มทพั
ี่ ง และประตูเมืองที่ถูกไฟทําลาย 14 แล
้วข้าพเจ้าก็ ไปต่อยังประตู นํ้าพุ ถึงสระหลวง แต่ ไม่มีที่ ที่ จะให้สัตว์ซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้
15 แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทางลําธารและตรวจดู กําแพง แล้วกลับมาเข้าทางประตู หุบ
เขากลั บที่เดิม 16 ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหน หรือข้าพเจ้าทําอะไร และ
ข้าพเจ้าก็ ยงั ไม่ได้ บอกพวกยิว บรรดาปุโรหิต พวกขุนนาง พวกเจ้าหน้าที่ และคนอื่นๆที่ จะ
รับผิดชอบการงาน
การหนุนใจของเนหะมีย์ พวกเขาสร้างกําแพงขึ้นได้
17 แล้วข้าพเจ้าพูดกับเขาทัง
้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นแล้วว่าเราตกอยูใ่ นความลําบาก
อย่างไร ที่เยรู ซาเล็มปรักหักพังลง และไฟไหม้ประตูเมืองเสียนั ้น มาเถิด ให้เราสร้างกําแพง
เยรู ซาเล็ม ขึ้น เพื่อ เรา จะ ไม่ ต้อง อับอาย ขาย หน้า อีก� 18 แล ้ว ข้าพเจ้า บอก เขา ถึง การ ที่
พระหัตถ์ ของพระเจ้า อยู่ กับ ข้าพเจ้า เพื่อ ยัง ผลดี ทัง้ พระวจนะซึ่ง กษั ตริย์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า
และเขาทัง้ หลายพูด ว่า “ให้เราลุก ขึ้น สร้างเถิด� เขาก็ ปลงใจลงมือ ทําการดี นั ้น 19 แต่ เมื่อ
สันบาลลัทคนโฮโรนาอิม และโทบีอาห์ข้าราชการ คนอัมโมน กับเกเชมชาวอาระเบียได้ยน
ิ
เรือ
่ งนั ้น เขาทัง้ หลายเยาะเย้ยและดูถูกเรา พูดว่า “เจ้าทัง้ หลายทําอะไรกันนี่ เจ้ากําลังกบฏ
ต่อกษั ตริย์หรือ� 20 แล้วข้าพเจ้าตอบเขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ จะทรงให้เรา
กระทําสําเร็จ และเราทัง้ หลายผูรั
้ บใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้าง แต่ท่านทัง้ หลายไม่มีส่วน
หรือสิทธิหรือที่ระลึกในเยรู ซาเล็ม�

3
ประชาชนช่วยกันสร้างกําแพงเมือง
แล ้ว เอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต ได้ ลุ กขึ้น พร้อมกับ พี่ น้องของท่าน บรรดาปุโรหิต และเขา
ทัง้ หลายได้ สร้างประตู แกะ เขาได้ ทํา พิธีชําระให้ บริสุทธิ์และได้ ตัง้ บานประตู เขาทัง้ หลาย
ได้ ทําพิธีชําระให้บริสุทธิจนถึ
งหอคอยเมอาห์ไกลไปจนถึงหอคอยฮานั นเอล 2 และถัดท่าน
์
ไป คนชาวเยรีโคก ็ ได้ สร้าง และถัด เขาไป ศัก เกอร์บุ ตรชายอิ มรีก็ได้ สร้าง 3 และลูก หลาน
ของหัส เสนาอาห์ ได้ สร้างประตู ปลา เขาได้ วางวงกบและได้ ตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และ
ดาลประตู 4 ถัดเขาไปเมเรโมทบุตรชายอุรีอาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮักโขสได้ ซ่อมแซม และถัด
เขาไปเมชุ ล ลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมเชซาเบลได้ ซ่อมแซม และถัด เขา
ไปซาโดกบุตรชายบาอานาได้ ซ่อมแซม 5 และถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซม แต่ พวก
ขุนนางของเขาไม่ ยอมเอาคอมารับ งานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเขาทัง้ หลาย 6 และเย
โฮยาดาบุตรชายปาเสอาห์ และเมชุ ล ลามบุตรชายเบโสไดอาห์ ได้ ซ่อมแซมประตู เก่า เขา
วางวงกบและตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และดาลประตู 7 และถัด เขาไป คือ เมลาติ ยาห์ ชา
วกิเบโอน และยาโดนชาวเมโรโนท คนเมือ งกิเบโอนและเมืองมิส ปาห์ ได้ ซ่อมแซม ซึ่ง อยู่
ใต้ ปกครองของเจ้า เมืองฟากแม่น้ํา ข้างนี้ 8 ถัด เขาไปคื ออ ุส ซี เอลบุตรชายฮารฮายาห์ ชา่ ง
ทองได้ซ่อมแซม ถัดเขาไปคือฮานั นยาห์ผู้เป็นบุตรชายของช่างนํ้าหอมคนหนึ่ งได้ซ่อมแซม
เขาบูรณะเยรู ซาเล็มไกลไปจนถึงตอนกําแพงกว้าง 9 ถัดเขาไป คือเรไฟยาห์บุ ตรชายเฮอร์
ผู้ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ งของเยรู ซาเล็มได้ ซ่อมแซม 10 ถัดเขาไปคือ เยดายาห์บุ ตรชายฮา
รุ มั ฟ ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับ บ้านของเขา และถัด เขาไปคือ ฮัท ธัช บุตรชายฮาชั บน ิ ยาห์ ได้
ซ่อมแซม 11 มัลคิ ยาห์ บุ ตรชายฮาริม และหัส ชูบ บุตรชายปาหัท โมอับ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วน
หนึ่ ง และหอคอยเตาอบ 12 ถัดเขาไปคือ ชัลลูมบุตรชายฮัลโลเหช ผู้ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ ง
1
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ของเยรู ซาเล็ม ได้ ซ่อมแซม ทัง้ ตัว เขาและบุตรสาวของเขา 13 ฮานูน และชาวเมืองศาโน
อาห์ได้ซ่อมแซมประตูหุบเขา เขาสร้างประตูข้น
ึ ใหม่และตัง้ บานประตู ติ ดลูกสลักและดาล
ประตู และซ่อมแซมกําแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตู กองขยะ 14 มัลคิ ยาห์บุ ตรชาย
เรคาบ ผู้ ปกครองส่วนหนึ่ ง ของแขวงเบธฮัคเคเรม ได้ ซ่อมประตู กองขยะ เขาสร้างและตัง้
บานประตู ติ ดล ูก สลัก และดาลประตู 15 ชัลลู นบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้ ปกครองส่วนหนึ่ ง ของ
แขวงมิส ปาห์ ได้ ซ่อมแซมประตู นํ้าพุ ได้ สร้างประตู สร้างมุง และตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก
และดาลประตู ท่านได้สร้างกําแพงสระชิโลอาห์ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึงบันไดซึ่ง
ลงไปจากนครดาวิด 16 ถัดเขาไปเนหะมียบุ
์ ตรชายอัสบูก ผูปกครองแขวงเบธซู
้
รครึ
์ ่งหนึ่ งได้
ซ่อมแซม ไปจนถึงที่ตรงข้ามกับอุโมงค์ฝังศพของดาวิด ถึงสระขุดและถึงโรงทแกล้วทหาร
17 ถัดเขาไปคนเลวีได้ซ่อมแซม คือ เรฮูมบุตรชายบานี ถัดเขาไปคือ ฮาชาบิยาห์ ผู้ปกครอง
แขวงเคอี ลาห์ ครึง่ หนึ่ ง ได้ ซ่อมแซมส่วนของเขา 18 ถัด เขาไปพี่ น้องของเขาได้ ซ่อมแซม
คือ บัฟวัยบุตรชายเฮนาดัด ผู้ปกครองแขวงเคอีลาห์ครึง่ หนึ่ ง 19 ถัดเขาไปคือ เอเซอร์บุตร
ชายเยชู อา ผู้ ปกครองเมืองมิส ปาห์ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตรงข้ามกับ ทางขึ้น ไปยัง คลัง
อาวุธตรงที่ มุ มหักของกําแพง 20 ถัดเขาไปคือ บารุ คบุตรชายศับบัย ได้ ซ่อมแซมอย่างร้อน
ใจอีก ส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่ มุ มหัก ของกําแพงจนถึง ประตู เรือนของเอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต 21 ถัด
เขาไปคือ เมเรโมทบุตรชายอุ รีอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮัก โขส ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่
ประตู เรือนของเอลี ยาชีบ ถึง ปลายเรือนของเอลี ยาชีบ 22 ถัด เขาไปคือ บรรดาปุโรหิต ชาว
ที่ราบได้ ซ่อมแซม 23 ถัด เขาไปคือ เบนยามิน และหัส ชูบ ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับ บ้านของ
เขาทัง้ หลาย ถัด เขาไปคือ อาซาริยาห์ บุ ตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอานานิ ยาห์ ได้
ซ่อมแซมข้างเรือนของเขาเอง 24 ถัดเขาไปคือ บินนุยบุตรชายฮานาดัดได้ซ่อมแซมอีกส่วน
หนึ่ ง ตัง้ แต่บ้านของอาซาริยาห์ถึงมุมหักของกําแพง คือถึงมุมเลี้ยว 25 ปาลาลบุตรชายอุซัย
ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับมุมหักของกําแพง และหอคอยที่ย่น
ื จากพระราชวังหลังบนที่ลาน
ทหารรักษาพระองค์ ถัดเขาไปคือ เปดายาห์บุ ตรชายปาโรช 26 และคนใช้ประจําพระวิหาร
อยูที
่ ่โอเฟล ได้ซ่อมแซมไปจนถึงที่ตรงข้ามกับประตูน้ําทางด้านตะวันออกและที่หอคอยยื่น
ออกไป 27 ถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ งตรงข้ามกับหอคอยใหญ่ที่ ยื่นออก
ไปไกลไปจนถึง ประตู เมืองโอเฟล 28 บรรดาปุโรหิต ได้ ซ่อมแซมเหนื อ ประตู ม้า ขึ้น ไป ต่างก็
ซ่อมที่ ตรงข้ามกับ เรือนของตน 29 ถัด เขาไป ซาโดกบุตรชายอิม เมอร์ ได้ ซ่อมแซมที่ ตรง
ข้ามกับ เรือนของเขา ถัด เขาไป เชไมอาห์ บุ ตรชายเชคานิ ยาห์ คนเฝ้า ประตู ตะวัน ออกได้
ซ่อมแซม 30 ถัดเขาไป ฮานั นยาห์บุตรชายเชเลมิยาห์ และฮานูนบุตรชายคนที่หกของศาลา
ฟ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ถัด เขาไปคือ เมชุ ล ลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ได้ ซ่อมแซมตรง
ข้ามกับห้องของเขา 31 ถัดเขาไป มิลคิยาห์บุตรชายของช่างทองคนหนึ่ งได้ซ่อมแซมไกลไป
จนถึงเรือนของคนใช้ประจําพระวิหาร และของพ่อค้า ตรงข้ามกับประตูมิฟคาด จนถึงห้อง
ชัน
้ บนที่ มุม 32 และระหว่างห้องชัน
้ บนที่ มุ มกับ ประตู แกะนั ้น บรรดาช่างทองและพ่อค้า ได้
ซ่อมแซม

4

สันบาลลัทกับโทบีอาห์เยาะเย้ยพวกยิว
ต่อ มาเมื่อ สัน บาลลัท ได้ ยิ นว ่า เรากําลั งก ่อ สร้างกําแพง เขาโกรธและเดือดดาลมาก
และเขาเยาะเย้ยพวกยิว 2 และเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสะมา
เรียว่า “พวกยิวที่ออ
่ นแอเหล่านี้ ทําอะไรกัน เขาจะซ่อมกันหรือ เขาจะทําสัตวบูชาหรือ เขา
จะทําให้เสร็จในวันเดียวหรือ เขาจะเอาหินที ่ถู กเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ� 3 โทบีอาห์
1
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คนอัม โมนอยู่ ข้างๆท่าน และเขาพูด ว่า “เออ สิ ่ง ที่ เขากําลัง สร้างอยู่ นั ้น ถ้า สุนัข จิง้ จอกตัว
หนึ่ งวิง่ ขึ้นไป มันจะพังกําแพงหินของเขาลงมา�
เนหะมียอธิ
์ ษฐาน
4 “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย ขอทรงสดับ เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็
นที่ดูถูกดูหมิน
่ ขอทรงหันการเยาะเย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเอง และขอทรงมอบ
เขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นเชลยนั ้น 5 ขออย่าทรงปกปิดความชัว่ ช้าของเขา
ไว้ และขออย่าลบล้างบาปของเขาทัง้ หลายต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ยว
ั ่ เย้าให้ทรงกริว้ ต่อหน้าบรรดาผูก่
้ อสร้าง� 6 เราจึงสร้างกําแพงขึ้น และกําแพงทัง้ สินก
้
็ต่อกันสูงครึง่ หนึ่ งแล้ว เพราะประชาชนมีน้ําใจที่จะทํางาน
การวางแผนร้าย เนหะมียจ
์ ึงอธิษฐานต่อ
7 แต่ต่อมาเมื่อสันบาลลัทและโทบีอาห์ กับชาวอาระเบีย และคนอัมโมน และชาวอัศโดด
ได้ยนว
ิ ่า การซ่อมแซมกําแพงเยรู ซาเล็มนัน
้ กําลังคืบหน้าต่อไป และกําลังปิดช่องโหว่ต่างๆ
8
เขาทัง้ หลายก็โกรธมาก และเขาก็ปองร้ายกันจะมาสู้รบกับเยรู ซาเล็ม และก่อการโกลาหล
ขึ้นในนั ้น 9 แต่เราทัง้ หลายได้ออ
้ นวอนต่อพระเจ้าของเรา และวางยามป้องกันเขาทัง้ หลาย
ทัง้ กลางวันและกลางคืน
บรรดาศัตรู ขู่เข็ญพวกยิว
10 แต่ ยู ดาห์กล่าวว่า “เรีย
่ วแรงของคนที่ ขนของก็กําลังทรุ ดลง และมีสิ ่งปรักหักพังมาก
เราไม่ สามารถสร้างกําแพงได้� 11 และศั ตรู ของเรากล่าวว่า “เขาจะไม่ รู ไม่
้ เห ็น จนกว่า เรา
12
จะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขา กับยับยัง้ งานของเขา� ต่อมาเมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขา
ทัง้ หลายมาก็ ได้ บอกเราตัง้ สิบ ครัง้ ว่า “เขาจะลุก ขึ้น มาต่อสู้ เราจากที่ อยู่ ของเขาทุก แห่ง�
13 ข้าพเจ้า จึง ตัง
้ ประชาชนไว้ในส่วนที่ ต่ํา ที่สุด ข้างหลัง กําแพง และในที่ สูง ตามครอบครัว
ของเขา โดยมี ดาบ หอก และคัน ธนู 14 ข้าพเจ้า มองดู แล ้ว ลุก ขึ้น พู ดก ับ ขุนนางและเจ้า
หน้าที่ทัง้ หลาย กับคนนอกนั ้ นว่า “อย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใหญ่ยิง่
และน่าเกรงกลัว และต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่าน บุตรชายบุตรสาวของท่าน ภรรยาและเรือน
ของท่าน� 15 อยู่มาเมื่อศั ตรู ของเราได้ ยินว่าเราได้ยน
ิ เรือ
่ งแล้ว และพระเจ้าได้ ทรงทําลาย
แผนงานของเขา เราต่างก็กลับมายังกําแพงที่งานของตนทุกคน 16 ตัง้ แต่วันนั ้นมา ผู้รบ
ั ใช้
ของข้าพเจ้าครึง่ หนึ่ งทําการก่อสร้าง อีกครึง่ หนึ่ งถือหอก โล่ คันธนู และเสื้อเกราะ บรรดา
ประมุข ทัง้ หลายหนุน หลัง บรรดาวงศ์ วานยู ดาห์ 17 ผู้ ที่ ก่อสร้างกําแพง และบรรดาผู้ ที่ ขน
ของกับผูที
้ ่ยกของขึ้น ทุกคนมือหนึ่ งทํางาน อีกมือหนึ่ งถืออาวุธไว้ 18 ผูก่
้ อสร้างทุกคนมีดาบ
19
คาดอยู่ที่สีข้างขณะที่เขาสร้าง ชายที่เป่าแตรอยู่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดกับขุนนางและ
เจ้าหน้าที่ทัง้ ปวงกับคนนอกนั ้นว่า “การงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมาก เพราะเราแยก
กันอยูบ
่ นกําแพงห่างจากกัน 20 เมื่อท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตรอยูตรงไหน
่
จงวิง่ กรู กันไป
ที่ พวกเรา พระเจ้า ของเราทัง้ หลายจะทรงต่อสู้ เพื่อ พวกเรา� 21 เราจึง ทํางานกัน พวกเรา
ครึง่ หนึ่ งถือหอกตัง้ แต่ เช้ามืดจนดาวขึ้น 22 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้าพู ดกับประชาชนอีกว่า “ขอให้
ผู้ชายทุกคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรู ซาเล็ม เพื่อเขาจะเป็นยามให้เราใน
กลางคืน และทํางานกลางวัน� 23 ข้าพเจ้า พี่น้ องของข้าพเจ้า หรือคนใช้ของข้าพเจ้า หรือ
คนยามผู้ติ ดตามข้าพเจ้าก็ ดี ไม่มีใครถอดเครือ
่ งแต่งกายออก เว้นแต่ เหล่ าคนที่ ถอดออก
เพื่อซัก

5

คนยิวมังม
่ ีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้ เขามาเป็นทาส
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1 มีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพีน
่ ้ องพวก

ยิว 2 เพราะมีคนทีกล่
่ าวว่า “เรามากคนด้วยกัน ทังบ
้ ุตรชายและบุตรสาวของเรา ขอให้เราได้
3
ข้าว เพื่อเราจะได้รบ
ั ประทานและมีชีวิตอยูได้
่ � และมีคนกล่าวว่า “เราต้องจํานําไร่นาของ
เรา สวนองุน
่ ของเรา และบ้านเรือนของเรา เพื่อ จะได้ ข้าว เพราะเหตุ การก ัน ดารอาหาร�
4 และคนอื่นๆกล่าวว่า “เราได้ ขอยืมเงินมาเป็ นค่าภาษี ถวายกษั ตริย์ โดยจํานํานาและสวน
องุน
่ ของเรา 5 เนื้ อของเราเป็นเหมือนเนื้ อพีน
่ ้ องของเรา ลูกของเราก็เหมือนลูกของเขา แต่ดู
เถิด เราก็ยงั ให้บุตรชายและบุตรสาวของเราเป็นทาส บุตรสาวของเราบางคนเป็นทาสแล้ว
และเราไม่ มี กําลัง ที่ จะไถ่ เขาเลย เพราะคนอื่น ยึด นาและสวนองุน
่ ของเรา� 6 เมื่อ ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ เสียงร้องของเขา และถ้อยคําของเขา ข้าพเจ้าก็ โกรธมาก 7 ข้าพเจ้าตรึกตรองแล้ วก
็ นํา ความนี้ ไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้า หน้าที่ ข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายต่าง
คนต่างได้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยจากพีน
่ ้ องของตน� และข้าพเจ้าก็เรียกชุมนุมใหญ่มาสู้
กับเขา 8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่า “เราได้ไถ่พวกยิวพี่น้องของเราผู้ถูกขายไปยังคนต่าง
ประเทศคืนมา ตามแต่ เราจะสามารถทําได้ แต่ ท่านกลับขายพี่น้องของท่าน เพื่อเขาจะได้
ถูกขายให้แก่พวกเรา� คนทัง้ หลายก็นิ่งอยู่ พูดไม่ออก 9 ข้าพเจ้าจึงว่า “สิ่งที่ท่านทัง้ หลาย
ทําอยู่นั้นไม่ดี ไม่ควรที่ท่านจะดําเนิ นในความยําเกรงพระเจ้าของเราทัง้ หลาย เพื่อป้องกัน
การเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั ้น ซึ่งเป็นศัตรูของเราดอกหรือ 10 ยิง่ กว่านั ้นอีก ข้าพเจ้า
กับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าว ให้เราเลิกการให้ยม
ื
โดยคิด ดอกเบี้ย นั ้น เสีย เถิด 11 ในวัน นี้ ขอจงคืน มา ไร่นา สวนองุน
่ สวนมะกอกเทศ และ
เรือนของเขา และส่วนร้อยของเงิน ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน ซึ่ง ท่านได้ รีดเอาจากเขานั ้น
12
เสีย� แล้วเขาทัง้ หลายพูดว่า “เราจะคืนสิง่ เหล่านี้ และจะไม่เรียกร้องสิง่ ใดๆจากเขาทัง้
หลาย เราจะกระทําตามที่ท่านพูด� และข้าพเจ้าก็เรียกบรรดาปุโรหิตมา และให้ปุโรหิตเอา
คําปฏิญาณจากเขาทัง้ หลายว่า เขาจะกระทําตามที่เขาสัญญาแล้วนน
ั ้ 13 ข้าพเจ้าก็สลัดตัก
ของข้าพเจ้าด้วย และพูดว่า “ดังนั ้นแหละถ้าคนใดมิได้กระทําตามสัญญานี้ ขอพระเจ้าทรง
สลัดเขาเสียจากเรือนของเขา และจากการงานของเขา ให้เขาถูกสลัดออกแล้วไปตัวเปล่า�
และชุมนุมชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน� และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์ แล้วประชาชนก็ได้
กระทําตามที่เขาได้สัญญาไว้
เนหะมียร์ บ
ั ประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
“ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ตัง้ แต่ เวลาที่ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้ เป็น ผู้ วา่ ราชการในแผ่น ดิน ยู
ดาห์ ตัง้ แต่ ปี ที่ ยี ่ สิ บจนปี ที่ สามสิบ สองแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส สิ บสองปี ด้วย
กัน ข้าพเจ้า หรือ พี่ น้องของข้าพเจ้า มิ ได้ รับ ประทานอาหารของตําแหน่ ง ผู้ ว่า ราชการ 15 ผู้
ว่า ราชการคนที่ อยู่ ก่อนข้าพเจ้า ได้ เบียดเบียนประชาชน ได้ เอาเงิน เป็น ค่า อาหารและนํ้า
องุน
่ ไปจากเขา นอกจากเงินว ัน ละสี่ สิ บเชเขล แม้ ข้าราชการของท่านก็ ได้ ใช้ อํานาจเหนื อ
ประชาชน แต่ข้าพเจ้ามิได้กระทําเช่นนั ้น เพราะความยําเกรงพระเจ้า 16 ข้าพเจ้ายังยึดงาน
สร้างกําแพงนี้ อยู่ และมิได้ซื้อที่ดินเลย และคนใช้ของข้าพเจ้าทัง้ สินก
้ ็ได้ชุมนุมกันทํางานกั
นที ่นั ่น 17 ยิง่ กว่านั ้น ข้าพเจ้ามีคนหนึ่ งร้อยห้าสิบร่วมสํารับกับข้าพเจ้า คือพวกยิวและเจ้า
หน้าที่ นอกเหนื อจากบรรดาผูที
้ ่มาอยูก
่ ับเราทัง้ หลายจากประชาชาติผูซึ
้ ่งอยูร่ อบเรา 18 สิ่งที่
เตรียมไว้ในวันหนึ่ งๆมีววั ตัวหนึ่ ง และแกะที่คัดเลือกแล้วหกตัว เป็ดไก่เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้า
ด้วย ในทุกๆสิบ วัน นํ้า องุน
่ มากมายหลายถุง หนั ง แม้ จะมากอย่างนี้ ข้าพเจ้า มิ ได้ เรียกร้อง
เอาส่วนอาหารของตําแหน่ ง ผู้ ว่า ราชการ เพราะว่าการปรนนิ บั ติ นั ้น หนั ก หน้า ชนชาติ นี้ อยู่
แล้ว 19 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงสิง่ ที่ข้าพระองค์ได้กระทําเพื่อชนชาติ
นี้ ให้เกิดผลดีเถิด�
14
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เนหะมียไม่
์ ยอมพบกับผู้วิจารณ์

1 อยูมาเมื
่
่ อมีรายงานให้สันบาลลัท

โทบีอาห์และเกเชมชาวอาระเบียกับศัตรู อื่นๆของเรา
ทัง้ หลายได้ยินว่า ข้าพเจ้าได้ก่อกําแพง และไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่ (แม้ว่าจนวันนั ้นข้าพเจ้า
ยัง ไม่ ได้ ตัง้ บานประตู ที่ ประตู เมือง) 2 สัน บาลลัท กับ เกเชมใช้ ให้ มาหาข้าพเจ้า ว่า “ขอเชิญ
มาพบกัน ในชนบทแห่ง หนึ่ ง ในที่ราบโอโน� แต่ เขาทัง้ หลายเจตนาจะทํา อันตรายข้าพเจ้า
3 ข้าพเจ้า ก็ ใช้ ผู้ สื่อสารไปหาพวกเขาว่า “ข้าพเจ้า กําลัง ทํางานใหญ่ ลงมาไม่ ได้ ทําไมจะให้
งานหยุด เสีย ในขณะที่ ข้าพเจ้า ทิง้ งานลงมาหาท่าน� 4 แล ้ว เขาใช้ ให้มาหาข้าพเจ้า อย่างนี้
สี ่ครัง้ ข้าพเจ้าก็ ตอบเขาไปทํานองเดียวกัน 5 สันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่านมาหาข้าพเจ้า
ในทํานองเดีย วกันเป็ นคร งั ้ ที่ ห้า ถือ จดหมายเปิด มา 6 ในนั ้ นม ี เข ียนไว้ว่า “เขากล่าวกัน ใน
ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และเกเชมก็ กล ่าวด้วยว่า ท่านและพวกยิว เจตนาจะกบฏ
เหตุ นั ้น แหละ ท่าน จึง สร้าง กําแพง และ ท่าน ปรารถนา จะ เป็นก ษั ตริ ย์ ของ พวก เขา ตาม
ถ้อยคํา นี้ 7 และท่านได้ แต่ งตัง้ ผู้ พยากรณ์ ไว้ ให้ ป่าวร้องเกี่ยวกับ ตั วท ่านในเยรู ซาเล็ม ว่า
‘มี กษั ตริย์ในยู ดาห์� บัดนี้ จะได้ รายงานให้กษั ตริย์ทรงทราบตามถ้อยคําเหล่านี้ เหตุ ฉะนั ้น
บัดนี้ ขอเชิญท่านมาหารือด้วยกัน� 8 แล้วข้าพเจ้าก็ใช้ให้ไปหาเขากล่าวว่า “สิ่งที่ท่านกล่าว
มานั ้น เราไม่ ได้ กระทํา กัน เลย ท่านเสกสรรขึ้น ตามใจของท่านเอง� 9 เพราะเขาทัง้ หลาย
ต้องการที่จะให้เราตกใจคิดว่า “มือของเขาจะผละจากงานไปเสีย และงานจะได้ไม่สําเร็จ�
โอ ข้าแต่พระเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเสริมกําลังมือของข้าพระองค์ 10 และข้าพเจ้า
เข้าไปในเรือ นของเชไมอาห์ บุ ตรชายเดไลยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมเหทาเบล ผู้ ที่ เก ็บ ตัว อยู่
เขาพูด ว่า “ให้เราไปพบกัน ในพระนิ เวศของพระเจ้า ในพระวิหาร ให้เราปิด ประตู พระวิหาร
เสีย เพราะเขาทัง้ หลายจะมาฆ่าท่าน เวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสีย� 11 แต่ข้าพเจ้าว่า
“คนอย่างข้าพเจ้าจะหนี หรือ และคนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อช่วยชีวต
ิ ให้
รอดได้ หรือ ข้าพเจ้าจะไม่ เข้าไป� 12 และดู เถิด ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรง
ใช้เขา แต่เขาได้พยากรณ์ ใส่ร้ายข้าพเจ้า เพราะโทบีอาห์และสันบาลลัทได้จ้างเขา 13 เขาทัง้
สองได้จ้างเขามาด้วยหวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกระทําเช่นนั ้น จะได้บาปและเขาจะมีเรือ
่ ง
14
ป้ายร้ายข้าพเจ้า เพื่อ จะเยาะเย้ย ข้าพเจ้า
“ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอพระองค์
ทรงระลึก ถึง โทบี อาห์ และสัน บาลลัท ตามสิง่ เหล่า นี้ ที่ เขาได้ กระทํา ทัง้ โนอัด ยาห์ หญิง ผู้
พยากรณ์ และผู้พยากรณ์ อื่นๆซึ่งต้องการให้ข้าพระองค์กลัว�
กําแพงเมืองได้สําเร็จ
กําแพงจึง สําเร็จ ในวั นที ่ ยี ่ สิ บห้า เดือนเอลูล ในห้า สิบ สองวัน 16 และอยู่ มาเมื่อ ศั ตรู
ทัง้ สิน
้ ของเราทัง้ หลายได้ ยิน และเมื่อ ประชาชาติ ทัง้ ปวงรอบเราก็ เห ็น แล้ว เขาก็ น้ อยเนื้ อ
ตํ่าใจ เพราะเขาทัง้ หลายหยัง่ รู ้วา่ งานนี้ ที่ ได้ สําเร็จ ไปก็ ด้วยพระเจ้า ของเราทรงช่วยเหลือ
17 ยิง
่ กว่านั ้ นอีก ในครัง้ นั ้นขุนนางทัง้ หลายของยูดาห์ก็ได้ ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึงโทบี
อาห์ และจดหมายของโทบีอาห์ก็มาถึงเขา 18 เพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาไว้
ด้วยคําปฏิญาณ เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิ ยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาราห์ และโยฮานั น
บุตรชายของเขาก็ได้รับบุตรสาวของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายเบเรคิยาห์เป็นภรรยาของตน
19 เขาทัง
้ หลายพูดถึงความดีของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และรายงานคําของข้าพเจ้า
ไปให้เขา และโทบีอาห์ก็ได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้า เพื่อให้กลัว
15
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1 ต่อมาเมื่อสร้างกําแพงเสร็จ

ข้าพเจ้าก็ตัง้ บานประตู และผู้เฝ้าประตู นั กร้องเพลง และ
แต่ง ตัง้ คนเลวีไว้ 2 ข้าพเจ้า มอบให้ฮานานี พี่ น้ องของข้าพเจ้า และฮานั น ยาห์ผู้ ดู แลสํานั ก
พระราชวัง เป็น ผู้รบ
ั ผิด ชอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะเขาเป็น คนสัตย์ ซ่ือ และยําเกรงพระเจ้า
3
มากกว่า คน อื่นๆ ข้าพเจ้า พู ดก ับ พวก เขา ว่า “อย่า ให้ ประตู เมือง เยรู ซาเล็ม เปิด จนกว่า
แดดจะร้อน และเมื่อ เขายืน เฝ้า ยามอยู่ ก็ ให้ปิด และเอาดาลกัน
้ ไว้ จงแต่ง ตัง้ ยามจากชาว
เยรู ซาเล็ม ต่างก็ประจําที่ของเขา และต่างก็อยูยามตรงข้
่
ามเรือนของเขา� 4 เมืองนั ้นกว้าง
และใหญ่ แต่คนภายในน้ อย และบ้านช่องก็ยงั ไม่ได้สร้าง
สํามะโนครัวเชื้อสายของคนที่ข้น
ึ มาจากบาบิโลนครัง้ แรก

5 แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุ มนุมพวกขุนนาง

และเจ้าหน้าที่ และประชาชน
เพื่อ จะขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สาย ข้าพเจ้า พบหนั งสือ สํามะโนครัว เชื้อ สายของคนที่
ขึ้นมาครังก
้ ่อน ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า 6 ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ข้น
ึ มาจากการ
เป็น เชลยในพวกที่ ถู กกวาดไป ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ กวาดไป เขาทัง้
หลายกลับมายังเยรู ซาเล็มและยูดาห์ ต่างกลับยังหัวเมืองของตน 7 เขาทัง้ หลายที่ กลับมา
กับเศรุ บบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเป
เรท บิ กวัย เนฮูม บาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 8 คนปาโรช สองพัน
หนึ่ งร้อยเจ็ดสิบสองคน 9 คนเชฟาทิ ยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน 10 คนอาราห์ หกร้อยห้า
สิบสองคน 11 คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปด
คน 12 คนเอลาม หน่งึ พัน สองร้อยห้าสิบ สี่ คน 13 คนศัทธู แปดร้อยสี่ สิ บห้าคน 14 คนศั กค
ัย เจ ็ ดร้อยหกสิบ คน 15 คนบิน นุย หกร้อยสี่ สิ บแปดคน 16 คนบาบัย หกร้อยยี่ สิ บแปดคน
17 คนอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิ บสองคน 18 คนอาโดนี คัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน 19 คนบิ
กวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน 20 คนอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน 21 คนอาเทอร์ของเฮเซคี ยาห์
เก้าสิบแปดคน 22 คนฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน 23 คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน 24 คนฮา
ริฟ หน่งึ ร้อยสิบสองคน 25 คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน 26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ หน
่ึงร้อยแปดสิบแปดคน 27 คนชาวอานาโธท หน่งึ ร้อยยี่สิ บแปดคน 28 คนชาวเบธอัสมาเวท
สี่สิบสองคน 29 คนชาวคีรย
ิ าทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 30 คน
ชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยี่สิ บเอ็ด คน 31 คนชาวมิค มาส หน่งึ ร้อยยี่สิ บสองคน 32 คน
ชาวเบธเอลและอัย หน่งึ ร้อยยี่สิบสามคน 33 คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ ง ห้าสิบสองคน 34 คน
เอลามอีกคนหนึ่ ง หน่งึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน 35 คนฮาริม สามร้อยยี่สิบคน 36 คนชาวเยรี
โค สามร้อยสี่สิบห้าคน 37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคน 38 คน
ชาวเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน
สํามะโนครัวเชื้อสายของบรรดาปุโรหิต
คนเยดายาห์ คือวงศ์ วานของเยชู อา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 40 คนอิม
เมอร์ หน่งึ พันห้าสิบสองคน 41 คนปาชเฮอร์ หน่งึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 42 คนฮาริม หน่งึ
พันสิบเจ็ดคน
39 บรรดาปุโรหิต

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนเลวี
คือคนเยชู อาคือ ของขัดมีเอล และของคนโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่ คน 44 บรรดานั
กรอ
้ งคือ คนอาสาฟ หน่งึ ร้อยสี่สิบแปดคน 45 คนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัล
โมน คนอักขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หน่งึ ร้อยสามสิบแปดคน
43 คนเลว ี

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนใช้ประจําพระวิหาร
คนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 47 คนเคโรส คนสีอา คน
พาโดน 48 คนเลบานา คนฮากาบา คนชัลมัย 49 คนฮานั น คนกิดเดล คนกาฮาร์ 50 คนเรอ
ายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา 51 คนกัสซาม คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ 52 คนเบสัย คนเมอูนิม
46 คนใช้ประจําพระวิหารคือ
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คนเนฟิ ชิสิ ม 53 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 54 คนบัสลีท คนเมหิดา คนฮารชา 55 คน
บารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา
สํามะโนครัวเชื้อสายลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน
57 ลูกหลานผูรั
้ บใช้ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรีดา 58 คนยาอาลา คนดาร
โคน คนกิดเดล 59 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม คนอาโมน 60 คนใช้
ประจํา พระวิหารทัง้ สิน
้ และลูก หลานแห่ง ข้าราชการของซาโลมอน มี สามร้อยเก้า สิบ สอง
คน 61 ต่อไปนี้ เป็นบรรดาคนที่ข้น
ึ มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครู บ อัดโดน และอิมเมอร์
แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือ
ไม่ 62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน
ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ได้
63 จากบรรดาปุ โรหิตด ้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮัก โขส คนบารซิ ล ลัย ผู้ มี ภรรยาคนหนึ่ ง
เป็น บุตรสาวของบารซิ ล ลัย คนกิ เลอาด จึง ได้ ช่อ
ื ตามนั ้น 64 คนเหล่า นี้ หาการลงทะเบียน
ของเขาในทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สาย แต่ หาไม่ พบ จึง ถือว่า เป็น มลทิน และถูก ตัด ออก
จากตําแหน่ ง ปุโรหิต 65 ผู้ ว่า ราชการเมืองสัง่ เขามิ ให้ รับ อาหารบริสุทธิ์ ที่สุด จนกว่า จะมี ปุ
โรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
จํานวนชุมนุมชนทัง้ หมด
66 ชุ มนุ มชนทัง
้ หมดด้วยกั นม ี สี ่ หมื่น สองพัน สามร้อยหกสิบ คน 67 นอกเหนื อ จากคนใช้
ชายหญิงของเขา ซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องสองร้อยสี่สิบห้า
คนทัง้ ชายและหญิง
ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
ม้า ของเขามี เจ ็ ดร้อยสามสิบ หกตัว ล่อ ของเขามี สองร้อยสี่ สิ บห้า ตัว 69 อูฐ ของเขามี
สี ่ รอ
้ ยสามสิบ ห้า ตัว และลาของเขามี หกพัน เจ็ด ร้อยยี่ สิ บตัว 70 ประมุข ของบรรพบุรุษ บาง
คนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ว่าราชการถวายเข้าพระคลังเป็นทองคําหนึ่ งพันดาริค ชามห้าสิบลู
ก เสื้อ ปุโรหิต ห้า ร้อยสามสิบ ตัว 71 และประมุข ของบรรพบุรุษ บางคนถวายให้ แก่ พระคลัง
ของงาน เป็น ทองคํา สองหมื่น ดาริค เงิน สองพัน สองร้อยมาเน 72 และสิง่ ที่ ประชาชนส่วน
ที่ เหลือ ถวายนั ้น มี ทองคํา สองหมื่น ดาริค เงิน สองพัน มาเน และเสื้อ ปุโรหิต หกสิบ เจ็ด ตัว
73 ดัง นั ้น บรรดาปุโรหิต คนเลว ี คนเฝ้า ประตู นั ก ร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ ประจํา พระวิ
หาร และคนอิสราเอลทัง้ ปวงอาศัย อยู่ ในหัว เมืองของตน เมื่อ ถึง เดือนที่ เจ็ด คนอิสราเอล
อยูใ่ นหัวเมืองของเขาทัง้ หลาย
68

8
เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ หลายฟัง
1 ประชาชนทัง
้ ปวงได้ ชุ มนุ มพร้อมหน้า กั นที ่ ถนนซึ่ง อยู่ หน ้า ประตู นํ้า และเขาบอกเอส
ราธรรมาจารย์ ให้ นํา หนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสส ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่
อิสราเอลนั ้น มา 2 เอสราปุโรหิต ได้ นํา พระราชบัญญั ติ มาหน้า ชุ มนุ มชน ทัง้ ชายและหญิง
และบรรดาผู้ ที่ ฟัง เข้าใจได้ ณ วัน ต้น ของเดือนที่ เจ็ด 3 และท่านหัน หน้า ไปทางถนนซึ่ง อยู่
หน ้า ประตู นํ้า อ่านตัง้ แต่ เช้า ตรู จนเที
่
่ยงวัน ต่อ หน้า ผู้ ชายผู้ หญิ งก ับ บรรดาผู้ ที่ ฟัง เข้าใจได้
และประชาชนก็ ตะแคงหู ฟัง หนั งสือ พระราชบัญญั ติ 4 เอสราธรรมาจารย์ ยน
ื อยู่ บนแท่น
ไม้ ซึ่งเขาทําไว้เพื่อการนี้ ข้างๆท่านมีมัทที ธย
ิ าห์ เชมา อานายาห์ อุรีอาห์ ฮิลคี ยาห์และมา
อาสอาห์ยน
ื อยู่ข้างขวามือของท่าน กับมีเปดายาห์ มิชาเอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮัชบัดดานาห์
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เศคาริยาห์ และเมชุ ล ลามอยู่ ข้างซ้ายมือ ของท่าน 5 และเอสราได้ เปิด หนั งสือ ต่อ สายตา
ของประชาชนทัง้ ปวง (เพราะท่านอยู่ สูง กว่า ประชาชนทัง้ ปวงนั ้น� เมื่อ ท่านเปิด หนั งสือ
ประชาชนทัง้ หมดก็ ยน
ื ขึ้น 6 เอสราสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ และประชาชน
ทัง้ ปวงตอบว่า “เอเมน เอเมน� พรอ
้ มกับยกมือขึ้น และเขาทัง้ หลายโน้ มตัวลงนมัสการพระ
เยโฮวาห์ ซบหน้าลงถึงดิน 7 อนึ่ งเยชูอา บานี เชเรบิยาห์ ยามีน อักขูบ ชับเบธัย โฮดียาห์ มา
อาเสอาห์ เคลิทา อาซาริยาห์ โยซาบาด ฮานั น เปไลยาห์และพวกคนเลวี ได้ช่วยประชาชน
ให้ เข ้า ใจพระราชบัญญั ติ ฝ่ายประชาชนก็ ยงั อยู่ ในที่ ของตน 8 และเขาทัง้ หลายอ่านจาก
หนั งสือ จากพระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนๆ และเขาก็แปลความ ประชาชนจึงเข้าใจ
ข้อความที่ อา่ นนั ้น 9 และเนหะมีย์ ที่ เป็น ผู้ ว่า ราชการ และเอสราปุโรหิต และธรรมาจารย์
และคนเลวี ผู้ สอนประชาชน ได้ พู ดก ับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “วัน นี้ เป็ นว ัน บริสุทธิ ์ แด่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย อย่า ครํา่ ครวญหรือ ร้องไห้� เพราะประชาชนได้ ร้องไห้
เมื่อเขาได้ยน
ิ ถ้อยคําของพระราชบัญญัติ 10 แล้วท่านพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า “ไปเถิด ไปรับ
ประทานไขมัน และดื่ มน้าํ หวาน และส่ง ส่วนอาหารไปให้คนที ่ ไม่มี อะไรเตรียมไว้ เพราะว่า
วันนี้ เป็นวันบริสุทธิแด่
์ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา อย่าโศกเศร้าเลย เพราะความชื่นบานของ
ตนในพระเยโฮวาห์เป็นกําลังของท่าน� 11 บรรดาคนเลวีจึงให้ประชาชนทัง้ ปวงเงียบ กล่าว
ว่า “จงนิ่ งเสีย เพราะวันนี้ เป็ นวันบริสุทธิ์ อย่าทุกข์โศกเลย� 12 และประชาชนทัง้ ปวงจึงไป
กิน และดื่ม และส่ง ส่วนอาหาร เปรมปรีดิ ์ กัน เป็ นที ่ ยิง่ เพราะเขาทัง้ หลายเข้าใจถ้อยคํา ซึ่ง
ประกาศให้เขาฟังนั ้น 13 ณ วันที่สอง ประมุขของบรรพบุรุษแห่งประชาชนทัง้ ปวง พรอ
้ มกับ
บรรดาปุโรหิตและคนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย์พร้อมกัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคําของพระ
ราชบัญญัติ
การถือเทศกาลอยูเพิ
่ ง
และเขาเห็น เขียนไว้ในพระราชบัญญั ติว ่า พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาโดยทางโมเสส
ว่า ประชาชนอิสราเอลควรจะอยู่เพิงระหว่างเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด 15 และเขาควรจะ
ประกาศและป่าวร้องในหัวเมืองทัง้ ปวง และในเยรู ซาเล็มว่า “จงออกไปที่ ภูเขา และนํากิง่
มะกอกเทศ กิง่ ไม้สน กิง่ ต้นนํ้ามันเขียว ใบอินทผลัม และกิง่ ไม้ใบดกอื่นๆ เพื่อทําเพิง ดังที่
ได้ เข ียนไว้� 16 ประชาชนจึง ออกไป เอากิง่ ไม้ เหล่ านั ้น มาและทํา เพิง สําหรับ ตัว ต่างอยู่ บน
หลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิ เวศของพระเจ้า และใน
ถนนที่ประตูน้ํา และในถนนที่ประตูเอฟราอิม 17 และชุมนุมชนทัง้ ปวง ผู้ได้กลับมาจากการ
เป็น เชลยได้ ทํา เพิง และพัก อยู่ในเพิง เขามี ความเปรมปรีดิ ์ ยิง่ นั ก เพราะตัง้ แต่ สม ัย ของเย
ชู อาบ ุตรชายนูน ถึง วัน นั ้น ประชาชนอิสราเอลไม่ ได้ กระทํา เลย 18 และทุก วัน ท่านอ่านจาก
หนั งสือพระราชบัญญัติของพระเจ้า ตัง้ แต่วันแรกจนวันสุดท้าย เขาถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจ
็ดวัน และในวันที่แปดมีการประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิตามระเบี
ยบปฏิบติ
ั
์
14
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การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่
ในวั นที ่ ยี ่ สิ บ สี่ เดือน นี้ ประชาชน อิสราเอล ได้ ชุ มนุ มกัน ถือ อด อาหาร และ นุ่ง ห่ม ผ้า
กระสอบ และเอาดิน ใส่ ศีรษะ 2 และเชื้อ สายของอิสราเอลได้ แยกตนออกจากชนต่างชาติ
ทัง้ ปวง และยืนสารภาพบาปของตน และสารภาพความชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 3 และ
เขาลุกขึ้นในที่ของเขา และอ่านหนั งสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่
สามชัว่ โมง อีกสามชัว่ โมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
1

พวกปุโรหิตและคนเลวีสารภาพบาปของตน
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เยชู อา บาน ี ขั ดม ีเอล เชบานิ ยาห์ บุ นนี เชเรบิ ยาห์ บาน ี และเคนานี คนเลว ี ได้ ยืน ขึ้
นที ่ บันได และเขาได้ รอ
้ งด้วยเสียงดัง ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 5 แล ้ว คนเลวี เยชู
อา ขั ดม ีเอล บาน ี ฮาชั บน ิ ยาห์ เชเรบิ ยาห์ โฮดี ยาห์ เชบานิ ยาห์ และเปธาหิ ยาห์ กล่าวว่า
“จงยืน ขึ้น และสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายตัง้ แต่ นิ รัน ดร์กาลจนนิ
รัน ดร์กาล สาธุ การแด่ พระนามอั นร ุ่ง โรจน์ ของพระองค์ ซึ่ง ยิง่ ใหญ่ เหนื อ การโมทนาและ
การสรรเสริญ ทัง้ ปวง 6 พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระองค์ องค์ เดียว พระองค์ ได้ ทรงสร้าง
ฟ้า สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ อน
ั สูงสุด พร้อมกับ บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ นั ้น แผ่ นดิน โลกและ
บรรดาสิง่ ที่อยู่ในนั ้น ทะเลและบรรดาสิง่ ที่อยู่ในนั ้น และพระองค์ทรงรักษาสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า
นั ้น ไว้ และบริวารของฟ้า สวรรค์ ได้ นม ัส การพระองค์ 7 พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ผู้ทรงเลือกอับ ราม และทรงนํา ท่านออกมาจากเมืองเออร์แห่ งประเทศเคลเดีย และทรง
ประทาน นาม ท่าน ว่า อับ รา ฮัม 8 และ พระองค์ ทรง เห็ นว ่า นํ้าใจ ของ ท่าน สัตย์ ซื่อ ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา พันธสัญญากั บท ่าน ที่ จะประทานแผ่น ดิน ของ
คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริ ส ซี คนเยบุส และคนเกอร์ กาชี ให้ แก่ เชื้อ
สายของท่าน และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ คํา ตรัส ของพระองค์ สําเร็จ เพราะพระองค์ ชอบ
ธรรม 9 และพระองค์ ทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ในอียป
ิ ต์
และฟังเสียงร้องทุกข์ของเขาทัง้ หลายที่ ทะเลแดง 10 และพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์สู้ฟาโรห์และข้าราชการทัง้ สิน
้ และต่อประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินของ
ฟาโรห์ เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเขาทัง้ หลายได้ประพฤติอย่างหยิง่ ยโสต่อบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ และพระนามของพระองค์ก็ลือไป ดังทุกวันนี้ 11 และพระองค์ได้ทรงแยกทะเล
ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เขาจึงเดินไปกลางทะเลบนดินแห้ง และพระองค์ได้ทรงเหวีย
่ งผูข
้ ่มเหง
12
เขาทัง้ หลายลงในที่ลึกอย่างกับทรงเหวีย
่ งหินลงไปในมหาสมุทร ยิง่ กว่านั ้ นอีก พระองค์
ทรงนําเขาในกลางวันด้วยเสาเมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิง เพื่อให้แสงแก่ เขาในทาง
ที่ เขาควรจะไป 13 พระองค์ เสด็จ ลงมาบนภูเขาซี นายและตรัส กับ เขาจากฟ้า สวรรค์ และ
ประทานคํา ตัด สิ นอ ัน ชอบ และพระราชบัญญั ติ ที่แท้ กฎเกณฑ์ และพระบัญญั ติ ที่ ดี แก่ เขา
14 และพระองค์ทรงให้เขาทราบถึงวันสะบาโตบริสุ ทธิข
์ องพระองค์ และทรงบัญชาข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ และพระราชบัญญั ติ ทางโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 15 พระองค์ ประทานอาหาร
แก่ เขาจากฟ้า สวรรค์ แก้ ความหิว และทรงนํา นํ้า ออกมาจากศิลาให้ เขาแก้ กระหาย และ
พระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้เขาเข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทาน
ให้เขานั ้น 16 แต่ เขาทัง้ หลาย คือ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ประพฤติ อย่างหยิง่
ยโส และแข็ง คอของเขาเสีย มิได้ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระองค์ 17 เขาทัง้ หลายปฏิเสธ
ไม่ เชื่อ ฟัง และไม่ เอาใจใส่ ในการมหัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ทรงประกอบขึ้น ท่ามกลางเขา แต่
เขาแข็ง คอของเขา และในการกบฏนั ้น ได้ แต่ งตัง้ หัวหน้า เพื่อ จะกลับ ไปสู่ ความเป็น ทาส
เขา แต่ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า พร้อมที่ จะทรงให้ อภัย มี พระทัย เมตตาและกรุ ณา ทรง
พระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความเมตตา และมิ ได้ ทรงละทิง้ เขาทัง้ หลาย 18 แม้ว ่า เขา
ทัง้ หลายได้ สร้างรู ป วัว หล่อ ไว้ สําหรับ ตัว และกล่าวว่า ‘นี่ คือ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ทรงนํา เจ้า
ขึ้น มาจากอียป
ิ ต์� และได้ กระทํา การหมิน
่ ประมาทอย่างใหญ่ หลวง 19 ด้วยพระกรุ ณาซับ
ซ้อนของพระองค์ พระองค์ ก็ มิได้ ทรงละทิง้ เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เสาเมฆซึ่ง นํา เขาในกลาง
วันม ิ ได้ พรากจากเขาไป หรือ เสาเพลิง ในกลางคืน ซึ่ง ให้ แสงแก่ เขาตามทางซึ่ง เขาควรจะ
ไปก็ มิได้ ขาดไป 20 พระองค์ ประทานพระวิญญาณอัน ประเสริฐ ให้สัง่ สอนเขา และมิ ได้ ทรง
ยับยัง้ มานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทัง้ หลาย และประทานนํ้าแก้กระหายของเขา
21 เออ พระองค์ ทรงชุบเลี้ยงเขาทัง
้ หลายในถิน
่ ทุรกันดารสี่สิบปี และเขามิได้ขาดสิง่ ใดเลย
เสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิน
่ และเท้าของเขามิได้ บวม 22 และยิง่ กว่านั ้ นอีก พระองค์ ทรงมอบ
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ราชอาณาจักรและชนชาติ ทัง้ หลายแก่ เขา และทรงปัน ให้ เขาตามเขตแดน เขาจึง ได้ ยด
ึ
แผ่นดินแห่งสิโหน และแผ่นดินของกษั ตริย์แห่งเมืองเฮชโบน และแผ่นดินของโอกกษั ตริ
ย์ แห่ งเมืองบาชาน 23 พระองค์ ทรงทวีลูก หลานของเขาอย่างดวงดาวแห่ง ฟ้า สวรรค์ และ
พระองค์ ทรงนํา เขาเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ตรัสส ัญญาไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขาให้เข
้า ไปยึด นั ้น 24 ลูก หลานเหล่า นั ้น จึง เข้าไปและยึด แผ่น ดิน นั ้น พระองค์ ทรงปราบปรามชาว
แผ่น ดิน นั ้น คือ คนคานาอัน ให้ พ้น หน้า เขา และทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของเขา พร ้
อมกับกษั ตริย์และชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินนั ้น ให้ได้กระทําแก่คนเหล่านั ้นตามชอบใจ
เขา 25 และเขาจึง เข้า ยึด หัว เมืองที่ มี ป้อม และแผ่นดิ นอ ุ ดม และถือ กรรมสิทธิ์เรือนซึ่ง เต็
มด้วยของดี ทัง้ ปวง ทัง้ ที่ ขังนํ้าซึ่งสกัดไว้ สวนองุน
่ สวนมะกอกเทศ และต้นผลไม้มากมาย
เขาจึง ได้ กิ นอ ม
ิ่ จนอ้ วน และปี ติ ยินดี ในพระคุณ ยิง่ ของพระองค์ 26 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี เขาไม่
เชื่อ ฟัง และได้ กบฏต่อ พระองค์ เหว ี่ ยงพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว้เบื้องหลัง และได้ ฆ่า
ผู้พยากรณ์ ของพระองค์ ผู้ซึ่งได้ ตักเตือนเขาเพื่อให้เขากลับมาหาพระองค์ และเขากระทํา
การหมิน
่ ประมาทอย่างใหญ่หลวง 27 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงมอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขา
ผู้ ซึ่ง กระทํา ให้เขาทนทุกข์ และในเวลาแห่ง การทนทุกข์ ของเขานั ้น เขาร้องทูล ต่อ พระองค์
และพระองค์ ทรงฟัง เขาจากฟ้า สวรรค์ พระองค์ ได้ ประทานบรรดาผู้ ชว
่ ยแก่ เขา ผู้ ได้ ช่วย
28
เขาให้ พ้น จากมือศั ตรู ของเขาตามพระกรุ ณาซับ ซ้อนของพระองค์ แต่ เมื่อ เขาพัก สงบ
แล้ว เขาก็ กระทํา ความชัว่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ อีก พระองค์ จึง ทรงสละเขาไว้ในมือ ศั ตรู
ของเขา ศัตรู จึง ได้ ปกครองเขา ถึง กระนั ้น เมื่อ เขาหัน มาร้องทูล ต่อ พระองค์ พระองค์ ทรง
ฟัง เขาจากฟ้า สวรรค์ และพระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น หลายครัง้ หลายหน ตามพระกรุ ณา
ของพระองค์ 29 และพระองค์ ทรงตัก เตือนเขา เพื่อ ว่า จะทรงหัน เขาให้ กล ับ มาสู่ พระราช
บัญญัติ ของพระองค์ แต่ เขาก็ ยงั ประพฤติ อย่างเย่อ หยิง่ อวดดี ไม่ ยอมเชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ
ของพระองค์ แต่ได้กระทําผิดต่อคําตัดสินของพระองค์ (อันเป็นข้อปฏิบติ
ั ซึ่งมนุษย์จะดํารง
30
ชีพอยูได้
่ ) และได้หน
ั บ่าดื้อและคอแข็งเข้าสู้และมิได้เชื่อฟัง พระองค์ทรงอดทนกับเขาอยู่
หลายปี และทรงเตือนเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ทางผู้พยากรณ์ ของพระองค์ เขา
ก็ยงั ไม่เงีย
่ หูฟัง เพราะฉะนั ้นพระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่น
ดิน นั ้น 31 ถึง กระนั ้น ด้วยพระกรุ ณาซับ ซ้อนของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ให้ เขา
พินาศหรือ ละทิง้ เขาเสีย เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระเมตตาและพระกรุ ณา
32 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง
้ หลาย ซึ่งเป็นพระเจ้าใหญ่ยิง่ ทรงฤทธิแ
์ ละน่าเกรงกลัว
ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตา ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์อย่าทรงเห็นว่าความทุกข์
ยากลําบากทัง้ สิน
้ นั ้นเป็นแต่สิ่งเล็กน้ อยซึ่งบังเกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทัง้ หลาย กับบรรดากษั
ตริย์ ของข้า พระองค์ กับ บรรดาเจ้า นาย บรรดาปุโรหิต บรรดาผู้ พยากรณ์ บรรพบุรุษ และ
ชนชาติ ของพระองค์ ทัง้ สิน
ั ซีเรีย จนถึง วัน นี้ 33 แต่ ในบรรดาสิง่ ที่ เก
้ ตัง้ แต่ สม ัยกษั ตริย์ อส
ิด ขึ้น แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ยุติธรรม เพราะพระองค์ ทรงประกอบกิจ อย่างเที่ยง
ตรง แต่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายประพฤติ อย่างชัว่ ร้าย 34 บรรดากษั ตริย์ เจ้านาย ปุ โรหิต และ
บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มิได้ รักษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ หรือ เชื่อ ฟัง
พระบัญญั ติ ของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรงเตือนเขา 35 เพราะ
เขาทัง้ หลายมิ ได้ ปรนนิ บัติ พระองค์ ในราชอาณาจักรของเขา ในพระคุณ ยิง่ ของพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ทรงประทานแก่ เขา และในแผ่นดิ นที ่ ใหญ่ อุ ดมซึ่ง พระองค์ ทรงยกให้ แก่ เขา
และเขามิ ได้ หันกลับ จากการชัว่ ร้ายของเขา 36 ดู เถิด วันนี้ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็น ทาสใน
แผ่นดินที่พระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เพื่อให้ได้รับประทานพืช
ผลกับ ของอัน ดี ของมัน ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ทาสในแผ่น ดิน นั ้น 37 และผลิตผล
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อันมากมายของแผ่นดินนั ้นกต
็ กแก่กษั ตริยผู
์ ที
้ ่พระองค์ทรงตัง้ ไว้เหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ด้วยเหตุบาปของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายมีอาํ นาจเหนื อร่างกาย และเหนื อฝูงสัตว์
ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ตามความพอใจของเขาทัง้ หลาย และข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกข์นั ก
38 เหตุ บรรดาสิง
่ คงและบันทึกไว้ เจ้านาย คน
่ เหล่านี้ เราทัง้ หลายจึงกระทําพันธสัญญามัน
เลวีและปุโรหิตของเราทัง้ หลายจึงประทับตราของเขาไว้�

10
รายชื่อของคนที่ประทับตราไว้ที่พันธสัญญา

บรรดาผู้ ที่ ประทับ ตราของเขาไว้คือ เนหะมีย์ ผู้ วา่ ราชการ ผู้ เป็น บุตรชายฮาคาลิ ยาห์
เศเดคียาห์ 2 เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์ 3 ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิยาห์ 4 ฮัทธัช เชบา
นิ ยาห์ มัลลูค 5 ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์ 6 ดาเนี ยล กินเนโธน บารุ ค 7 เมชุ ลลาม อาบียาห์
มิยามิน 8 มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่านี้ เป็นปุโรหิต 9 และคนเลวีคือ เยชูอาผู้เป็น
บุตรชายอาซันยาห์ บินนุยลูกหลานเฮนาดัด ขัดมีเอล 10 และพี่น้องของเขา เชบานิ ยาห์ โฮ
ดียาห์ เคลิทา เปไลยาห์ ฮานั น 11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์ 12 ศักเกอร์ เชเรบิยาห์ เชบานิ ยาห์
13 โฮดียาห์ บานี เบนินู 14 บรรดาหัวหน้าของประชาชนคือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู
บานี 15 บุนนี อัสกาด เบบัย 16 อาโดนี ยาห์ บิกวัย อาดีน 17 อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร ์ 18 โฮ
ดี ยาห์ ฮาชูม เบไซ 19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย 20 มัก ปี อาช เมชุ ล ลาม เฮซีร ์ 21 เมเชซาเบล
ศาโดก ยาดดูวา 22 เป-ลาทียาห์ ฮานั น อานายาห์ 23 โฮเชยา ฮานั นยาห์ หัสชูบ 24 ฮัลโลเหช
ปิลหา โชเบก 25 เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสอาห์ 26 อาหิอาห์ ฮานั น อานัน 27 มัลลูค ฮาริม บา
อานาห์ 28 ส่วนประชาชนนอกนั ้น บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นั กร้อง คนใช้ประจํา
พระวิหาร และคนทัง้ ปวงผู้ได้ แยกตัวออกจากชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่นดินเหล่านั ้นมาถือ
พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า ทัง้ ภรรยาของเขา บุ ตรชายบุตรสาวของเขา และคนทัง้ ปวงผู้
มีความรูและความเข้
้
าใจ 29 ได้สมทบกับพีน
่ ้ องของเขา กับขุนนางของเขา ได้เข้าในการสาป
แช่ง และในการปฏิญาณที่ จะดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ซึ่ง ทรงมอบไว้ ทาง
โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า และที่ จะปฏิ บัติ และกระทําตามพระบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
วาห์องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และตามคํา ตัดสิน และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ 30 และที่ เรา
ทัง้ หลายจะไม่ยกบุตรสาวของเราให้แก่ชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินนั ้น และไม่รบ
ั บุตรสาว
31
ของเขาทัง้ หลายให้แก่บุตรชายของเรา และถ้าชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินนั ้นนําเครือ
่ ง
ใช้ หรือ ข้าวอย่างใดๆมาขายในวัน สะบาโต เราจะไม่ ซ้ือ จากเขาในวัน สะบาโตหรือ ในวัน บริ
สุทธิ์ และเราจะไม่เก็บผลของปีที่เจ็ด และไม่เก็บหนี้ สินทุกอย่าง 32 และเราทัง้ หลายกําหนด
ไว้วา่ จะให้คิดกับตัวเราเป็นรายปีให้เสียคนละจํานวนหนึ่ งส่วนสามเชเขล เพื่อการปรนนิ บัติ
ในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา 33 คือให้เป็นราคาขนมปังหน้าพระพักตร์ ธัญญบูชาเนื อง
นิ ตย์ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ สําหรับ สะบาโตต่างๆ วัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า เทศกาลกําหนดต่างๆ
สิ ่ง ของบริสุทธิ์ และเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อ ทําการลบมลทิน บาปของพวกอิสราเอล สําหรับ
งานทุก อย่างในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 34 เราได้ จับ สลากด้วย คือ บรรดา
ปุโรหิต คนเลวี และประชาชนทัง้ หลายเพื่อเอาฟืนถวาย นําเข้ามาในพระนิ เวศของพระเจ้า
ของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษของเรา ตามเวลากําหนดเป็นปีๆไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ 35 และเพื่อนําผลแรกแห่ง
ที่ดินของเรา และผลแรกของผลต้นไม้ทัง้ สิน
้ ทุกปี มายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 36 และ
จะนําบุตรชายหัวปี และสัตว์หัวปีของเรา ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ และลูกหัวปีแห่
1
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งฝูง วัว และฝูง แพะแกะของเรามายัง พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา ยัง ปุโรหิต ผู้ ปรนนิ บัติ
อยู่ ในพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของเรา 37 และที่ จะนํา ยอดแป้ง เปียกของเรา สิ ่ งบริจาคของ
เรา ผลไม้ของต้นไม้ทุกต้น นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน มายังบรรดาปุโรหิต มายังห้องพระนิ เวศของ
พระเจ้าของเรา และที่ จะนําสิบชักหนึ่ งจากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวี เพราะคนเลวีเป็น
ผู้เก็บสิบชักหนึ่ งแห่งงานของเราจากหัวเมืองชนบททัง้ สิน
้ ของเรา 38 และปุโรหิต ลูกหลาน
ของอาโรน จะอยู่ กับ คนเลวีเมื่อ คนเลวีได้ รับ สิบ ชัก หนึ่ ง และคนเลวีจะนํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของ
สิบชักหนึ่ งมายังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา มายังห้อง ยังคลังพัสดุ 39 เพราะประชาชน
อิสราเอลและคนเลวีจะนําส่วนบริจาคคือ ข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่และนํ้ามัน มายังห้องซึ่งเป็นที่เก
็บเครือ
่ งใช้ของสถานบริสุทธิ์ และที่อยูของปุ
่
โรหิตผูปรนนิ
้
บัติ และคนเฝ้าประตู และนั กร้อง
เราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา

11

รายชื่อของคนที่อาศัยอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม
1 พวกประมุข ของประชาชนอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และประชาชนนอกนั ้น จับ สลากกัน
เพื่อ จะนํา เอาคนส่วนหนึ่ ง ในสิบ ส่วน ให้ เข ้า ไปอยู่ ในเยรู ซาเล็ม นครบริ สุทธิ ์ ฝ่าย อีก เก้า
ส่วนสิ บน น
ั ้ ให้ อยู่ ในหัว เมืองต่างๆ 2 และประชาชนได้ โมทนาแก่ บรรดาผู้ ที่ สม ัครใจไปอยู่
ในเยรู ซาเล็ม 3 ต่อ ไปนี้ เป็น หัวหน้า มณฑลที่มาอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม แต่ ในหัว เมืองของ
ประเทศยูดาห์ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ ดิ นของตนในหัวเมืองของตน คื ออิสราเอล บรรดา
ปุโรหิต คนเลวี คนใช้ประจําพระวิหาร และลูกหลานข้าราชการของซาโลมอน 4 บางคนใน
ลูกหลานของยูดาห์และลูกหลานของเบนยามินอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็ม ลูกหลานของยูดาห์
มี อาธายาห์บุตรชายอุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรชายเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมาหะลาเลล แห่งคนเปเรศ 5 และมาอาเสอาห์บุตรชาย
บารุ ค ผู้ เป็น บุตรชายคลโฮเซห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮาซายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาดายาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายโยยาริบ ผู้เป็นบุตรชายเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายชาวชีโลห์ 6 ลูกหลานของเปเรศ
ทัง้ สิ้นที่อาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็ม มีคนเก่งกล้า สี่รอ
้ ยหกสิบแปดคน 7 และต่อไปนี้ เป็นคนเบน
ยามิน คือสัลลูบุตรชายเมชุลลาม ผูเป็
้ นบุตรชายโยเอด ผูเป็
้ นบุตรชายเปดายาห์ ผูเป็
้ นบุตร
ชายโคลายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอิธีเอล ผู้ เป็น บุตรชายเยชายาห์
8 และถัด เขาไปคือ กับ บัย สัล ลัย มี เก ้า ร้อยยี่ สิ บแปดคน 9 โยเอลบุตรชายศิค รีเป็ น ผู้ ดู แล
เขาทัง้ หลาย และเหนื อเมืองนั ้นยูดาห์บุตรชายเสนูอาห์เป็ นที่สอง 10 จากบรรดาปุโรหิตคือ
เยดายาห์บุ ตรชายโยยาริบ ยาคีน 11 เสไรยาห์บุ ตรชายฮิลคี ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเมชุ ลลาม
ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชายเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ ผู้ปกครองพระนิ เวศ
ของพระเจ้า 12 และพี่น้องของเขาที่ทํางานอยู่ในพระนิ เวศ มีแปดร้อยยี่สิบสองคน และอา
ดายาห์บุ ตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเปไลยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็นบุตรชายเศคา
ริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายปาชเฮอร์ ผู้ เป็น บุตรชายมัลคิ ยาห์ 13 และพี่ น้องของเขา ประมุข ของ
บรรพบุรุษ มีสองร้อยสี่สิบสองคน และอามาชสัยบุตรชายอาซาเรล ผูเป็
้ นบุตรชายอัคซัย ผู้
เป็นบุตรชายเมชิลเลโมท ผู้เป็นบุตรชายอิมเมอร์ 14 และพี่น้องของเขาเป็นทแกล้วทหาร มี
หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บแปดคน ผูด
้ ูแลของเขาคือ ศับดเี อลบุตรชายของคนใหญ่คนโตคนหนึ่ ง 15 จาก
คนเลวีคือ เชไมอาห์บุตรชายหัสชูบ ผูเป็
้ นบุตรชายอัสรีคัม ผูเป็
้ นบุตรชายฮาชาบิยาห์ ผูเป็
้ น
16
บุตรชายบุนนี และชับเบธัยกับโยซาบาด จากพวกหัวหน้าของคนเลวี ผู้ควบคุมการงาน
ภายนอกพระนิ เวศของพระเจ้า 17 และมัทธานิ ยาห์บุตรชายมีคา ผูเป็
้ นบุตรชายศับดี ผูเป็
้ น
บุตรชายอาสาฟ ผู้เป็นหัวหน้าในการเริม
่ ต้นการโมทนาพระคุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิ
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ยาห์เป็นที่สองในหมู่พี่น้ องของเขา และอับดาบุตรชายชัมมุวา ผู้เป็นบุตรชายกาลาล ผู้เป็น
บุตรชายเยดูธูน 18 คนเลวีทัง้ หมดในนครบริสุทธิ์มี สองร้อยแปดสิบสี่คน 19 คนเฝ้าประตูมี
อักขูบ ทัลโมนและพี่น้องของเขา ผู้เฝ้าบรรดาประตูมีหน่งึ ร้อยเจ็ดสิบสองคน
คนอิสราเอลนอกนั ้นอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆ
20 คนอิสราเอลนอกนั ้น ที่ เป็ น พวกปุโรหิต และคนเลวี อยู่ ในหัว เมืองทัง
้ สิน
้ ของยู ดาห์
21
ทุ กคนอยู่ ในที่ ดิ นมรดกของเขา แต่ คนใช้ ประจํา พระวิหารอยู่ ที่ โอเฟล และศี หะกั บก ิช
ปาควบคุม คนใช้ ประจํา พระวิ หาร 22 ผู้ ดู แลคนเลวี ในเยรู ซาเล็ม คือ อุ สซี บุ ตรชายบานี ผู้
เป็น บุตรชายฮาชาบิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมัทธานิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมี คา สํา หรับลู กหลาน
ของอาสาฟ พวกนั กร้องดูแลการงานพระนิ เวศของพระเจ้า 23 เพราะมีพระบัญชาจากกษั
ตริย์ ถึง เรือ
่ งเขา และมี ของปัน ส่วนที่ ได้ ตกลงกัน ไว้สํา หรับน ั กร ้อง ตามที่ ต้องการทุกๆวัน
24 และเปธาหิ ยาห์ บุ ตรชายเมเชซาเบล คนเศ-ราห์ บุ ตรชายยู ดาห์ เป็ น สนองโอษฐ์ ของกษั
ตริย์ในเรือ
่ งกิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชน 25 ส่วนที่ชนบทและไร่นาของชนบทเหล่านั ้น
ประชาชนพวกยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ในคีรย
ิ าทอารบา และชนบทของเมืองนั ้น และในดีโบ
นกับ ชนบทของเมืองนั ้น และในเยขับ เซเอลกับ ชนบทของเมืองนั ้น 26 และในเยชู อากับ ใน
โมลาดาห์ และเบธเปเลต 27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออร์เชบากับชนบทของเมืองนั ้น 28 ในศิ
กลาก ในเมโคนาห์ กับ ชนบทของเมืองนั ้น 29 ในเอนริม โมน ในโศราห์ ในยารมูท 30 ศาโน
อาห์ อดุลลัมและชนบทของเมืองนั ้น ลาคีชและไร่นาของเมืองนั ้น อาเซคาห์กับชนบทของ
เมืองนั ้น เขาจึงตัง้ ค่ายจากเบเออร์เชบาถึงหุบเขาฮินโนม 31 ประชาชนเบนยามินอยูต
่ ่อจาก
เกบาไปด้วย ที่มิคมาช ที่อัยยา เบธเอลและชนบทของเมืองนั ้น 32 ที่อานาโธท โนบ อานานิ
ยาห์ 33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอิม 34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท 35 โลด และโอโน หุบเขาของพวก
ช่างฝีมือ 36 และบางส่วนของคนเลวีอยูในยู
่
ดาห์และในเบนยามิน

12
พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุ บบาเบล
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น ปุโรหิต และคนเลวีที่ ขึ้น มากับ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอัลทิ เอล และกับ เยชู
อาคือ เสไรอาห์ เยเรมีย์ เอสรา 2 อามาริยาห์ มัลลูค ฮัท ธัช 3 เชคานิ ยาห์ เรฮูม เมเรโมท
4 อิด โด กิน เนโธน อาบ ี ยาห์ 5 มิ ยาม ิน มาอาดี ยาห์ บิ ลกาห์ 6 เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์
7 สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่านี้ เป็ นปุโรหิตใหญ่และพีน
่ ้ องของเขาในสมัยของ
เยชูอา 8 คนเลวคื
ี อ เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล เชเรบิยาห์ ยูดาห์ และมัทธานิ ยาห์ ผูซึ
้ ่งดแ
ู ลการ
เพลงโมทนาพร้อมกับพี่น้องของเขา 9 และบัคบูคิยาห์ กับอุนนี พี่น้ องของเขา ยืนอยูต
่ รงกัน
ข้ามในการปรนนิ บติ
ั
สํามะโนครัวเชื้อสายของพวกปุโรหิต

10 และเยชูอาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยยาคิม

โยยาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลียาชีบ เอลียาชีบให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโยยาดา 11 โยยาดาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน และโยนาธานให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อยาดดูวา 12 และในรัชกาลโยยาคิม มีปุโรหิตผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไร
อาห์มี เมรายาห์ ของคนเยเรมีย์มี ฮานานิ ยาห์ 13 ของคนเอสรามี เมชุลลาม ของคนอามา
ริยาห์มี เยโฮฮานั น 14 ของคนมัลลูคมี โยนาธาน ของคนเชบานิ ยาห์มี โยเซฟ 15 ของคนฮา
ริมมี อัดนา ของคนเมราโยทมี เฮลคาย 16 ของคนอิดโดมี เศคาริยาห์ ของคนกินเนโธนมี
เมชุ ลลาม 17 ของคนอาบียาห์มี ศิค รี ของคนมิ นยามิน ของคนโมอัดยาห์มี ปิลทัย 18 ของ
คนบิลกาห์มี ชัมมุวา ของคนเชไมอาห์มี เยโฮนาธัน 19 และของคนโยยาริบมี มัทเธนั ย ของ

เนหะมีย์ 12:20

570

เนหะมีย์ 12:44

คนเยดายาห์มี อุสซี 20 ของคนศัลลัยมี คาลลัย ของคนอาโมคมี เอเบอร์ 21 ของคนฮิลคียาห์
มี ฮาชาบิยาห์ ของคนเยดายาห์มี เนธันเอล
พวกหัวหน้าของคนเลวี
ส่วนคนเลวี ในสมัย ของเอลี ยาชีบ โยยาดา โยฮานั น และยาดดู วา ชื่อ ประมุข ของ
บรรพบุรุษ มี บันทึก ไว้ทัง้ บรรดาปุโรหิต จนถึง รัช สมัย ของดาริอส
ั คนเปอร์เซ ีย 23 ลูก หลาน
ของเลวี ประมุข ของบรรพบุรุษ มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดาร จนสมัย ของโยฮานั น บุตร
ชายเอลี ยาชีบ 24 และหัวหน้า ของคนเลวีคือ ฮาชาบิ ยาห์ เชเรบิ ยาห์ และเยชู อาบ ุตรชายขั
ดมีเอล กับญาติพีน้
่ องของเขาอยูตรงกั
่
นข้าม ที่จะสรรเสริญและโมทนาพระคุณ ตามบัญญั
ติของดาวิดคนของพระเจ้า เป็นยามๆไป 25 มัทธานิ ยาห์ บัคบูคิยาห์ โอบาดีห์ เมชุลลาม ทัล
โมน และอัก ขูบ เป็น คนเฝ้า ประตู ยืน เฝ้า อยู่ ที่ โรงพั สด ุ ของประตู 26 คนเหล่า นี้ อยู่ ในสมัย
ของโยยาคิ มบุตรชายเยชู อา ผู้เป็นบุตรชายโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย์ผู้วา่ ราชการ
กับในสมัยของเอสราปุโรหิต และธรรมาจารย์
22

การทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเมือง

27 คราวเมื่อทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเยรู ซาเล็ม

เขาได้แสวงหาคนเลวีตามที่ของเขาทัวท
่
ุก แห่ง เพื่อ จะนํา เขามาที่ เยรู ซาเล็ม เพื่อ ฉลองมอบถวายด้วยความยินดี ด้วยการโมทนา
และด้วยการร้องเพลง ด้วยฉาบ พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ 28 ลูก หลานพวกนั กร ้ องได้ รวม
กัน มาจากมณฑลรอบเยรู ซาเล็ม และจากชนบทของชาวเนโทฟาห์ 29 ทัง้ มาจากวงศ์ วา
นกิล กาล และจากเขตเกบาและอัส มาเวท เพราะบรรดานั กร ้ องได้ สร้างชนบทของตน
รอบเยรู ซาเล็ม 30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ และเขาทัง้ หลายได้ชาํ ระ
ประชาชน และประตูเมือง กับกําแพงให้บริสุทธิ์ 31 แล้วข้าพเจ้าได้นําเจ้านายแห่งยูดาห์ข้น
ึ
บนกําแพง และแต่งตัง้ ให้คณะใหญ่สองคณะ เป็นผู้กล่าวโมทนาและเดินเป็นกระบวนแห่
คณะหนึ่ งไปทางขวาขึ้นไปบนกําแพงจนถึงประตูกองขยะ 32 และถัดเขาไปมี โฮชายาห์ และ
เจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ครึง่ หนึ่ ง 33 กับ อาซาริยาห์ เอสรา เมชุ ล ลาม 34 ยู ดาห์ เบนยามิน เชไม
อาห์ และเยเรมีย์ 35 และบุตรชายของพวกปุโรหิตบางคนที่มีแตรคือ เศคาริยาห์บุตรชายโย
นาธาน ผู้เป็นบุตรชายเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมีคายาห์ ผู้เป็น
บุตรชายศักเกอร์ ผู้เป็นบุตรชายอาสาฟ 36 กับญาติพี่น้ องของเขาคือ เชไมอาห์ อาซาเรล มิ
ลาลัย กิลาลัย มาอัย เนธันเอลและยูดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครือ
่ งดนตรีของดาวิดคนของ
37
พระเจ้า และเอสราธรรมาจารย์ ได้ เดิน นํา หน้า เขา ที่ ประตู นํ้าพุ ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามกับ พวก
เขา เขาทัง้ หลายเดิน ขึ้น บันไดของนครดาวิด ที่ ทางขึ้น กําแพงเหนื อ พระราชวัง ของดาวิด
ถึงประตูน้ําทางทิศตะวันออก 38 อีกคณะหนึ่ งที่กล่าวคําโมทนาเดินไปทางตรงกันข้าม และ
ข้าพเจ้าตามเขาไป พร้อมกับประชาชนครึง่ หนึ่ ง บนกําแพงเหนื อหอคอยเตาไฟ ถึงกําแพง
กว้าง 39 และเหนื อ ประตู เอฟราอิม และทางประตู เก่า และทางประตู ปลา และหอคอยฮา
นั นเอล และหอคอยเมอาห์ ถึงประตู แกะ และเขามาหยุดอยู่ที่ ประตู ยาม 40 คณะทัง้ สองผู้
กล ่าวคํา โมทนาได้ มาย ื นอยู่ ที่ พระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ข้าพเจ้า และเจ้า หน้าที่ ครึ่ง หนึ่ ง อยู่
กับข้าพเจ้า 41 กับปุโรหิตที่ ถือแตรคือ เอลี ยาคิม มาอาเสอาห์ มินยามิน มีคายาห์ เอลี โอน
ัย เศคาริยาห์ กับ ฮานั น ยาห์ 42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์ เอเลอาซาร์ อุ สซี เยโฮฮานั น
มัลคิ ยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และบรรดานั กร ้ องได้ รอ
้ งเพลงด้วยเสียงดัง มี อิส ราหิ ยาห์
43
เป็นหัวหน้าของเขา และเขาทัง้ หลายได้ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาใหญ่โตในวันนั ้น และเปรม
ปรีดิ ์ เพราะพระเจ้า ทรงกระทํา ให้เขาเปรมปรีดิ ์ ด้วยความชื่นบานใหญ่ ยิง่ พวกภรรยาและ
เด็กๆก็เปรมปรีดิ์ด้วย และความชื่นบานของเยรู ซาเล็มก็ได้ยินไปไกล 44 ในวันนั ้น เขาแต่ง
ตัง้ บางคนให้ ดู แลห้องสําหรับ พั สด ุ ของบริจาค ผลไม้ รุ น
่ แรก ส่วนสิบ ชัก หนึ่ ง ให้ รวบรวม
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ปันส่วนซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสําหรับปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาไว้ในนั ้น ตามไร่นา
ในหัวเมืองเหล่านั ้น เพราะยู ดาห์เปรมปรีดิ ์ด้วยเรือ
่ งบรรดาปุโรหิต และคนเลวีผู้ปรนนิ บัติ
45
อยู่ นั ้น และทัง้ พวกนั กร ้ องและพวกเฝ้า ประตู ได้ ทําการปรนนิ บั ติ พระเจ้า ของเขาและ
ทําการชําระให้บริสุทธิ์ ตามพระบัญชาของดาวิดและของซาโลมอนราชโอรสของพระองค์
46 เพราะในสมัย ดาวิด และอาสาฟในดึก ดํา บรรพ์นั้ นม ี หว
ั หน้า พวกนั กร ้อง และมี บทเพลง
47
สรรเสริญ และบทเพลงโมทนาพระคุณพระเจ้า และอิสราเอลทัง้ ปวงในสมัยของเศรุ บบา
เบลและในสมัยของเนหะมีย์ ได้ ให้ปันส่วนตามต้องการทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้าประตู
และเขาได้ กันส่วนของคนเลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้ กันส่วนของลูกหลานอาโรนไว้ต่าง
หาก

13
คนอิสราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว

1 ในวันนั ้น เขาอ่านหนั งสือของโมเสสให้ประชาชนฟัง และเขาพบที่มีเขียนไว้ว่า ไม่ควรให้

คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าไปในที่ ชุมนุมของพระเจ้าเป็นนิ ตย์ 2 เพราะเขามิ ได้ เอาอาหาร
และนํ้า มาต้อนรับ คนอิสราเอล แต่ ได้ จ้างบาลาอัม ให้ มาต่อ ต้านและแช่ง เขา แต่ พระเจ้า
ของเราทรงเปลี่ยนคํา แช่ง เป็น พร 3 และอยู่ มาเมื่อ ประชาชนได้ยน
ิ พระราชบัญญั ติ เขาก็
4
แยกอิสราเอลออกเสีย จากคนต่างด้าวทัง้ ปวง ก่อนหน้า นี้ เอลี ยาชีบ ปุโรหิต ผู้ ได้ รับ การ
แต่งตัง้ ให้ดูแลห้องในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา และผู้เกี่ยวพันกับโทบีอาห์ 5 ได้จัดห้อง
ใหญ่ หอ
้ งหนึ่ ง ให้โทบี อาห์ เป็น ห้องที่ แต่ ก่อนใช้ เก ็บ ธัญ ญบู ชา กํายาน เครือ
่ งใช้ ต่างๆ และ
สิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เป็น ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน ซึ่ง เขาให้ไว้ตามบัญญั ติ ให้แก่ คนเลว ี นั ก ร้อง
คนเฝ้า ประตู และของบริจาคสําหรับ ปุโรหิต 6 เมื่อ เกิด เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม
เพราะในปี ที่ สามสิบสองแห่งรัชกาลอารทาเซอร์ซี สกษั ตริย์แห่งบาบิโลนนั ้น ข้าพเจ้าได้ ไป
เฝ้ากษั ตริย์ และอีกไม่กี่วันข้าพเจ้าก็ทูลลากษั ตริย์
เนหะมียไ์ ปยังเยรู ซาเล็มครัง้ ที่สอง

7 และมายังเยรู ซาเล็ม

แล้วข้าพเจ้าจึงทราบความชัว่ ร้ายซึ่งเอลี ยาชีบได้กระทําเพื่อโทบี
อาห์ คือจัดห้องภายในบริเวณพระนิ เวศของพระเจ้าให้เขา 8 ข้าพเจ้าโกรธนั ก และข้าพเจ้า
ก็ โยนเครือ
่ งแต่ง เรือนทัง้ สิน
้ ของโทบี อาห์ ออกเสีย จากห้อง 9 แล ้ว ข้าพเจ้า สัง่ ให้ เขาชําระ
ห้อง และข้าพเจ้า ก็ นํา เครือ
่ งใช้ ประจํา พระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ธัญ ญบูชากับ กํายานกลับ
มาไว้ที่นั ่นอีก
อิสราเอลนําคนเลวีกลับมายังพระวิหารและจัดเลี้ยงพวกท่าน
และข้าพเจ้า ยัง ทราบอี กว่า ส่วนของคนเลวี นั ้น เขาก็ ไม่ ได้ มอบให้ เพราะฉะนั ้น คน
เลวีและนั กร ้ องผู้ ปฏิบัติ การงาน ต่างก็ หนี กล ับ ไปยัง ไร่นาของตน 11 ข้าพเจ้า จึง ต่อว่า เจ้า
หน้าที่และพูดว่า “ทําไมจึงทอดทิง้ พระนิ เวศของพระเจ้าเสีย� ข้าพเจ้าจึงรวบรวมเขากลับ
มา และตัง้ เขาไว้ตามตําแหน่ ง ของเขาอีก 12 และยู ดาห์ ทัง้ ปวงได้ นํา สิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เป็น ข้าว
นํ้า องุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน เข้า มายัง เรือ นพั สด ุ 13 ข้าพเจ้า ได้ แต่ งตัง้ คนให้ ดู แลเรือ นพั สด ุ คือ
เชเลมิยาห์ปุโรหิต ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดายาห์แห่งคนเลวี และผู้ชว
่ ยของเขาคือ ฮา
นั นบุตรชายศักเกอร์ ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ เพราะนั บได้วา่ เขาสัตย์ซื่อ และหน้าที่ของ
เขาคือแจกจ่ายแก่พวกพี่น้ อง 14 “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ขอทรง
ระลึกถึงข้าพระองค์ และขออย่าทรงลบล้างการที่ดีทัง้ หลายของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้
กระทํา เพื่อพระนิ เวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ และเพื่อการปรนนิ บติ
ั ในที่นั ้น�
10
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ครัง้ นั ้น ในยู ดาห์ ข้าพเจ้า เห็น คนยํ่า นํ้า องุน
่ ในวัน สะบาโต และนํา ฟ่อนข้าวเข้า มา
บรรทุก หลัง ลา ทัง้ นํ้า องุน
่ ผลองุน
่ มะเดื่อ และภาระทุก อย่าง ซึ่ง เขานํา มายัง เยรู ซาเล็ม
ในวันสะบาโต ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาในวันที่เขาทัง้ หลายขายอาหาร 16 และมีคนชาวไทระ
อาศัยอยู่ในเมืองได้นําปลาและสินค้าทุกอย่างเข้ามาขายในวันสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์
และในเยรู ซาเล็ม 17 แล้วข้าพเจ้าได้ ต่อว่าพวกขุนนางแห่งยูดาห์ และพู ดกับเขาว่า “ทําไม
ท่านทัง้ หลายกระทํา ความชัว่ ร้ายเช่น นี้ กระทํา ให้วน
ั สะบาโตเป็น มลทิน 18 บรรพบุรุษ ของ
ท่านมิ ได้ กระทํา เช่น นี้ หรือ และพระเจ้า ของเรามิ ได้ ทรงนํา เหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ให้ ตกอยู่ บนเรา
และบนเมืองนี้ หรือ ท่านยัง จะนํา พระพิโรธยิง่ กว่า นั ้น มาเหนื ออ ิส ราเอลด้ว ยการกระทําให้
วัน สะบาโตเป็น มลทิน� 19 และอยู่ มาพอเริม
่ มืด ที่ ประตู เมืองเยรู ซาเล็ม ก่อนวัน สะบาโต
ข้าพเจ้า ได้ บัญชาให้ปิด ประตู เมือง และสัง่ ว่า ไม่ ให้เปิด จนกว่า จะพ้ นว ัน สะบาโตแล้ว และ
ข้าพเจ้า ก็ ตัง้ ข้าราชการบางคนของข้าพเจ้า ให้ ดู แลประตู เมือง ว่า ไม่ ให้ นํา ภาระสิง่ ใดเข้า
มาในวัน สะบาโต 20 แล ้ว พวกพ่อค้า และพวกขายสินค้า ทุก ชนิ ด ค้างอยู่ นอกเยรู ซาเล็ม หน
หนึ่ ง หรือ สองหน 21 ข้าพเจ้า ได้ ตัก เตือนเขา และพู ดก ับ เขาว่า “ทําไมท่านมานอนอยู่ ข้าง
กําแพงเมือง ถ้าท่านทําอีกข้าพเจ้าจะจับท่าน� ตัง้ แต่คราวนั ้นมาเขาก็ไม่มาอีกในวันสะบา
โต 22 และข้าพเจ้าบัญชาคนเลวีให้ชําระตัวเขาและมาเฝ้าประตูเมือง เพื่อรักษาวันสะบาโต
ให้บริสุทธิ์ “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในเรือ
่ งนี้
ด้วย และขอทรงไว้ชีวิตข้าพระองค์ตามความยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์�
15

การติเตียนคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
ในสมัยนั ้นข้าพเจ้าได้ เห็นพวกยิวผู้ได้ แต่ งงานกับหญิงชาวอัชโดด อัมโมนและโมอับ
24 และเด็ก ของเขาครึง
่ หนึ่ ง พูด ภาษาอัช โดด เขาพูด ภาษาฮีบรู ไม่ ได้ แต่ พู ดภาษาชนชาติ
ของเขาแต่ละพวก 25 ข้าพเจ้า ได้ โต้ แย้ งก ับ เขา และแช่ง เขา และตี เขาบางคนและดึง ผม
ของเขาออก และข้าพเจ้ากระทําให้เขาปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า ด้วยข้าพเจ้ากล่าว
ว่า “เจ้าทัง้ หลายอย่ายกบุตรสาวของเจ้าให้แก่บุตรชายของเขา หรือรับบุตรสาวของเขาให้
แก่บุตรชายของเจ้า หรือตัวเจ้าเอง 26 ซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอล มิได้ทําบาปด้วยเรือ
่ ง
หญิง อย่างนี้ หรือ ท่ามกลางหลายประชาชาติ ไม่มี กษั ตริย์ ใดเหมือนพระองค์ และพระเจ้า
ของพระองค์ ก็ ทรงรัก พระองค์ และพระเจ้า ทรงกระทํา ให้ พระองค์ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส รา
เอลทัง้ ปวง ถึง กระนั ้ นก ็ ดี แม้ เป็น พระองค์ หญิง ต่างชาติ ก็ เป็น เหตุ ให้ พระองค์ ทรงทําบาป
27 ควรหรือ ที่ เราจะฟัง เจ้า และกระทํา ความชัว
่ ร้ายใหญ่ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ และประพฤติ ละเมิดต่อ
พระเจ้าของเราด้วยการแต่งงานกับหญิงต่างชาติ� 28 บุตรชายคนหนึ่ งของโยยาดา ผู้เป็น
บุตรชายเอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต เป็น บุตรเขยของสัน บาลลัท ชาวโฮโรนาอิม เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้าจึง ขับไล่ เขาไปเสียจากข้าพเจ้า 29 “โอ ข้าแต่ พระเจ้า ของข้าพระองค์ ขอทรงระลึก
ถึงเขาทัง้ หลาย เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้กระทําให้การเป็นปุโรหิต และพันธสัญญาของพวก
ปุโรหิตและคนเลวีเป็นมลทิน� 30 ดังนี้ แหละ ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเขาจากต่างด้าวทุกอย่าง และ
ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ หน้าที่ ของบรรดาปุโรหิต และคนเลวี ต่างก็ ประจํา งานของตน 31 ข้าพเจ้า ได้
จัด ให้หาฟืน ถวายตามเวลากําหนดและสําหรับ ผลรุ น
่ แรกด้วย “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิด�
23

เอสเธอร์ 1:1

573

เอสเธอร์ 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสเธอร์

ในประเทศเปอร์เซีย พวกยิวซึ่งเป็นเชลยที่ นั ่น เกือบถูกทําลายหมด เรือ
่ งที่ สวยงามนี้ ได้
เล่า ให้ ทราบว่า พระเจ้า ทรงช่วยเขาให้ รอดพ้น ได้ อย่างไร คือ เรือ
่ งเกี่ยวกับ นางเอสเธอร์กับ
โมรเดคัย
เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นหลังจากเศรุ บบาเบลกับพวกเขาขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และก่อนเอสรากับ
เนหะมีย์ได้รับอนุญาตจากกษั ตริย์ให้ไปยังแผ่นดินอิสราเอล เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นที ่ประเทศเปอร์
เซ ีย กษั ตริย์ไซรัส และกษั ตริย์ดาริอส
ั ที่ 1 ได้ เสีย ชีวต
ิ ไปแล้ว กษั ตริย์อาหสุ เอรัส บุ ตรชาย
ของดาริอส
ั ที่ 1 กําลังปกครองอยู่ กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสนี้ บางคนคิดว่าเป็น เซอร์ซีส และบาง
คนคิดว่าเป็น ดาริอส
ั ไฮส์ทาสพีส กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสเป็นผู้กดขี่ที่มักมากในกาม โลเล และ
โหดร้าย ทหารเรือ ของท่านซึ่ งม ี จํานวนมากได้ แพ้ ทหารเรือ ของประเทศกรีซซึ่ งม ี จํานวน
น้ อยที่ เมืองซาลามิส ในปี ก่อนค.ศ� 480 เอสราพูดถึงท่านในหนั งสือเอสรา 4:6 บุ ตรชาย
ของอาหสุ เอรัส คืออารทารเซอร์ซีสได้ปกครองต่อจากบิดา พระเจ้าได้ พู ดถึงอารทารเซอร์
ซีสนี้ในบทสุดท้ายของหนั งสือเอสราและในหนั งสือเนหะมีย์
พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษั ตริย์
อยู่ มาในรัช สมัย ของอาหสุ เอรัส (อาหสุ เอรัสผ ู้ ทรงครอบครองตัง้ แต่ ประเทศอินเดีย
ถึง ประเทศ เอธิโอเปีย เหนื อ หนึ่ ง ร้อย ยี่ สิ บ เจ็ด มณฑล นั ้น� 2 ใน สมัย ที่ กษั ตริย์ อา ห สุ เอ
รัส ประทับ บนบัล ลั งก ์ แห่ งราชอาณาจักรของพระองค์ ในสุ สาปราสาท 3 ในปี ที่ สามแห่ง
รัชกาลของพระองค์ พระองค์ พระราชทานการเลี้ยงแก่ เจ้านาย และบรรดาข้าราชการของ
พระองค์ นายทัพ นายกองทัพ แห่ง เปอร์เซ ีย และมีเดีย และขุนนางกับ ผู้ วา่ ราชการมณฑล
เฝ้า อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 4 ขณะที่ พระองค์ ทรงแสดงราชสมบั ติ แห่ งราชอาณาจั กรอ
ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการอั นร ุ่ง โรจน์ ของพระองค์ อยู่ เป็น เวลาหลาย
วัน ถึง หนึ่ ง ร้อยแปดสิบ วัน 5 เมื่อ วัน เหล่า นี้ ผ่านพ้น ไปแล้ว กษั ตริย์ ทรงจัดการเลี้ยงแก่
บรรดาประชาชนผูอยู
้ ในสุ
่
สาปราสาท ทัง้ ผูใหญ่
้
ผูน
้ ้ อย นานเจ็ดวันในลานอุทยานแห่งสํานั ก
6
พระราชวัง ของกษั ตริย์ มี ผ้า ม่านฝ้ายสี ขาวและสี ม่วงคลํ้า มี สายป่านและเชือกขนแกะ
สี ม่วงคล้องห่วงเงิน และเสาหิ นอ ่อน ทัง้ เตียงทองคํา และเงิน บนพื้น ลาดปูน ฝัง หิน แดง
หิน อ่อน มุกดา และหิ นอ ่อนสี ดํา 7 เครือ
่ งดื่ม ก็ ใส่ ถ้วยทองคํา ส่ง ให้ (เป็น ถ้วยหลากชนิ ด�
และเหล้าองุน
่ ของราชสํานั กมากมายตามพระทัยกว้างขวางของกษั ตริย์ 8 การดื่มก็กระทํา
กัน ตามกฎหมายที่ ไม่มี การบังคับ เพราะกษั ตริย์ ทรงมี พระกระแสรับสัง่ ไปยัง พนั กงานทัง้
ปวงว่า ให้ทุกคนทําได้ ตามใจปรารถนา 9 พระราชินีวัชที ก็ พระราชทานการเลี้ยงแก่ สตรีใน
ราชสํานั ก ซึ่ง เป็น ของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัสด ้วย 10 ณ วัน ที่ เจ ็ด เมื่อ พระทัย ของกษั ตริย์ รน
่ื
เริงด ้วยเหล้า องุน
่ พระองค์ ทรงบัญชาเมหุ มาน บิ สธา ฮารโบนา บิ กธาและอาบัก ธา เศ
ธาร์ และคารคาส ขันที ทัง้ เจ็ด ผู้ ปรนนิ บัติ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส 11 ให้ ไปเชิญ
พระราชินี วัช ที สวมมงกุฎ มาเฝ้า กษั ตริย์ เพื่อ จะให้ ประชาชนและเจ้า นายของพระองค์ ได้
ชมสง่าราศี โฉมของพระนาง เพราะพระนางงามนั ก 12 แต่ พระราชินีวัชที ทรงปฏิเสธไม่ มา
ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ ที่ รับสัง่ ไปกับ ขั นที เมื่อ เป็น เช่น นี้ กษั ตริย์ ทรงเดือดดาล และ
พระพิโรธของพระองค์ ระอุ อยู่ ในพระอุระ 13 ฝ่า ยกษั ตริย์ จึง ตรัส กับ คนที่ มี ปัญญาผู้ ทราบ
กาลเทศะ (เพราะนี่ เป็ นวิธด
ี ําเนิ นการของกษั ตริย์ต่อบรรดาผู้ที่เจนจัดในกฎหมายและการ
พิพากษา 14 ผู้ ที่ รองพระองค์ คือ คารเชนา เชธาร์ อัด มาธา ทารชิช เมเรส มารเสนา และ
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เมมู คาน เจ้ านายทัง้ เจ็ด ของเปอร์เซ ีย และมีเดีย ผู้ เคยเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และนั ่ งก ่อนในราช
อาณาจั กร) 15 ว่า “ตามกฎหมายจะต้องกระทําอะไรต่อพระราชินีวช
ั ที เพราะว่าพระนางมิ
ได้ ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสซึ่งรับสัง่ ไปกับขันที � 16 เมมูคานจึงทูลต่อ
พระพักตร์กษั ตริย์ และเจ้า นายทัง้ ปวงว่า “พระราชินี วัช ที ได้ ทรงกระทํา ผิ ดม ิ ใช่ ต่อ กษั ตริย์
เท่านั ้น แต่ ต่อ เจ้า นายทัง้ ปวงและประชาชนทัง้ ปวงผู้ อยู่ ในมณฑลทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ อาห
สุ เอรัส 17 เพราะสิง่ ที่ พระราชินี ทรงกระทํา นี้ จะเป็ นที ่ ทราบแก่ สตรีทัง้ ปวง ทําให้เขามองดู
สามี ของเขาด้วยความประมาท เพราะเขาจะพูด ว่า ‘กษั ตริย์ อาหสุ เอรัสม ี พระบัญชาให้นํา
พระราชินีวช
ั ทีมาต่อพระพักตร์พระองค์ แต่พระนางไม่เสด็จมา� 18 ในวันนี้ ทีเดียวเจ้านาย
ผู้ หญิง แห่ง เปอร์เซ ีย และมีเดีย ซึ่ง ได้ยน
ิ ถึง สิง่ ที่ พระราชินี ทรงกระทํา นี้ ก็ จะเล่า ให้เจ้ านาย
ทัง้ ปวงของกษัตริย์รูทั
้ ว่ กัน ทําให้มีความประมาทและความโกรธขึ้นเป็นอันมาก 19 ถ้าเป็นที่
พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้มีพระราชโองการจากพระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคน
เปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่ คืนคํา ไม่ ได้ ว่า ‘วัชที จะเข้าเฝ้ากษั ตริย์อาหสุ เอรัสอีกไม่ ได้ �
และขอกษั ตริย์ประทานตําแหน่ งราชินีให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนาง 20 ดังนั ้นเมื่อกษั ตริย์ทรง
ประกาศกฤษฎีกา ตลอดพระราชอาณาจักรของพระองค์ (อันกว้างใหญ่อย่างยิง่ นั ้น� สตรี
ทัง้ ปวงจะต้องให้ เกียรติ สามี ของตน ไม่ ว่า สูง หรือ ตํ่า� 21 คํา ทูล แนะนํา นี้ เป็ นที ่ พอพระทัย
กษั ตริย์ และเจ้า นาย กษั ตริย์ จึง ทรงกระทํา ตามที่ เมมูค านทูล เสนอ 22 พระองค์ ทรงมี พระ
อักษรไปทัว่ ราชมณฑลของกษั ตริย์ ถึงทุกมณฑลตามอักขระของมณฑลนั ้น และถึงทุกชาติ
ตามภาษาของเขา ให้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตน และให้ประกาศกฤษฎีกานี้
ตามภาษาของแต่ละชนชาติ

2
เอสเธอร์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นพระราชินี
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ เมื่อ พระพิโรธของกษั ตริย์อาหสุ เอรัส สงบลง พระองค์ ทรง
ระลึก ถึง วัช ที และสิง่ ที่ พระนางทรงกระทํา และกฤษฎีกาที่ พระองค์ ทรงออกเรือ
่ งพระนาง
2 ข้าราชการของกษั ตริย์ผู้ ปรนนิ บัติ พระองค์ อยู่จึง ทูล ว่า “ขอทรงให้หาหญิง พรหมจารีสาว
สวยมาถวายกษั ตริย์ 3 และขอกษั ตริย์ทรงแต่ง ตัง้ เจ้า หน้าที่ ทุ กมณฑลแห่งราชอาณาจักร
ของพระองค์ เพื่อ ให้คนเหล่า นี้ รวบรวมหญิง สาวพรหมจารีงดงามทัง้ หลายมายัง ฮาเร็ม ใน
สุ สาปราสาท ให้ อยู่ ในอารักขาของเฮกัย ข้า ราชบริพารในพระราชสํานั ก ของกษั ตริย์ ผู้ ดู
แลสตรี และขอประทานเครือ
่ งชําระล้างและประเทืองผิว สําหรับ หญิง เหล่า นั ้น 4 และขอ
ให้ หญิง สาวคนที่ กษั ตริย์ พอพระทัย ได้ เป็น พระราชินี แทนวัช ที� ข้อน ี้ พอพระทัย กษั ตริย์
พระองค์จึงทรงกระทําตามนั ้น 5 ยังมย
ี ว
ิ คนหนึ่ งในสุสาปราสาทชื่อโมรเดคัย บุตรชายยาอีร ์
ผูเป็
้ นบุตรชายชิเมอี ผูเป็
้ นบุตรชายคีช คนเบนยามิน 6 ผูถู
้ กกวาดต้อนจากเยรู ซาเล็มในหมู่
เชลยที่ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเยโคนิ ยาห์กษั ตริย์ของยูดาห์ ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์
ของบาบิโลนได้กวาดต้อนไปนั ้น 7 ท่านได้เลี้ยงดูฮาดาชาห์คือเอสเธอร์บุตรสาวลุงของท่าน
เพราะเธอไม่ มี พ่อ แม่ สาวคนนี้ รู ปงามและน่า ดู เมื่ อบ ิ ดามารดาของเธอสิน
ิ แล้ว โม
้ ชีวต
8
รเดคั ยก็รบ
ั เธอมาเลี้ยงเป็นบุตรสาว ต่อมาเมื่อพระบัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกาของ
พระองค์ ประกาศออกไป และเมื่อ เขารวบรวมหญิง สาวเป็ นอ ัน มากเข้า มาในสุ สาปราสาท
ให้อยูภายใต้
่
อารักขาของเฮกัย เอสเธอร์ก็ถูกนําเข้ามาไว้ในราชสํานั กภายใต้อารักขาของเฮ
กัยผู้ดู แลสตรี 9 หญิงนั ้นเป็ นที ่พอใจเขาและเธอก็ เป็ นที ่โปรดปรานแก่เขา เขาจึงรีบจัดหา
เครือ
่ งประเทืองผิว และส่วนของเธอให้เธอ พร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้วเจ็ดคนจากราช
สํานั ก แล้ว ก็ เลื่อนเธอและสาวใช้ ของเธอขึ้น ไปยัง สถานที่ ที่ ดี ที่ สุด ในฮาเร็ม 10 เอสเธอร์
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มิได้ บอกให้ทราบถึงชาติ และญาติ ของเธอ เพราะโมรเดคัยกําชับเธอไม่ให้ใครรู ้ 11 ทุกๆวัน
โมรเดคัย เดิน มาหน้า ลานของฮาเร็ม เพื่อ ฟัง ข่าวเอสเธอร์เป็น อย่างไร และมี อะไรเกิด ขึ้น
แก่ เธอ 12 เมื่อ ถึง เวรที่ สาวๆทุก คนจะเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส หลัง จากได้ เตรียมตัว
ตามระเบียบของหญิงสิบสองเดือนแล้ว (และนี่ เป็นเวลาปกติสําหรับประเทืองผิว คือชโลม
กายหญิงด้วยนํ้ามันกํายานหกเดือน และหกเดือนด้วยเครือ
่ งเทศและนํ้ามันประเทืองผิวผู้
หญิง) 13 เมื่อสาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อย่างนี้ เธอจะต้องการเอาอะไรจากฮาเร็มไป
ยังราชสํานั ก ก็ เอาไปได้ 14 เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็น และในเวลาเช้าเธอกลับออกมาในฮาเร็
มที่สองในอารักขาของชาอัชกาสขันทีของกษั ตริย์ผู้ดูแลนางห้าม เธอไม่ได้เข้าไปเฝ้ากษั ตริ
ย์ อีก นอกจากกษั ตริย์ จะพอพระทัย ในเธอ และทรงเรียกชื่อ เธอให้ เข้า เฝ้า 15 บัดนี้ เมื่อ ถึง
เวรของเอสเธอร์ บุตรสาวของอาบีฮาอิล ลุ งของโมรเดคัยผู้ซ่ึงรับเธอไว้เป็นบุตรสาว จะเข้
าเฝ้ากษั ตริย์ เธอมิได้ขอสิง่ ใด นอกจากสิง่ ที่เฮกัยข้าราชสํานั กของกษั ตริย์ผู้ดูแลพวกสตรี
แนะนํา ฝ่ายเอสเธอร์ได้รับความโปรดปรานในสายตาของทุกคนที่ได้พบเห็น 16 เมื่อเขาพา
เอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อาหสุ เอรัสในพระราชสํานั ก ในเดือนสิบซึ่งเป็นเดือนเทเบทใน
ปี ที่ เจ ็ด แห่ง รัชกาลของพระองค์ 17 กษั ตริย์ ทรงรัก เอสเธอร์ยงิ่ กว่า บรรดาหญิง ทัง้ ปวงนั ้น
และเธอได้ รบ
ั พระกรุ ณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ มากกว่า หญิง
พรหมจารีทัง้ สิน
้ พระองค์ จึง ทรงสวมพระมงกุฎ บนศีรษะของเธอ และทรงตัง้ เธอให้ เป็น
พระราชินี แทนวัช ที 18 แล ้ วกษั ตริย์ พระราชทานการเลี้ยงใหญ่ แก่ เจ้ านายและข้าราชการ
ทัง้ ปวงของพระองค์ เป็นการเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์ พระองค์ ทรงอนุมั ติ ให้งดส่วยแก่
มณฑลทัง้ ปวง และพระราชทานของกํานั ล ด้วยพระทัย กว้างขวางของกษั ตริย์ 19 เมื่อ เขา
รวบรวมหญิง พรหมจารีมาครัง้ ที่ สอง โมรเดคัย นั ่ง อยู่ ที่ ประตู ของกษั ตริย์ 20 ฝ่ายพระนาง
เอสเธอร์นั้นมิได้ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรือชนชาติของพระนางดังที่ โมรเดคัยกําชับ
พระนางไว้ เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงทํา ตามคํา สัง่ ของโมรเดคัย เช่น เดียวกับ เมื่อ เขา
เลี้ยงดูพระนางมา
โมรเดคัยช่วยชีวต
ิ ของกษั ตริย์
ในครัง้ นั ้นเมื่อโมรเดคัยนั ่งอยู่ที่ ประตู ของกษั ตริย์ บิกธานและเทเรช ขันที สองคนขอ
งกษั ตริย์ ผู้ เฝ้า ธรณี ประตู มี ความโกรธและหาช่องที่ จะประทุษ ร้า ยกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส
22 เรือ
่ งนี้ รู ถึ
้ งโมรเดคัยและท่านก็ ทูลพระราชินีเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตริ
ย์ในนามของโมรเดคัย 23 เมื่ อมีการสอบสวนเรือ
่ งนี้ วา่ เป็นความจริงแล้ว กษั ตริย์ก็ ทรงให้
แขวนสองคนนั ้นเสียที่ต้นไม้ และบันทึกเรือ
่ งไว้ในหนั งสือพงศาวดารต่อพระพักตร์กษั ตริย์
21
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ฮามานวางแผนร้ายที่จะทําลายคนยิวทงั ้ ปวง

1 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ กษั ตริย์อาหสุ เอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา

คนอากัก กษั ตริย์ ทรงเลื่อนท่านและทรงตัง้ เก้าอี้ ของท่านไว้เหนื อ กว่า ของเจ้า นายทัง้ ปวง
ที่อยู่กับพระองค์ 2 บรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ซ่ึงอยู่ที่ประตูของกษั ตริย์ก็กราบลงแสดง
ความเคารพต่อ ฮามาน เพราะกษั ตริย์ทรงบัญชาให้แสดงความเคารพต่อท่านเช่นนั ้น แต่
โมรเดคัยมได้
ิ กราบหรือแสดงความเคารพ 3 ข้าราชการของกษั ตริย์ซ่ึงอยูที
่ ่ประตูของกษั ตริ
ย์จึงพูดกับโมรเดคัยว่า “ทําไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษั ตริย์� 4 อยูมาเมื
่
่ อเขาทัง้ หลาย
พู ดก ั บท ่า นวัน แล้ วว ัน เล่า และท่านไม่ ฟัง เขา เขาก็ ไปเรียนฮามานเพื่อ จะดู วา่ ถ้อยคํา ของ
โมรเดคัยจะชนะหรือไม่ เพราะท่านบอกเขาว่าท่านเป็นยิว 5 เมื่อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยไม่
กราบลงหรือ แสดงความเคารพต่อ ท่าน ฮามานก็ เดือดดาล 6 แต่ ท่านเห็ นว ่า เป็นการเสีย
เกียรติที่จะจับกุมโมรเดคัยคนเดียว เพราะมีคนเรียนท่านให้ทราบถึงชนชาติของโมรเดคัย
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ฮามานจึงหาช่องที่จะทําลายยิวทงั ้ หมด คือชนชาติของโมรเดคัยทัว่ ราชอาณาจักรของอาห
สุ เอรัส 7 ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิ สานปี ที่ สิ บสองแห่งรัชกาลกษั ตริย์อาหสุ เอรัส เขาพา
กัน ทอดเปอร์ คือ สลาก ต่อ หน้า ฮามานเพื่อ หาวัน และเพื่อ หาเดือน ได้ เดือนที่ สิบ สอง คือ
เป็นเดือนอาดาร์ 8 แล้วฮามานทูลกษั ตริย์อาหสุ เอรัสว่า “มีชนชาติหน่ึงกระจายอยู่ทัว่ และ
แยกกัน อยู่ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายในมณฑลทัง้ หลายแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์
กฎหมายของเขาผิดกับกฎหมายของชนชาติอ่น
ื ทัง้ สิน
้ และพวกนี้ ไม่รักษากฎหมายของกษั
ตริย์ การที่ กษั ตริย์ทรงปล่อยเขาไว้นี้ ไม่ บังเกิดประโยชน์ แก่ พระองค์ 9 ถ้าเป็ นที ่พอพระทัย
กษั ตริย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ ทําลายล้างเขาเสีย เถิด และข้า พระองค์ จะถวายเงิน หนึ่ ง
หมื่น ตะลัน ต์ ใส่ มือ บรรดาผู้ ที่ ดู แลพระราชกิจ ของกษั ตริย์ เพื่อ เขาจะได้ ใส่ ในพระคลัง ขอ
งกษั ตริย์� 10 กษั ตริย์ จึง ถอดพระธํามรงค์ ตราออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์ มอบแก่ ฮา
มานบุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรู ของพวกยิว 11 และกษั ตริย์ตรัสกับฮามานว่า “เรา
มอบเงินนั ้นให้แก่ท่าน และมอบประชาชนแก่ท่านด้วย เพื่อจะทําแก่เขาตามที่ ท่านเห็นดี�
12 แล ้ว ทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข ้า มาในวันที ่ สิ บสามเดือนต้น ให้ เข ีย นกฤษฎีกาตามที่ ฮา
มานบัญชาไว้ทุกประการ ส่งไปยังสมุหเทศาภิบาลของกษั ตริย์และของเจ้าเมืองมณฑลทัง้
ปวงและถึงเจ้านายแห่งชนชาติทัง้ ปวง ถึงทุกมณฑลเป็ นอักขระของมณฑลนั ้น และถึงชน
ทุก ชาติ เป็น ภาษาของเขา เข ียนในพระนามของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส และประทับ ตราด้วย
พระธํามรงค์ ของกษั ตริย์ 13 ให้คนเดิน ข่าวจดหมายเหล่า นี้ ไปถึง มณฑลของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้
สัง่ ให้ ทําลาย สังหารและทํา ให้ ยิ วท ัง้ ปวงพินาศไป ทัง้ หนุ่ม และแก่ เด็ก และผู้ หญิง ในวัน
เดียวกัน คือวันที ่สิ บสามเดือนที่ สิ บสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ และให้รบ
ิ เอาข้าวของของเขา
ไปหมด 14 ให้ออกสําเนาเอกสารนั ้นเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นําไปป่าวร้องให้ชนชาติ ทัง้
ปวงพร้อมเพื่อ วัน นั ้น 15 บรรดาคนเดิน ข่าวก็ รีบไปตามพระบัญชาของกษั ตริย์ และออก
กฤษฎีกานน
ั ้ ในสุสาปราสาท กษั ตริยก็
์ ประทับด่ม
ื กับฮามาน ส่วนชาวนครสุสาพากันงุนงง

4
พวกยิวถืออดอาหาร
เมื่อ โม รเดคัย ทราบ ทุก อย่าง ที่ ได้ กระทํา ไป แล้ว โม รเดคั ยก ็ ฉี ก เสื้อ ของ ตน สวม ผ้า
กระสอบและใส่ ขี้ เถ้า และออกไปกลางนคร ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง อย่างขมขื่น 2 ท่านขึ้น
ไปอยู่ ตรงหน้า ประตู ของกษั ตริย์ เพราะไม่ มี ผู้ ใดที่ สวมผ้า กระสอบเข้า ประตู ของกษั ตริย์
ได้ 3 และในทุก มณฑลที่ พระบัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ ไปถึง ก็ มี การไว้
ทุกข์ อย่างใหญ่ หลวงท่ามกลางพวกยิว ด้วยการอดอาหาร ร้องไห้ และครํา่ ครวญ และคน
เป็ นอ ัน มากนอนในผ้า กระสอบและมี ขี้ เถ้า 4 เมื่อ สาวใช้และขั นที ของพระนางเอสเธอร์มา
ทูลพระนาง พระราชินีก็ เป็นทุกข์ในพระทัยยิง่ นั ก พระนางทรงส่งเสื้อผ้าไปให้แก่ โมรเดคัย
เพื่อ ท่านจะได้ ถอดผ้า กระสอบของท่านออกเสีย แต่ ท่านไม่ ยอมรับ ผ้า นั ้น 5 แล ้ว พระนาง
เอสเธอร์มี พระเสาวนี ย์ เรียกฮาธาคขั นที คนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ให้
ปรนนิ บัติ พระนางตรัสส งั ่ ให้ ไปหาโมรเดคัย เพื่อ จะทรงทราบว่า เรือ
่ งอะไร และทํา อย่าง
นั ้น ทําไม 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัย ที่ ถนนในนคร ข้างหน้า ประตู ของกษั ตริย์ 7 โมรเดคั
ยก็เล่าเรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่เกิดแก่ ท่าน และจํานวนเงินถูกต้องที่ ฮามานสัญญาถวายแก่ พระคลัง
ของกษั ตริย์เพื่อการทําลายพวกยิว 8 โมรเดคัยยังได้ ให้สําเนากฤษฎีกาเขียนที่ ออกในสุ สา
สัง่ ให้ทําลายเขาทัง้ หลายเพื่อนําไปแสดงแก่พระนางเอสเธอร์ อธิบายเรือ
่ งให้พระนาง และ
กําชับให้พระนางเข้าเฝ้ากษั ตริย์ เพื่อทูลอ้อนวอนพระองค์ และวิงวอนพระองค์เพื่อเห็นแก่
ชนชาติของพระนาง 9 ฮาธาคก็กลับไปทูลพระนางเอสเธอร์ถึงสิง่ ที่โมรเดคัยได้บอกไว้ 10 แล
้ว พระนางเอสเธอร์ก็ บอกฮาธาคให้ส่ง ข่าวไปให้โมรเดคัย ว่า 11 “ข้าราชการของกษั ตริย์ทัง้
สิน
้ และประชาชนในบรรดามณฑลของกษั ตริย์ ทราบอยู่ ว่า ถ้า ชายหรือ หญิง คนใดเข้า เฝ้า
1
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กษั ตริย์ภายในพระลานชัน
้ ในโดยมิได้ทรงเรียก ก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมด ให้
ลงโทษถึง ตาย เว้น เสีย แต่ ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ย่น
ื ธารพระกรทองคํา ออกรับ คนนั ้น จึง จะมี ชี วิตอยู่
ได้ ส่วนฉั นกษั ตริย์ก็มิได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้ว� 12 เขาทัง้ หลายก็มาบอกโม
รเดคัยถึงสิง่ ที่ พระนางเอสเธอร์ตรัสนัน
้ 13 โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนาง
เอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสํานั กจะรอดพ้นได้ ดี กว่าพวกยิวทงั ้ ปวง 14 เพราะถ้า
เธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยให้พ้นจะมาถึงพวกยิวจากที่ อื่น แต่ เธอ
และวงศ์ วานบิดาของเธอจะพินาศ ที่ จร ิง เธอมารับ ตําแหน่ ง ราชินี ก็ เพื่อ ยามวิกฤตเช่น นี้ ก็
เป็นได้ นะ ใครจะรู �
้ 15 แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า 16 “ไปเถิด ให้รวบ
รวมพวกยิวทัง้ สินที
่ าพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉั น อย่ารับประทาน อย่าดื่มสามวัน
้ ห
กลางคืนหรือกลางวัน ฉั นและสาวใช้ของฉั นจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉั นจะเข้าเฝ้า
กษั ตริย์แม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉั นพินาศ ฉั นกพิ
็ นาศ� 17 โมรเดคัยกไ็ ปกระทําทุก
อย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รบ
ั สัง่ แก่ท่าน

5
พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ ถึงกษั ตริย์
อยู่ มาในวั นที ่ สามพระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์ และประทับ ยื นที ่ ในลานชัน
้
ในของพระราชสํานั ก ตรงข้า มกั บท ้ องพระโรงใหญ่ ของกษั ตริย์ กษั ตริย์ ประทับ บนราชบัล
ลั งก ์ ภายในพระราชวัง ตรงข้ามทางเข้า พระราชวัง 2 เมื่อ กษั ตริย์ ทอดพระเนตรเห็น พระ
ราชิ นี เอสเธอร์ประทับ ยืน อยู่ ในพระลาน พระนางก็เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์ พระองค์ จึง ทรงยื่น ธารพระกรทองคํา ซึ่ง อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ แก่ พระนาง
เอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็ เสด็จ เข้า มาแตะยอดธารพระกร 3 กษั ตริย์ ตรัส กับ พระนาง
ว่า “พระราชินี เอสเธอร์ เรือ
่ งอะไรกัน พระนางต้องการสิง่ ใด ก็ จะประทานให้ แก่ พระนาง
ถึงครึง่ ราชอาณาจักรของเรา� 4 และพระนางเอสเธอร์ทูลว่า “ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตริย์
ขอกษั ตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในวันนี้ ถึงการเลี้ยงที่หม่อมฉั นเตรียมไว้เพื่อพระองค์�
5 กษั ตริยจึ
์ งตรัสว่า “ให้ฮามานรีบมา เพื่อท่านจะได้กระทําตามที่พระนางเอสเธอร์ปรารถนา
� กษั ตริย์จึงเสด็จไปในการเลี้ยงกับฮามานซึ่งพระนางเอสเธอร์ได้ ทรงเตรียมไว้ 6 ขณะอยู่
ที่การเลี้ยงเหล้าองุน
่ กษั ตริย์ตรัสกับเอสเธอร์ว่า “คําร้องขอของพระนางว่ากระไร เราจะให้
แล้วคําทูลขอของพระนางว่ากระไร แม้จะถึงครึง่ ราชอาณาจักรของเรา ก็จะสําเร็จ� 7 พระ
นางเอสเธอร์ทูลว่า “คําร้องขอของหม่อมฉั นและคําทูลขอของหม่อมฉั น คือ 8 ถ้าหม่อมฉั น
เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของกษั ตริย์ และเป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ที่ จะประทาน
ตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และให้ คํา ทูล ขอของหม่อมฉั น สํา เร็จน ี้ ขอกษั ตริย์ เสด็จ มา
พร้อมกับฮามานในการเลี้ยงซึ่งหม่อมฉั นจะเตรียมไว้สําหรับเขาทัง้ หลาย และพรุ ง่ นี้ หม่อม
ฉั น จะกระทํา ตามที่ กษั ตริย์ ตรัสน ัน
้ � 9 วัน นั ้น ฮามานก็ ออกไปด้วยใจชื่นบานและยินดี แต่
เมื่อ ฮามานเห็น โมรเดคัย ที่ ประตู ของกษั ตริย์ ไม่ ยืน ขึ้น หรือ ตัว สัน
่ อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ท่านก็
10
เดือดดาลต่อโมรเดคัย ถึงอย่างนั ้ นก็ดี ฮามานก็ อดกลัน
้ ไว้ กลับไปบ้าน ใช้ให้คนไปตาม
บรรดาเพื่อนของตนและเศเรชภรรยาของตน 11 ฮามานพรรณนาถึงความโอ่โถงแห่งความ
มั ่ งม ี ของท่าน จํานวนบุตรของท่าน และเกียรติยศทัง้ สิน
้ ซึ่ง กษั ตริย์ พระราชทานแก่ ท่าน
และถึง เรือ
่ งว่า กษั ตริย์ ได้ เลื่อนท่านขึ้น เหนื อ เจ้า นาย และข้าราชการของกษั ตริย์ อย่างไร
12 แล ้ว ฮามานเสริม ว่า “แม้ พระราชินี เอสเธอร์ก็ มิได้ ทรงให้ผู้ ใดไปกับ กษั ตริย์ ในการเลี้ยง
ซึ่งพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้า และพรุ ง่ นี้ พระนางทรงเชิญข้ากับกษั ตริย์อีก 13 แต่สิ
่งเหล่านี้ หาเป็นประโยชน์ แก่ข้าไม่ ตราบใดที่ข้าเห็นโมรเดคัยคนยิวนัง่ อยู่ที่ประตูของกษั ตริ
ย์� 14 เศเรชภรรยาของท่าน และสหายทัง้ สิน
้ ของท่านจึงพูดกับท่านว่า “ขอทําตะแลงแกง
1
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สูงห้าสิบศอก รุ ง่ เช้าก็ทูลกษั ตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสียที่นั ่น แล้วก็ไปกินเลี้ยงอย่างร่าเริงก
ับกษั ตริย์� คําแนะนํานี้ เป็นที่พอใจฮามาน ท่านจึงสัง่ ให้ทําตะแลงแกง

6

ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย
คื นว ัน นั ้น กษั ตริย์บรรทมไม่ หลับ และพระองค์ ทรงบัญชาให้นํา หนั ง สื อบ ัน ทึก เหตุ ที่ น่า
จดจํา คือ พระราชพงศาวดารมา เขาก็ อา่ นถวายกษั ตริย์ 2 พระองค์ ทรงเห็น เขียนไว้ว่า โม
รเดคัย ได้ ทูล เรือ
่ งบิกธานาและเทเรชอย่างไร คือ เรือ
่ งขั นที สองคนของกษั ตริย์ ผู้ เฝ้า ธรณี
ประตู หาช่องจะปลงพระชนม์ กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส 3 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ได้ ให้ เกียรติ และยศ
อะไรแก่โมรเดคัยเพราะเรือ
่ งนี้ บ้าง� ข้าราชการของกษั ตริย์ผู้ปรนนิ บัติพระองค์ทูลว่า “ยัง
4
ไม่ ได้ ให้ สิ ่ง ใดพ่ะ ย่ะ ค่ะ� กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ใครอยู่ ในลานบ้าน� ฝ่ายฮามานพึ่ง เข้า มาถึง
พระลานชัน
่ งเอาโมรเดคัย แขวนเสีย ที่ ตะแลง
้ นอกแห่ง ราชสํานั ก เพื่อ จะทูล กษั ตริย์ เรือ
แกงซึ่ง ท่านได้ เตรียมไว้สํา หรับท ่าน 5 ข้าราชการของกษั ตริย์ จึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ฮา
มานกําลัง ยืน อยู่ ในพระลานพ่ะ ย่ะ ค่ะ� และกษั ตริย์ตรัสว ่า “ให้ ท่านเข้า มานี่ � 6 ฮามาน
จึง เข้า มา กษั ตริย์ ตรัส กั บท ่า นว่า “หากกษั ตริย์ มี พระประสงค์ จะประทานเกียรติยศแก่ บุ
คคลผู้ ใดแล้ว กษั ตริย์ ควรจะทํา แก่ เขาประการใด� และฮามานรําพึง ในใจว่า “ผู้ ใดเล่า ที่
กษั ตริย์พอพระทัย จะประทานเกียรติยศมากกว่าข้า� 7 แล ้ว ฮามานจึง ทูล กษั ตริย์ว่า “เพื่อ
ให้เกียรติแก่คนที ่กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศนั ้น 8 ขอนําฉลองพระองค์ ซ่ึงกษั
ตริย์ทรง และม้าซึ่งกษั ตริย์ทรง และมงกุฎซึ่งพระองค์ทรงสวมบนพระเศียร 9 ขอทรงมอบ
ฉลองพระองค์ และม้า ในมือ ของเจ้า นายผู้ ใหญ่ ยิง่ ที่สุด คนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ ขอให้ แต่ งคน
ที่ กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติ ยศ และขอให้ชายนั ้นขึ้นนั ่งหลั งม้าไปตามถนนของ
กรุ ง และป่าวร้องไปข้างหน้าเขาว่า ‘ผู้ที่กษั ตริยพอพระทั
์
ยจะประทานเกียรติยศก็เป็นเช่นนี้
10
แหละ� ” กษั ตริยจึ
์ งตรัสกับฮามานว่า “รีบเข้าเถอะ เอาเสื้อและม้าอย่างที่ท่านว่า แล้วให้
เกียรติ แก่ โมรเดคัย คนยิว ซึ่ง นั ่ง ที่ ประตู ของกษั ตริย์ อย่า เว้น สิง่ ใดที่ ท่านกล่าวมานั ้น เลย�
11 ฮามานจึง นํา ฉลองพระองค์ กับ ม้า และตกแต่ง โมรเดคัย และให้ ท่า นขึ้ นม ้า ไปตามถนน
ในกรุ ง ป่าวร้องหน้าท่านว่า “ผู้ที่ กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศก็เป็นเช่นนี้ แหละ
� 12 แล ้ว โมรเดคั ยก ็ กล ับ มายัง ประตู ของกษั ตริย์ แต่ ฮามานรีบ กลับ ไปบ้านของท่าน คลุม
ศีรษะและครํา่ ครวญ 13 และฮามานเล่า ทุก สิง่ ที่ อุบัติ แก่ ท่านให้ เศเรชภรรยาของท่านและ
สหายทัง้ หลายของท่านฟัง คนฉลาดของท่านและเศเรชภรรยาของท่านจึง ว่า “ถ้า ท่านเริ่
มล้มลงต่อหน้าโมรเดคัยซึ่งเป็นเชื้อสายของยิว ท่านจะไม่ชนะเขา แต่ จะล้มลงต่อหน้าเขา
แน่ � 14 ขณะเมื่อเขาทัง้ หลายกําลังพูดกับท่านอยู่ ขันทีของกษั ตริย์ก็มาถึงรีบนําฮามานไป
ยังการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงจัดนั ้น
1

7

การเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์
กษั ตริย์ จึง เสด็จ กับ ฮามานไปในการเลี้ยงกับ พระราชิ นี เอสเธอร์ 2 ในวั นที ่ สองเมื่อ
อยู่ ที่ การเลี้ยงเหล้า องุน
่ กษั ตริ ย์ ตรัส กับ เอสเธอร์ อี กว่า “พระราชินี เอสเธอร์ คําร้องขอ
ของพระนางคือ อะไร และคํา ทูล ขอของพระนางคือ อะไร เราจะประทานให้ แม้ ถึง ครึง่ ราช
อาณาจักรของเรา ก็ จะสําเร็จ� 3 พระราชินี เอสเธอร์ ทูล ตอบว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ถ้า
หม่อมฉั น เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริ
ย์ ขอพระราชทานชีวต
ิ ของหม่อมฉั นให้แก่หม่อมฉั นตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และชีวต
ิ
ของชนชาติของหม่อมฉั นตามคําทูลขอของหม่อมฉั น 4 เพราะพวกเราถูกขายทัง้ หม่อมฉั น
และชนชาติของหม่อมฉั นให้ถูกทําลาย ให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญ แต่ถ้าพวกเราถูก
1
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ขายเพียงให้เป็นทาสชายและหญิง หม่อมฉั นก็จะอดกลัน
้ สงบไว้ เพราะความทุกข์ยากของ
เราจะเปรียบกับผลเสียหายของกษั ตริย์นั้นกไม่
็ ได้� 5 กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสจึงตรัสกับพระราชิ
นี เอสเธอร์ว่า “ผู้ นั ้น คือ ใคร อยู่ ที่ไหน จึ งบ ัง อาจคิด การกระทํา เช่น นี้ � 6 และพระนางเอส
เธอร์ทูลว่า “คู่อริและศั ตรู คือฮามานคนโหดร้ายผู้นี้ เพคะ� ฮามานก็ กลัวอยู่ต่อพระพักตร์
กษั ตริยและพระราชิ
์
นี
ฮามานถูกแขวนคอให้ตาย

กษั ตริย์ ทรงลุก ขึ้น จากการเลี้ยงเหล้า องุน
่ ด้วยทรงพระพิโรธ และเสด็จ เข้าไปในราช
อุทยาน แต่ ฮามานยัง อยู่ เพื่อ ทูล ขอชีวต
ิ จากพระราชิ นี เอสเธอร์ เพราะท่านเห็ นว ่ากษั ตริ
ย์ ทรงมุ่ง ร้ายต่อ ท่านแล้ว 8 เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ กลับ จากราชอุทยานมายัง ที่ ซ่ึ งม ี การเลี้ยง
เหล้าองุน
่ ฝ่ายฮามานยังกราบอยู่ที่พระแท่นซึ่งพระนางเอสเธอร์ประทับอยู่นั ้น กษั ตริย์ตรั
สว ่า “เขายัง จะข่มขืน พระราชินี ต่อ หน้า ต่อตาเราในบ้านของเราหรือ� พอพระวาทะหลุด
จากพระโอษฐ์ กษั ตริย์ เขาก็ มาคลุม หน้า ฮามาน 9 ฮารโบนาขั นที คนหนึ่ ง ทูล ต่อ พระพักตร์
กษั ตริยว่
์ า “ดูเถิด ตะแลงแกงซึ่งฮามานเตรียมไว้สําหรับโมรเดคัย ซึ่งรายงานช่วยพระชนม์
กษั ตริย์ ก็ยังตัง้ อยูที
่ ่บ้านของฮามาน สูงห้าสิบศอกพ่ะย่ะค่ะ� กษั ตริยตรั
์ สว่า “แขวนมันบน
10
นั ้น แหละ� เขาก็ แขวนฮามานบนตะแลงแกงซึ่ง ท่านได้ เตรียมไว้สําหรับโมรเดคัย แล ้ว
พระพิโรธของกษั ตริย์ก็สงบลง
7

8
พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรู ทัง้ หลายของเขา

ในวัน นั ้น กษั ตริย์อาหสุ เอรัส พระราชทานวงศ์ วานของฮามานศั ตรู ของพวกยิว แก่ พระ
ราชินีเอสเธอร์ โมรเดคัยกเข
็ ้าเฝ้ากษั ตริย์ เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับ
พระนาง 2 กษั ตริยจึ
์ งถอดพระธํามรงค์ตรา ซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามาน พระราชทาน
ให้โมรเดคัย พระนางเอสเธอร์ก็ทรงตัง้ โมรเดคัยเป็นใหญ่เหนื อวงศ์ วานของฮามาน 3 แล้ว
พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตริย์อีก พระนางกราบลงที่ พระบาทของพระองค์ และวิงวอน
พระองค์ด้วยนํ้าพระเนตร ขอให้แผนการร้ายของฮามาน คนอากัก และการปองร้ายซึ่งท่าน
ได้คิดขึ้นต่อพวกยิวนน
ั ้ พ้นไปเสีย 4 กษั ตริยจึ
์ งทรงยื่นธารพระกรทองคําแก่พระนางเอสเธอ
ร์ พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นประทับยืนเฝ้ากษั ตริย์ 5 พระนางทูลว่า “ถ้าเป็นทีพ
่ อพระทัย
กษั ตริย์ และถ้าหม่อมฉั นเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ถ้าสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่
ถูกต้องต่อพระพักตร์กษั ตริย์ และหม่อมฉั นเป็ นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
ขอทรงให้มีพระอักษรรับสัง่ ให้กลับความในจดหมายซึ่งฮามาน คนอากัก บุตรชายฮัมเมดา
ธาได้ คิดขึ้น และเขียนเพื่อทําลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ 6 เพราะหม่อม
ฉั นจะอดทนดูภัยพิบัติมาถึงชาติของหม่อมฉั นอย่างไรได้ หม่อมฉั นจะทนดูการทําลายญาติ
พี่ น้ องของหม่อมฉั น อย่างไรได้� 7 กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส จึง ตรัส กับ พระราชิ นี เอสเธอร์และ
แก่ โมรเดคัย คนยิ วว ่า “ดู เถิด เรามอบวงศ์ วานของฮามานแก่ พระนางเอสเธอร์แล้ว และ
เขาก็ แขวนมัน บนตะแลงแกง เพราะมัน จะทํา อันตรายแก่ พวกยิว 8 ท่านจะเขียนตามที่
ท่านพอใจเกี่ยวกับ เรือ
่ งยิว ในนามของกษั ตริย์ และประทับ ตราด้วยพระธํามรงค์ เพราะว่า
กฤษฎีกาที่ เข ียนในนามของกษั ตริย์ และประทับ ตราด้วยพระธํามรงค์ จะเปลี่ยนกลับ ไม่ ได้
� 9 แล ้ว พระองค์ ทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข ้า มาในเวลานั ้น ในเดือนที่ สามซึ่ง เป็น เดือนสิ
วัน ณ วัน ที่ ยี ่ สิ บสาม และให้ เข ีย นกฤษฎีกาตามที่ โมรเดคัย บัญชาทุก อย่างเกี่ยวกับ พวก
ยิว ถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมณฑล ตัง้ แต่อินเดียถึง
เอธิโอเปีย ร้อยยี่ สิ บเจ็ด มณฑล ไปถึง ทุ กมณฑลเป็ นอ ักขระของมณฑลนั ้น และถึง ชนทุก
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ชาติเป็นภาษาของเขา และถึงพวกยิวเป็ นอักขระและในภาษาของเขา 10 และท่านเขียนใน
พระนามของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสและประทับตราพระธํามรงค์ของกษั ตริย์ และส่งจดหมาย
นั ้นไปทางผู้เดินข่าวขึ้นม้าเร็ว และผู้ขี่ล่อ อูฐและม้าอาชาไนยหนุ่ม 11 ตามจดหมายเหล่านี้
กษั ตริย์ทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้อยู่ในทุกเมืองชุมนุมกันและป้องกันชีวต
ิ ของตน ให้ทําลาย
ให้ สังหารและให้ ล้างผลาญกําลัง พลใดๆของประชาชนหรือ มณฑลใดๆซึ่ง จะมาทําร้าย ทัง้
เด็กและผู้หญิง และปล้นเอาข้าวของของเขา 12 ในวันเดียวตลอดทัวท
่ ุกมณฑลของกษั ตริย์
13
อาหสุเอรัส คือวันทีสิ
่ บสาม เดือนที่สิบสอง ซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ สําเนาของหนั งสือที่เขียน
นั ้น จะต้องเป็น กฤษฎีกาในทุก มณฑล และออกโดยการป่าวร้องแก่ ชนชาติ ทัง้ ปวง พวกยิว
จะต้องพร้อมกัน ในวัน นั ้น แก้ แค้น ศั ตรู ของตน 14 คนเดิน ข่าวซึ่ง ขี่ ล่ อก ับ อูฐ จึง รีบ เร่ง ขับ ไป
ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎี กานัน
้ ออกในสุ สาปราสาท 15 เมื่อโมรเดคัยออกไป
พ้น พระพักตร์กษั ตริย์ สวมฉลองพระองค์ สี ฟ้า และสี ขาว พร ้ อมกับ มงกุฎ ทองคํา ใหญ่ และ
เสื้อคลุมผ้าป่านเนื้ อละเอียดสี ม่วง ฝ่ายชาวนครสุ สาก็โห่ร้องเปรมปรีดิ ์ 16 พวกยิวมี ความ
ผ่องใส ความยินดี ชื่นบานและเกียรติ 17 ทุกมณฑลทุกเมือง ไม่ว่าที่ใดที่พระบัญชาของกษั
ตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ มาถึง ก็ มีความยินดี และความชื่นบานท่ามกลางพวกยิว มี
การเลี้ยงและวันร่น
ื เริง คนเป็นอันมากมาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยิว
เพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงําเขา

9

พวกยิวป้องกันตนเองได้
ในเดือนที่ สิ บสองซึ่ง เป็น เดือนอาดาร์ วัน ที่ สิ บสามเดือนนั ้น เมื่อ จะปฏิ บั ติ ตามพระ
บัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกา ในวันนั ้นเองที่ ศัตรู ของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนื อพวก
ยิว (แต่ซึ่งถูกเปลี่ยนไป เป็นวนที
ั พ
่ วกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนื อพวกที่เกลียดชังเขา� 2 พวก
ยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทัวท
่ ุกมณฑลของกษั ตริย์อาหสุ เอรัส เพื่อจะจับพวก
ที่ หาช่องทําร้ายเขา ไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้ เพราะความกลัวเขาครอบงําเหนื อชนชาติ
ทัง้ ปวง 3 บรรดาเจ้า นายทัง้ ปวงของมณฑล และสมุห เทศาภิบาล และผู้ วา่ ราชการเมือง
และเจ้าหน้าที่ราชการก็ชว
่ ยพวกยิวด้วย เพราะความกลัวโมรเดคัยครอบงําเขา 4 เหตุว่าโม
รเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในราชสํานั กของกษั ตริย์ และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั วท
่ ุกมณฑล
เพราะชายที่ช่อ
ื โมรเดคัยนั ้นมีอาํ นาจมากยิง่ ขึ้นทุกที 5 พวกยิวจึงโจมตีศัตรู ทัง้ หมดของตน
ด้วยฟันดาบ สังหารและทําลายเขา และทํา แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง เขาตามใจชอบ 6 ในสุ สาปรา
สาทพวกยิวได้สังหารและทําลายล้างเสียห้าร้อยคน 7 ได้สังหารปารชันดาธา และดาลโฟน
และอัสปาธา 8 และโปราธา และอาดัลยา และอารีดาธา 9 และปารมัชทา และอารีสัย และ
อารีดัย และไวซาธา 10 คือเขาสังหารบุตรชายทัง้ สิบของฮามาน บุ ตรชายฮัมเมดาธา ศัตรู
ของพวกยิว แต่เขามิได้ปล้นข้าวของ 11 ในวันนั ้นจํานวนคนที่ถูกฆ่าในสุ สาปราสาทก็ถูกนํา
มารายงานต่อเบื้องพระพักตร์กษั ตริย์ 12 กษั ตริย์จึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่า “พวกยิว
ได้ สังหารและทําลายล้างเสีย ห้า ร้อยคนในสุ สาปราสาท รวมทั ้งบ ุตรชายทัง้ สิบ คนของฮา
มานด้วย แล ้ว เขาได้ ทํา อะไรกัน บ้างในมณฑลที่ เหลือ อยู่ ของกษั ตริย์ นั ้น บัดนี้ คําร้องของ
พระนางคือ อะไร เราจะประทานให้ คํา ทูล ขอของพระนางมี อะไรอีก ต่อ ไปอี กบ ้าง เราก็ จะ
กระทําตามนั ้น� 13 พระนางเอสเธอร์ทูลว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้พวกยิวที่อยู่
ในสุ สาได้กระทําตามกฤษฎีกาของวันนี้ ในวันพรุ ง่ นี้ อีก และขอให้แขวนบุตรชายทัง้ สิบของ
ฮามานบนตะแลงแกง� 14 กษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาให้ กระทํา เช่น นั ้น มี กฤษฎี กาออกในสุ สา
และบุตรชายทัง้ สิบคนของฮามานก็ ถู กแขวน 15 พวกยิวที่อยู่ในสุ สาชุ มนุมกันในวันที ่สิ บสี่
เดือนอาดาร์ด้วย และได้สังหารสามร้อยคนในสุ สา แต่เขามิได้ริบข้าวของ 16 ฝ่ายพวกยิวอ
1

เอสเธอร์ 9:17

581

เอสเธอร์ 10:3

่น
ื ๆซึ่งอยู่ในมณฑลของกษั ตริย์ก็ชุ มนุมกันป้องกันชีวต
ิ และพ้นศั ตรู ของเขา เขาสังหารผู้ที่
เกลียดชังเขาเสียเจ็ดหมื่นห้าพันคน แต่เขามิได้ริบข้าวของ 17 เหตุนี้เกิดขึ้นในวันที่สิบสาม
เดือนอาดาร์ และในวันที ่ สิ บสี่ เขาหยุด พัก และกระทํา วัน นั ้น ให้ เป็ นว ั นก ิน เลี้ยงและยินดี
18 แต่พวกยิวที่อยู่ในสุ สาชุมนุมกันในวันที ่สิ บสามและวันที ่สิบสี่ และหยุดพักในวันที ่สิบห้า
ทําให้วันนั ้น เป็ นวันกินเลี้ยงและยินดี 19 เพราะฉะนั ้นพวกยิวในชนบท ที่ อยู่ตามหัวเมืองที่
ไม่มีกําแพง ถือวันที่สิบสี่ของเดือนอาดาร์เป็นวันแห่งความยินดีและกินเลี้ยง และถือเป็นวั
นร่น
ื เริง และเป็นวันที่เขาส่งของขวัญไปให้กันและกัน
เทศกาลเปอร์รม
ิ เริม
่ ต้น

20 และโมรเดคัยบันทึกเรือ
่ งนี้ และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทัง้ ปวงผู้อยู่ในมณฑลทัง้ ปวง

ของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส ทัง้ ใกล้ และไกล 21 ชักชวนเขาให้ ถือ วันที ่ สิ บสี่ เดือนอาดาร์ และวั
นที่สิบห้าเดือนเดียวกันทุกๆปี 22 เป็ นวันที่พวกยิวพ้นจากศัตรู ของเขา และเป็นเดือนที่เปล
ี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดี และการครํา่ ครวญเป็ นวันร่น
ื เริงให้แก่เขา และให้เขาถือ
เป็ นวันกินเลี้ยงและวันยินดี เป็ นวันที่ส่งของขวัญแก่กันและกัน และให้ของขวัญแก่คนจน
23 พวกยิวจึงตกลงกระทําตามที่เขาตัง
้ ต้นแล้ว และตามที่โมรเดคัยเขียนไปถึงเขา 24 เพราะ
ฮามานบุตรชายฮัม เมดาธา คนอากัก ศัตรู ของพวกยิ วท งั ้ ปวง ได้ ปองร้ายต่อ พวกยิว เพื่อ
ทําลายเขา ได้ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทําลายเขา 25 แต่เมื่อพระนางเอสเธอ
ร์เข้าเฝ้า กษั ตริย์ พระองค์ ทรงบัญชาเป็น ลายลักษณ์ อก
ั ษรให้แผนการมุ่งร้ายของท่าน ซึ่ง
ท่านได้ คิด ต่อ พวกยิวน น
ั ้ กล ับ ตกลงบนศีรษะของท่านเอง และให้ตั วท ่า นกับ บุตรชายของ
ท่านถูกแขวนบนตะแลงแกง 26 เพราะฉะนั ้นเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ ว่า เปอร์ริม ตามคําเปอร์
ดัง นั ้น เพราะทุก อย่างที่ เข ียนไว้ในจดหมายนี้ และเพราะสิง่ ที่ พวกยิว ต้องเผชิญ ในเรือ
่ งนี้
และสิง่ ที่ อุบัติแก่ เขา 27 พวกยิวก็กําหนดและรับว่าตัวเขาเอง เชื้อสายของเขา และบรรดา
ผู้ที่เข้าจารีตยิวจะถือสองวันนี้ ดังที่เขียนไว้ และตามเวลาที่กําหนดไว้ทุกปี มิได้ขาด 28 และ
ว่าจะจดจําวันเหล่านี้ และถือตลอดทุกชัว่ อายุ ทุกครอบครัว มณฑลและเมือง วันเทศกาล
เปอร์ร มน
ิ ี้ จะไม่ เลิก ถือ ในท่ามกลางพวกยิว หรือ การระลึก ถึง วัน เหล่า นี้ จะไม่ สิ ้น ลงในเชื้อ
สายของเขาเลย 29 แล้วพระราชินีเอสเธอร์ ธิดาของอาบีฮาอิล กับโมรเดคัยคนยิว ก็เขียน
เป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรรับรองจดหมายฉบับที่สองนี้ เรือ
่ งเทศกาลเปอร์ริม 30 ให้ส่งจดหมาย
ไปถึง ยิ วท งั ้ ปวงในหนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บเจ็ด มณฑลในราชอาณาจักรของอาหสุ เอรัส เป็น คํา ที่ แท้
จร ิง ให้อยู่ เย็น เป็นสุข 31 และให้ถือ วัน เทศกาลเปอร์รม
ิ เหล่า นี้ ตามกําหนดฤดู กาล ดัง ที่ โม
รเดคัย คนยิว และพระราชิ นี เอสเธอร์มี พระเสาวนี ย์ สัง่ พวกยิว และตามที่ เขาตัง้ ไว้สําหรับ
ตนเองและสําหรับเชื้อสายของเขา เกี่ยวกับการอดอาหารและการร้องทุกข์ของเขา 32 พระ
บัญชาของพระนางเอสเธอร์ตัง้ ระเบียบการเทศกาลเปอร์รม
ิ ไว้และมีบันทึกไว้ในหนั งสือ

10
โมรเดคัยได้รบ
ั ตําแหน่ งรองกษั ตริย์

1 กษั ตริย์อาหสุ เอรัสมีรบ
ั สัง่ ให้เก็บบรรณาการทัว่ ราชอาณาจักรและตามเกาะต่างๆแห่ง

ทะเล 2 พระราชกิจอันกอปรด้วยพระราชอํานาจและอานุภาพ กับเรือ
่ งราวละเอียดของยศศั
กดิอ
ั สูงของโมรเดคัย ซึ่งกษั ตริย์ทรงเลื่อนท่านขึ้น มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารขอ
์ น
งกษั ตริย์ แห่ งม ี เดีย และเปอร์เซ ีย หรือ 3 เพราะโมรเดคัย คนยิว มี ตําแหน่ ง รองกษั ตริย์ อา
หสุ เอรัส และท่านเป็น ใหญ่ ท่ามกลางพวกยิว และเป็ นที ่ ชอบพอของมวลญาติ พี่ น้ องของ
ท่าน เพราะท่านแสวงหาความมัง่ คัง่ ให้ชนชาติของท่าน และพูดให้เกิดสันติสุขแก่เชื้อสาย
ทัง้ ปวงของท่าน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยบ

หนังสือโยบอาจจะเป็นหนั งสือเก่าแก่ที่สุดในพระคัมภีร ์ เพราะว่าหนั งสือโยบไม่ได้กล่าว
ถึง ประเทศอิสราเอล แผ่ นดิน คานาอัน พระราชบัญญัติ ของโมเสส พวกศาสดาพยากรณ์
พระสัญญาของพระเจ้า วันสะบาโต พิธสุ
ี หนัต และเวลาที่ พระเจ้าทรงนําพวกอิสราเอลให้
ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้นเราเชื่อว่าหนั งสือโยบถูกเขียนขึ้นก่อนเพ็นทะทูก
หนังสือโยบไม่ใช่เรือ
่ งสมมุดแต่เกี่ยวกับคนหนึ่ งที่ เคยอยู่บนโลกนี้ โยบเป็นคนที่ พระเจ้า
ถือว่าเป็นคนที่ดีมากเท่ากับโนอาห์และดาเนี ยล (อสค 14:14, 20) เขาเป็นคนมังม
่ ี และเป็น
คนชอบธรรมที่อยูในตํ
่
าบลอูส
หนังสือโยบนี้ ซ่ึงเป็นบทกวีได้อธิบายละเอียดถึงปัญหาของคนชอบธรรม เล่มนี้พรรณนา
การ ที่ โยบ สอบถาม พระเจ้า หลัง จาก โยบ เกิด ภัย หลาย อย่าง ใน ชีวต
ิ ของ เขา ซึ่ง โยบ ถาม
พระเจ้าว่า ทําไมคนชอบธรรมจะต้องมีปัญหา คําถามนี้ เป็นปัญหาสําหรับมนุษย์เราทุกคน
(โยบ 1:8)
ระยะเวลาของหนั งสือโยบนี้ เป็นประมาณ 1 ปีหรืออาจจะน้ อยกว่า 1 ปี
หลักความประพฤติ� ครอบครัว, ความมัง่ คัง่ และทางที่เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ
1 มี ชายคนหนึ่ งในแผ่นดิ นอูส ชื่อโยบ ชายคนนั ้นเป็ นคนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เป็ น
ผู้ เกรงกลัว พระเจ้า และหัน เสีย จากความชัว่ ร้าย 2 ท่านให้กําเนิ ด บุตรชายเจ็ด คนและบุตร
สาวสามคน 3 ส่วนสัตว์เลี้ยงของท่าน มีแกะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวห้าร้อยคู่ และลาตัว
เมียห้าร้อยตัว และท่านมี คนใช้มากมาย ดังนั ้นชายผู้นี้ จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวัน
ออก 4 บุ ตรชายของท่านเคยจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวัน กําหนดของตน เขา
จะใช้ให้ไปเชิญน้ องสาวทัง้ สามคนของเขามารับประทานและดื่มกับเขาด้วย 5 และเมื่อการ
เลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะใช้ ให้ ไปทํา พิธีชาํ ระตัว เขาทัง้ หลายให้ บริสุทธิ์ และท่านจะ
ตื่นแต่เช้ามืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชาตามจํานวนของเขาทัง้ หมด เพราะโยบกล่าวว่า “ชะรอย
บุตรชายของข้าพเจ้าได้กระทําบาป และแช่งพระเจ้าอยูใ่ นใจของเขา� โยบกระทําดังนี้ เรือ
่ ย
มา
ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมัง่ คัง่
อยู่ มาวัน หนึ่ ง เมื่ อบ ุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้า มารายงานตัว ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ซาตานได้ มาในหมู่ เขาด้วย 7 พระเยโฮวาห์ ตรัส ถามซาตานว่า “เจ้ ามาจากไหน�
ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ ว่า “จากไปๆมาๆอยู่ บนแผ่น ดิน โลก และจากเดิน ขึ้น เดิน ลง
บนนั ้น� 8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่
ว่า ในแผ่น ดิน โลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็น คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัว พระเจ้า
และหันเสียจากความชัว่ ร้าย� 9 แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “โยบยําเกรงพระเจ้า
เปล่าๆหรือ 10 พระองค์ มิได้ ทรงกั ้ นร ว
ั ้ ต้นไม้ รอบตัว เขา และครัว เรือนของเขา และทุก สิง่
ที่ เขามี อยู่ เสีย ทุ กด ้านหรือ พระองค์ ได้ ทรงอํานวยพระพรงานนํ้ามือ ของเขา และฝูง สัตว์
ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน 11 แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิง่ ของทัง้ สินที
้ ่เขามีอยู่
12
และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์� และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “ดู
เถิด บรรดาสิง่ ที่เขามีอยูก็
่ อยูในอํ
่
านาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั ้น�
ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
6
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ซาตานรับอนุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทําลายฝูงสัตว์ของท่าน
13 อยู่ มาวัน หนึ่ ง เมื่ อบ ุตรชายหญิง ของท่านกําลัง รับ ประทานและดื่ มน้า
ํ องุน
่ อยู่ ในเรือน
14
ของพี่ ชายหัวปี ของเขา มี ผู้ สื่อสารมาหาโยบเรียนว่า “วัว กําลัง ไถนาอยู่ และลากําลั งก
ิน หญ้า ในที่ ข้างๆ 15 และคนเสบามาโจมตี เอามัน ไป และฆ่า คนใช้ เสียด ้วยคมดาบ และ
ข้าพเจ้าผูเ้ ดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 16 ขณะที่เขากําลังพูดอยู่ ก็มีอีกคนหนึ่ งมาเรียนว่า
“เพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ ไหม้แกะและคนใช้และเผาผลาญเสียหมด และ
ข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 17 ขณะที่เขากําลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่ งมาเรียน
ว่า “ชาวเคลเดีย จัด เป็น สามกองทําการปล้น เอาอูฐ ไป และฆ่า คนใช้ เสียด ้วยคมดาบ และ
ข้าพเจ้า ผู้ เดียวได้ หนี รอดมาเรียนท่าน� 18 ขณะที่ เขากําลัง พู ดอย ู่ มี อี กคนหนึ่ ง มาเรียน
ว่า “บุ ตรชายหญิงของท่านกําลังรับประทานและดื่ มน้าํ องุน
่ อยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปี ของ
เขา 19 และดูเถิด มีพายุใหญ่ข้ามถิน
่ ทุรกันดารมากระทบเรือนทัง้ สี่มุม และเรือนนั ้นพังทับ
คนหนุ่ม และเขาก็ ตาย และข้าพเจ้า ผู้ เดียวได้ หนี รอดมาเรียนท่าน� 20 แล ้ว โยบก็ ลุก ขึ้น
ฉี ก เสื้อ คลุม ของตน โกนศีรษะ กราบลงถึ งด ิน นมัสการ 21 ท่านว่า “ข้าพเจ้า มาจากครรภ์
มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน และ
พระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเยโฮวาห์� 22 ในเหตุการณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โย
บมิได้ทําบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา

2

ซาตานรับอนุญาตทรมานตัวโยบเอง
เมื่อบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ซาตานก็มาในหมู่พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วย 2 และพระ
เยโฮวาห์ ตรัส ถามซาตานว่า “เจ้ ามาจากไหน� ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ ว่า “จากไปๆ
มาๆอยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนนั ้น� 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตาน
ว่า “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่า บนแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็น
คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชัว่ ร้าย เขายังยึดมน
ั่
ในความซื่ อสัตย์ของเขาอยู่ ถึง แม้ เจ้ าชวนเราให้ต่อสู้ กับ เขา เพื่อ ทําลายเขาโดยไม่ มี เหตุ �
4 แล ้ว ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ ว่า “หน ัง แทนหนั ง คนย่อมให้ ทุ กอย่างที่ เขามี อยู่ แทน
ชีวต
ิ ของเขา 5 แต่ บัดนี้ ขอพระองค์ เหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ และแตะต้องกระดูกและ
เนื้ อ ของเขา และเขาจะแช่ง พระองค์ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์� 6 และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ ซาตานว่า “ดู เถิด เขาอยู่ ในมือ ของเจ้า จงไว้ชี วิต ของเขาเท่านั ้น� 7 ซาตานจึง ออกไป
จากเบื้องพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และได้ให้โยบเป็นฝีร้าย ตัง้ แต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึง
กระหม่อมที่ศีรษะ 8 และท่านก็เอาชิน
้ หม้อแตกขูดตัวของท่าน และนั ่งอยูใ่ นกองขี้เถ้า
1 และอยูม
่ าวันหนึ่ ง

ภรรยาโยบเยาะเย้ยท่าน
แล ้ว ภรรยาท่านเรียนว่า “ท่านยัง จะยึ ดม น
ั ่ ในความซื่ อสัตย์ ของท่านอีก หรือ จงแช่ง
พระเจ้า และตายเสีย เถอะ� 10 แต่ ท่านตอบนางว่า “เธอพู ดอย ่างหญิง โฉดจะพึง พูด อะไร
กัน เราจะรับ สิ่ งด ี จากพระหัตถ์ ของพระเจ้า และจะไม่ รบ
ั ของชัว่ บ้างหรือ� ในเหตุ การณ์ นี้
ทัง้ สิน
้ โยบมิได้กระทําบาปด้วยริมฝีปากของตน
9

สหายสามคนของโยบ

11 เมื่อสหายทัง
้ สามของโยบได้ยน
ิ ถึงภัยพิบัตินี้ ทัง้ สิ้นที่ได้เกิดขึ้นกับท่าน

ต่างก็มาจากที่
ของตน คือ เอลีฟัสชาวเทมาน บิลดัดคนชูอาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ เขาได้นัดมาพร้อม
กันเพื่อร่วมทุกข์กับท่านและเล้าโลมใจท่าน 12 เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นแต่ไกลเขาก็จําท่านไม่ได้
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ก็เปล่งเสียงร้องไห้ ต่างก็ฉีกเสื้อคลุมของตน และซัดผงคลี ดินเหนื อศีรษะของตนขึ้นไปยัง
ฟ้าสวรรค์ 13 และนั ่งกบท
ั ่านบนดินเจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่มีสักคนหนึ่ งพูดกบท
ั ่านสักคํา ด้วยเขา
เห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั ้นใหญ่ยิง่ นั ก

3
โยบกล่าวถึงความทุกข์และความหมดหวังของตน
1 ต่อมาโยบอ้าปากของท่านแช่งวันกําเนิ ดของท่าน 2 และโยบว่า 3 “ขอให้วันซึ่งข้าเกิดนั ้น
พินาศทัง้ คื นที ่ พูด ว่า ‘ตัง้ ครรภ์ เด็ก ชายคนหนึ่ ง แล้ว� นั ้น ด้วย 4 ขอให้วัน นั ้น เป็น ความมืด
ขอพระเจ้า จากเบื้องบนอย่า แสวงหาวัน นั ้น หรือ อย่า ให้แสงสว่างส่องในวัน นั ้น 5 ขอความ
มืดทึบและเงามัจจุราชยึดเอาวันนั ้นไว้ ขอให้เมฆคลุมมันไว้ ขอให้ความดําทะมึนแห่งวันนั ้น
ทําให้มัน หวาดกลัว 6 คืน นั ้น น่ ะ ขอให้ความมืด ทึบ ฉวยมัน ไว้ อย่า ให้มัน เข้า ส่วนท่ามกลาง
บรรดาวัน ของปี อย่า ให้ นับ มัน เข้า เป็น ส่วนของเดือนต่อ ไปเลย 7 ดู เถิด ขอให้ คืน นั ้น เป็น
หมัน ขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยน
ิ ในคืนนั ้น 8 ขอให้บรรดาผู้ที่ สาปวันได้ สาปคืนนั ้น
ด้วย คือ ผู้ ที่ พร ้ อมจะเปล่ง เสียงร้องครํา่ ครวญ 9 ขอให้ ดาวเวลารุ ง่ สางของมั นม ืด ขอให้
มันหวังความสว่าง แต่ไม่พบ อย่าให้เห็นแสงอรุ ณรุ ง่ เช้า 10 เพราะว่ามันมิได้ปิดประตูแห่ง
ครรภ์มารดาของข้า หรือซ่อนความเศร้าโศกจากตาของข้า 11 ทําไมข้าไม่ตายเสียแต่กําเนิ ด
ทําไมข้า ไม่ ขาดใจเสีย เมื่อ ข้า ออกมาจากครรภ์ แล้ว ก็ สิ ้นไป 12 ทําไมหัว เข่า จึง รับ ข้า ไว้ หรือ
ทําไมหัวนมมีให้ข้าดูด 13 ถ้าหาไม่แล้ว ข้าจะนอนเงียบสงบอยู่ ข้าจะหลับ แล้วข้าจะได้หยุด
พักอยู่ 14 กับพวกกษั ตริย์และพวกที่ ปรึกษาของแผ่นดินโลก ผู้ได้ สร้างที่ โดดเดี่ยวอ้างว้าง
ไว้สําหรับตัวเอง 15 หรือกับเจ้านายผู้มีทองคํา ผู้บรรจุเงินไว้เต็มบ้าน 16 หรือทําไมข้าไม่เป็น
อย่างลูกที่ แท้ งซึ่งซ่อนไว้ อย่างทารกซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่าง 17 ที่ นั ่นคนชัว่ ร้ายหยุดดิน
้ รน
18
และที่ นั่น ผู้ ที่ เหนื่ อยอ่อนได้ หยุด พัก ที่ นั ่น ผู้ ถู กจองจํา ก็ สบายด้วยกัน เขาทัง้ หลายไม่ ได้
ยินเสียงของผู้กดขี่ 19 ผู้น้ อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที่นั่น และทาสก็เป็ นอิสระพ้นจากนายของเขา
20 ไฉนหนอผู้ ที่ ทนทุกข์ เวทนาอย่างนี้ ยัง ได้ รบ
ั แสงสว่าง และผู้ที่ มีใจขมขื่นได้ รบ
ั ชีวต
ิ 21 ผู้
คอยความตาย แต่ มัน ไม่ มา และขุด หามัน มากกว่า หาทรัพย์ ที่ ซ่อนอยู่ 22 ผู้ ซึ่ง เปรมปรีดิ ์
อย่างยิง่ และยินดี เมื่อเขาพบหลุมฝังศพ 23 ไฉนจึงประทานความสว่างแก่ ผู้ที่ ทางของเขา
ซ่อนอยู่ ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงล้ อมร ัว้ ต้นไม้ กัน
้ ไว้ 24 เพราะการถอนหายใจของข้า มี มาก ่อ นอา
หารของข้า และการครวญครางของข้าก็เทออกมาเหมือนนํ้าทัง้ หลาย 25 เพราะสิง่ ที่ข้ากลัว
มากก็มาเหนื อข้า และสิง่ ที่ ข้าครันคร
่
้ามก็ตกแก่ข้า 26 ข้าไม่สบายใจเลย ทัง้ ข้าก็ไม่สงบ ข้า
ไม่ได้หยุดพัก แต่ความทรมานก็มาหา�

4
เอลีฟัสตอบโยบ

1 แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า 2 “ถ้าจะลองพูดสักคํา

ท่านจะทนไหวไหม ถึงกระนั ้นใคร
จะอดพูดได้ 3 ดูเถิด ท่านได้แนะนําคนมามากมายแล้ว และท่านได้เสริมมือที่ ออ
่ นเปลี้ยให้
มี กําลัง 4 ถ้อยคํา ของท่านหนุน ใจคนที่ กําลัง สะดุด และท่านได้ ทํา เข่า ที่ ออ
่ นเปลี้ย ให้มัน
่ คง
5 แต่บัดนี้ มาถึงท่านแล้ว และท่านก็ท้อใจ มันแตะต้องท่านเข้า และท่านก็ลําบากใจ 6 ความ
ยําเกรงของท่าน ความมัน
่ ใจของท่าน ความหวังของท่าน และการประพฤติดีรอบคอบของ
ท่านอยู่ที่ ไหนเล่า 7 ข้าขอร้องให้ท่านจําไว้หน่อยเถิดว่า ผู้ที่ ไร้ความผิดเคยพินาศหรือ หรือ
คนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหน 8 ตามที่ข้าได้เห็น บรรดาผู้ที่ไถความชัว่ ช้า และหว่านความ
ชัว่ ร้าย ก็ได้ เก ี่ย วอย่างนั ้น 9 เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขาต้องสิน
้ ไปด้วย
ลมแห่งพระนาสิกของพระองค์ 10 เสียงคํารามของสิงโต และเสียงของสิงโตดุร้าย และฟัน
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ของสิงโตหนุ่ม ก็ หก
ั เสีย แล้ว 11 สิ งโตแก่ พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูก ของสิงโตที่ แข ็ง
แรงก็กระจัดกระจายไป 12 มีคําหนึ่ งมาถึงข้าอย่างเงียบๆ หูของข้าได้ยน
ิ เสียงกระซิบคํานั ้น
13 ท่ามกลางความคิด จากนิ มิ ตกลางคืน เมื่อ คนหลับ สนิ ท 14 ความครันคร
่
้ามมาเหนื อ ข้า
และตัว สัน
่ ซึ่ง กระทํา ให้ กระดูก ทัง้ สิน
่ สะเทือน 15 มี วิญญาณองค์ หน ่งึ ผ่านหน้า
้ ของข้า สัน
ของข้า ขนที่ เนื้ อของข้าลุกชัน 16 องค์ นั ้นนิ่ งอยู่ แต่ ข้าพิเคราะห์รู ปร่างขององค์ นั้นไม่ได้ มี
สัณฐานอย่างหนึ่ งข้างหน้าตาของข้า เงียบอยู่ แล้วข้าได้ยน
ิ เสียงหนึ่ งว่า 17 ‘มนุษย์ที่อ่อนแอ
จะชอบธรรมยิง่ กว่าพระเจ้าได้หรือ มนุษย์จะบริสุทธิ์ยงิ่ กว่าผู้ทรงสร้างเขาได้หรือ 18 ดูเถิด
แม้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ พระองค์ ก็ ไม่ ทรงวางพระทัย และทูต สวรรค์ ของพระองค์ พระองค์
ทรงกล่าวโทษที่เขาโง่ 19 ผู้ที่อาศัยในเรือนดินจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด รากฐานของเขาอยู่ใน
ผงคลีดิน ผูถู
้ กขยีเ้ หมือนอย่างตัวมอด 20 เขาถูกทําลายระหว่างเวลาเช้าและเย็น เขาพินาศ
21 สง่าราศีซ่ึงอยูภ
ไปเป็นนิ ตย์โดยไม่มีผูใดสนใจ
้
่ ายในเขาจะหายไปมิใช่หรือ เขาจะตายด้วย
ปราศจากปัญญา� ”

5
เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป

1 “ร้องเรียกเดีย
๋ วนี้ ซิ มีผูใดจะตอบท่
้
าน ท่านจะหันไปหาวิสุทธิชนผูใด
้ 2 แน่ ละ ความโกรธ

ฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่าคนเขลา 3 ข้าเคยเห็นคนโฉดหยัง่ ราก แต่ทันใดนั ้นข้าก็แช่งที่
อาศัยของเขา 4 บุตรของเขาห่างไกลจากความปลอดภัย เขาถูกบีบคันที
้ ่ประตูเมือง และไม่
มีผู้ใดช่วยเขาให้พ้นได้ 5 ผลการเกี่ยวของเขาคนหิวก็กินเสีย แม้ส่วนที่ เอาหนามสะไว้ เขา
ก็เอาออกไป และคนกระหายก็หอบฮักๆติดตามความมัง่ คัง่ ของเขา 6 เพราะความทุกข์ใจมิ
ได้มาจากผงคลี หรือความยากลําบากงอกออกมาจากดิน 7 แต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ความ
ยากลําบาก อย่างประกายไฟย่อมปลิว ขึ้น บน 8 ข้า จะแสวงหาพระเจ้า และข้า จะมอบเรือ
่ ง
9
ราวของข้า กับ พระเจ้า ผู้ ทรงกระทํา การใหญ่ เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้ และการมหัศจรรย์ อย่าง
10
นั บ ไม่ ถ้วน พระองค์ ประทานฝนบนแผ่น ดิน โลก และทรงส่ง นํ้า มาบนไร่นา 11 พระองค์
ทรงตัง้ คนตํ่าไว้บนที่สูง และบรรดาคนที่ไว้ทุกข์ก็ทรงยกขึ้นให้ปลอดภัย 12 พระองค์ทรงขัด
ขวางอุบายของเจ้าเล่ห์ เพื่อมือของเขาจะได้ ทําไม่สําเร็จ 13 พระองค์ ทรงจับคนที่ มี ปัญญา
ด้วยอุบายของเขาเอง และคํา ปรึกษาของคนหลัก แหลมก็ สิ ้น ลงโดยด่ วน 14 เขาประสบ
ความมืดในเวลากลางวัน และคลําไปในเที่ยงวันเหมือนอย่างกลางคืน 15 แต่ พระองค์ ทรง
ช่วยคนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมือของคนมีกําลัง 16 คนจนจึงมความหวั
ี
ง
และความชัว่ ช้าก็ปิดปากของตน 17 ดูเถิด มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตียนก็เป็นสุข เพราะ
ฉะนั ้นอย่าดูหมิน
่ การตีสอนขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 18 เพราะพระองค์ทรงให้บาดเจ็บ แต่
พระองค์ ทรงพันแผลให้ พระองค์ โบยตี แต่ พระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงรักษา 19 พระองค์ จะ
ทรงช่วยท่านให้ พ้น จากความยากลําบากหกประการ เออ เจ ็ด ประการ จะไม่ มี เหตุ ร้ายมา
แตะต้องท่าน 20 ในคราวกันดารอาหาร พระองค์ จะทรงไถ่ ท่านออกจากความตาย และใน
การสงคราม จากอานุภาพของดาบ 21 จะทรงซ่อนท่านไว้จากการใส่รา้ ยของลิน
้ และจะไม่
22
กล ัว การทํา ลายเมื่ อม ัน มาถึง ท่านจะเยาะการทําลายและการกันดารอาหาร และจะไม่
กล ัว สัตว์ป่า ดิน 23 ท่านจะพันธมิตรกับ หิน แห่ง ทุ่ง นา และสัตว์ป่า ทุ่ง จะอยู่ อย่างสัน ติกั บท
่าน 24 ท่านจะทราบว่าเต็นท์ของท่านปลอดภัย และท่านจะไปพักในที่อาศัยของท่าน และจะ
ไม่ทําความผิดบาป 25 ท่านจะทราบด้วยว่าเชื้อสายของท่านจะมากมาย และลูกหลานของ
ท่านจะเป็นอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลก 26 ท่านจะมาที่หลุมศพของท่านเมื่อแก่หง่อม อย่าง
ฟ่อนข้าวที่นํามาสู่ลานตามฤดู 27 ดูเถิด นี่ แหละ เป็นข้อที่เราตรองออกมาเป็นความจริง จง
ฟังและทราบ เพื่อประโยชน์ ของตนเถิด�
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6
โยบขอความเมตตา

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “โอ

ข้าอยากให้ชังด
่ ูความเศร้าโศกของข้า และเอาความลําบากยาก
เย็น ของข้า ใส่ ไว้ในตราชู 3 บัดนี้ ก็ จะหนั ก กว่า ทรายในทะเล เพราะเหตุ นี้ คํา พูด ของข้า ก็ จะ
ถูกกลืนไปหมด 4 เพราะธนูขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิก็
์ อยู่ในตัวข้า จิตใจของข้าดื่มพิษของ
มัน ความน่า หวาดเสียวจากพระเจ้า ขยายแนวเข้า ใส่ ข้า 5 ลาป่า ร้องเมื่ อม ั นม ี หญ้า หรือ วัว
ผู้รอ
้ งบนกองหญ้าของมันหรือ 6 จะรับประทานสิง่ ที่ จืดโดยไม่ ใส่ เกลือได้ หรือ หรือไข่ขาวมี
รสอะไรบ้าง 7 สิ ่งที่ จิ ตใจของข้าไม่ ยอมแตะต้องนั ้น กลับเป็นอาหารระทมทุกข์ของข้า 8 โอ
ข้า อยากจะได้ สมดัง ที่ ทูล ขอ และขอพระเจ้า ทรงประทานตามความปรารถนาของข้า 9 ว่า
พระเจ้า พอพระทัย ที่ จะขยี้ ข้าว ่า พระองค์ จะใช้ พระหัตถ์ ของพระองค์ อย่างเต็ม ที่ และตัด
ข้า ออกเสีย 10 นี่ จะเป็นการปลอบโยนใจของข้า ข้า จะเสริม กําลัง ในความทุกข์ ขออย่า ให้
พระองค์แสดงพระเมตตา เพราะข้ามิได้ปกปิดพระวจนะขององค์ผูบ
้ ริสุทธินั
ี ําลัง
์ ้น 11 ข้ามก
12
อะไร ที่ข้าจะมีความหวัง และอะไรเป็นอวสานของข้า ที่ข้าจะต่อชีวต
ิ ของข้า กําลังของข้า
เป็นกําลังของหินหรือ เนื้ อของข้าเป็นเนื้ อทองสัมฤทธิหรื
์ อ 13 ข้าไม่มีความช่วยเหลือในตัว
ข้า หรือ ข้า จนปัญญาเสีย แล้ว หรือ 14 บุ คคลผู้ ใดสิน
ั ความกรุ ณาจาก
้ ความหวังก ็ ควรได้ รบ
เพื่อน แต่เขาทอดทิง้ ความยําเกรงองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ 15 พีน้
่ องของข้าทรยศอย่างลําธาร
16
อย่างลําธารที่น้ําไหลล้น ซึ่งดําไปเหตุด้วยนํ้าแข็ง และที่หม
ิ ะซ่อนตัวอยูใ่ นนั ้น 17 เมื่อมนร
ั
้อนขึ้นมันก็หายไป เมื่อร้อนมันก็สูญไปจากที่ของมัน 18 หมู่คนเดินทางหันออกจากทางของ
เขา เขาขึ้นไปยังที่รา้ งเปล่า และพินาศ 19 หมู่คนเดินทางของตําบลเทมามองดู คนเดินทาง
ของเมืองเชบารอคอยหมู่ คนเหล่านั ้น 20 เพราะเขาทัง้ หลายหวังใจ เขาจึงต้องผิดหวัง เขา
มาถึงที่ นั่น และต้องละอายใจ 21 เพราะบัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ ไร้ความหมาย ท่านเห็น ความ
ลําบากยากเย็นของข้า และท่านก็กลัว 22 ข้าพูดว่า ‘ขอของกํานั ลข้าหน่ อย� หรือ ‘ขอสินบน
จากทรัพย์สินของท่านให้ข้า� 23 หรือว่า ‘ขอช่วยข้าให้พ้นจากมือของปฏิปักษ์ � หรือว่า ‘ขอ
ไถ่ ข้า จากมือ ของผู้ มี อาํ นาจ � หรือ 24 สอนข้า ซี และข้า จะเงียบ ขอทําให้ ข้า เข้าใจว่า ข้า ผิด
ตรงไหน 25 คําซื่อตรงมี อาํ นาจมากจริงๆ แต่ คําติ เตียนของท่านติ เตียนอะไร 26 ท่านคิดว่า
ท่านติ เตียนถ้อยคําได้ หรือ เมื่อคําปราศรัยของคนสิน
้ หวังเป็นแต่ ลม 27 เออ ท่านทัง้ หลาย
เอาเปรียบลูก กําพร้า พ่อ และขุด บ่ อด ัก จับ เพื่อนของท่าน 28 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอมองดู ข้า ด้วย
ความพอใจเถิด เพราะถ้าข้ามุสา ก็ จะปรากฏแจ้งแก่ ท่าน 29 ขอที เถอะ ขอหันคิดใหม่ อย่า
ทําความชัว่ ช้าเลย เออ กลับคิดใหม่เถอะ ข้ายังชอบธรรมอยู่ 30 มีความชัว่ ช้าสิง่ ใดบนลิน
้ ข้า
หรือ ข้าไม่รู ถึ
้ งรสภัยพิบติ
ั หรือ�

7
โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“มนุษย์ ไม่มี เวลา กําหนด บน แผ่น ดิน โลก หรือ และ ชีวต
ิ ของ เขา ไม่ เหมือน ชีวต
ิ ของ
2
ลูกจ้างดอกหรือ เหมือนอย่างทาสที่ปรารถนาเงา และเหมือนอย่างลูกจ้างผูม
้ องหาค่าจ้าง
3
แห่งงานของตน เช่นเดียวกัน ข้าต้องได้รบ
ั ส่วนเปล่าประโยชน์ เป็นเดือนๆ และเขาแบ่งคืน
4
แห่งความน่าอิดโรยแก่ ข้า เมื่อข้านอนลง ข้าว่า ‘เมื่อไรหนอข้าจะลุกขึ้น และกลางคืนจะ
ผ่านพ้นไป� และข้าก็พลิกไปพลิกมาจนรุ ง่ เช้า 5 เนื้ อของข้าห่มหนอนและก้อนฝุ่น หนังของ
ข้าแข็งขึ้น แล้วก็น่ารังเกียจ 6 วันคืนของข้าเร็วกว่ากระสวยของช่างทอ และสิน
้ สุดลงด้วยไร้
7
ความหวัง โอ ขอทรงจําไว้ว่า ชีวิตของข้าพระองค์เป็นแต่ลมหายใจ ตาของข้าพระองค์จะ
ไม่เห็นสิงด
่ ีอีกเลย 8 ตาของผู้ที่เห็นข้าพระองค์จะไม่ได้ดูข้าพระองค์อีกต่อไป ฝ่ายพระเนตร
1
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ของพระองค์มองหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไปเสียแล้ว 9 เมฆจางและหายไปฉั นใด บุคคล
ที่ลงไปยังแดนคนตายก็มิได้ขึ้นมาฉั นนั ้น 10 เขาจะไม่กลับไปเรือนของเขาอีก หรือที่อยู่ของ
เขาก็ จะไม่ รู จั
้ ก เขาอีก เลย 11 เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ จึง ไม่ ยบ
ั ยัง้ ปากของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์จะพูดด้วยความแสนระทมแห่งจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบ่นด้วยความ
ขมขื่น แห่ง จิตใจของข้า พระองค์ 12 ข้า พระองค์ เป็น ทะเล หรือ เป็น ปลาวาฬหรือ พระองค์
จึงทรงวางยามเฝ้า ข้าพระองค์ 13 เมื่อ ข้าพระองค์ พูดว่า ‘เตียงของข้าจะเล้าโลมข้า ที่ นอน
ของข้า จะบรรเทาการร้องทุกข์ ของข้า� 14 แล ้ว พระองค์ ก็ ทําให้ ข้า พระองค์ กล ัว ด้วยความ
ฝัน และทําให้ ข้า พระองค์ หวาดเสี ยวด ้วยนิ มิ ต 15 จิ ตใจข้า พระองค์ จึง เลือกที่ จะถู กร ัด คอ
ตาย และเลือกความตายแทนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ 16 ข้าพระองค์เบื่อชีวต
ิ ข้าพระองค์จะไม่
อยูตลอดไป
่
ปล่อยข้าพระองค์แต่ลําพังเถิด เพราะวันคืนของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงเปล่า
17
ประโยชน์ มนุษย์เป็นอะไร พระองค์ จึงทรงถือว่าเขาสําคัญนั ก และที่ พระองค์ ใส่ พระทัย
เขา 18 ทรงเยีย
่ มเขาทุก เช้า ทรงลองดู เขาทุก ขณะ 19 อี กนานเท่าใดพระองค์ จึง จะไม่ ทรง
ออกไปจากข้า พระองค์ หรือ ปล่อยข้า พระองค์ แต่ ลําพัง จนข้า พระองค์ จะกลืน นํ้าลายของ
ตนได้ 20 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ปกปั กร ักษามนุษย์ ข้า พระองค์ ทําบาปแล้ว ข้า พระองค์ จะทํา
อะไรแก่ พระองค์ เล่า ทําไมพระองค์ จึงทรงทําให้ข้าพระองค์ เป็นเป้าหมายของพระองค์ ดัง
นั ้นจึงเป็นภาระหนั กแก่ข้าพระองค์เอง 21 ทําไมพระองค์ไม่ทรงประทานอภัยแก่การละเมิด
ของข้า พระองค์ และนํา เอาความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ไปเสีย เพราะบัดนี้ ข้า พระองค์ จะ
นอนลงในผงคลี ดิน พระองค์จะทรงเสาะหาข้าพระองค์ในเวลาเช้า แต่ข้าพระองค์จะไม่อยู่
แล้ว�

8

บิลดัดว่าโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคด

1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า 2 “ท่านจะพูดอย่างนี้ อยูนานเท่
่
าใด

และคําปากของท่านจะ
เป็นพายุนานสักเท่าใด
หรือองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
4
ผันแปรความเที่ยงธรรมหรือ ถ้าบุตรของท่านได้กระทําบาปต่อพระองค์ และพระองค์ทรง
ทอดทิง้ เขาทัง้ หลายเพราะเหตุ การละเมิด ของเขา 5 ถ้า ท่านจะหมัน
่ แสวงหาพระเจ้า และ
วิงวอนต่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 6 ถ้า ท่า นบริสุทธิ์ และเที่ยงธรรมแน่ ละ บัดนี้ พระองค์ ก็ จะ
ทรงตื่นขึ้นเพื่อท่าน และทรงให้ที่อาศัยแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญเป็นแน่ 7 ถึงแม้
การเริม
่ ต้นของท่านจะเล็กน้ อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิง่ 8 ข้าขอร้อง ให้ท่านถาม
คนโบราณดู และคิด ดู ว่า บรรพบุรุษ ค้น พบสิง่ ใดบ้าง 9 (เพราะส่วนเราเหมือนอย่างเกิด
วานนี้ จะรู อ
้ ะไรก็ หาไม่ เพราะวัน คืน ของเราบนแผ่น ดิน โลกเปรียบเหมือนเงา� 10 เขาจะ
ไม่ สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคํา จากใจของเขาหรือ 11 ต้น กกจะงอกขึ้น ในที่ ที่ ไม่มี
ตมได้หรือ ต้นอ้อจะงอกงามในที่ ที่ ไม่มีนํ้าได้หรือ 12 ขณะที่ มีดอกยังไม่ได้ตัดลง มันก็เหี่ยว
แห้งไปก่อนต้นไม้อื่นๆ 13 ทางของบรรดาผูที
้ ่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ความหวังของ
คนหน้า ซื่อ ใจคดจะพินาศไป 14 ความหวัง ใจของเขาหัก สะบัน
้ และความไว้วางใจของเขา
จะเหมือนใยแมงมุม 15 เขาพิงเรือนของเขา แต่มันทานไม่ไหว เขายึดมันไว้ แต่มันก็หาทน
อยู่ไม่ 16 เขาเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็ แผ่ออกเหนื อสวนของเขา
17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหิน และหยัง
่ ลงไปในซอกก้อนหิน 18 ถ้าพระองค์ทําลายเขา
ไปจากที่ของเขาแล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่า ‘ข้าไม่เคยเห็นเจ้า� 19 ดูเถิด นี่ เป็นความชื่นบาน
แห่ง ทางของเขา และผู้ อ่น
ื จะงอกออกมาจากดิน 20 ดู เถิด พระเจ้า จะไม่ ทรงทอดทิง้ คนดี
รอบคอบ หรือคํ้าจุนผู้กระทําความชัว่ ร้าย 21 พระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน
และทําให้รม
ิ ฝีปากของท่านโห่รอ
้ งเสมอ 22 คนเหล่านั ้นที่เกลียดชังท่านจะห่มความอับอาย
และที่อาศัยของคนชัว่ จะไม่มีต่อไปอีกเลย�
3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือ
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9
โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “จริงทีเดียว

ข้าทราบว่าเป็นอย่างนั ้น แต่คนเราจะชอบธรรมจําเพาะ
พระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร
ในพันครงั ้
ผู้ นั้ นก ็ ตอบพระองค์ ไม่ ได้ สัก ครัง้ เดียว 4 พระองค์ ฉลาดอยู่ในพระทัย และพระกําลั งก ็ แข็ง
แรง ผู้ ใดเคยได้ แข ็ง ข้อ ต่อ พระองค์ และเจริญ ขึ้น ได้ เล่า 5 พระองค์ ผู้ ทรงเคลื่อนภู เขา และ
ภูเขาทัง้ หลายก็ ไม่รู ้ เมื่อ พระองค์ ทรงควํา่ มัน เสีย ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 6 ผู้ ทรงสัน
่
7
แผ่นดินโลกให้ออกจากที่ ของมัน และเสาของมั นก็สัน
่ สะเทือน ผู้ ทรงบัญชาดวงอาทิตย์
และมันไม่ขึ้น ผู้ทรงผนึ กเก็บบรรดาดวงดาวไว้ 8 ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ ออกแต่ พระองค์ เดียว
และทรงยํ่า คลื่น ของทะเล 9 ผู้ ทรงสร้างหมู่ ดาวจระเข้ และหมู่ ดาวไถ หมู่ ดาวลูกไก่ และ
หมู่ดาวทิศใต้ 10 ผู้ทรงกระทํามหกิจเหลือที่ จะเข้าใจได้ และการมหัศจรรย์อย่างนั บไม่ถ้วน
11 ดู เถิด พระองค์ ทรงผ่านข้า ไป และข้า หาเห็น พระองค์ ไม่ พระองค์ ทรงเลยไป และข้า หา
สังเกตเห็น ไม่ 12 ดู เถิด พระองค์ ทรงฉวยไป ใครจะห้ามพระองค์ ได้ ใครจะทูล พระองค์ ว่า
‘พระองค์ ทรงกระทํา อะไรนั ่น� 13 ถ้า พระเจ้า จะไม่ ทรงหัน พระพิโรธของพระองค์ กล ับ ต่อ
พระองค์ เหล่าสมุนของความอหังการต้องกราบอยู่ 14 แล้วข้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไร จะ
เลือกถ้อยคํา อะไรมาโต้ตอบพระองค์ 15 แม้ว ่า ข้า ชอบธรรม ข้า ก็ ตอบพระองค์ ไม่ ได้ ข้า จะ
ต้องขอพระกรุ ณาต่อผู้พิพากษาของข้า 16 ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงตอบ
ข้า ข้า จะไม่ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงฟัง เสียงของข้า 17 เพราะพระองค์ ทรงขยี้ ข้า ด้วยพายุ และ
ทวีบาดแผลของข้า โดยไม่ มี เหตุ 18 พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ข้า หายใจได้ แต่ เติม ความขมขื่น
ให้ข้าเต็ม 19 ถ้าข้ากล่าวถึงกําลัง ดู เถิด พระองค์ ทรงมีฤทธิ์ ถ้าเป็นเรือ
่ งการพิพากษา ใคร
20
จะนั ดเวลาให้ข้าสู้คดีได้ ถ้าข้าอ้างว่าตัวชอบธรรม ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้าอ้าง
ว่า ตัวดี รอบคอบ พระองค์ จะพิ สู จน ์ วา่ ข้า บกพร่อง 21 ถึง แม้ ข้า ดี รอบคอบ ข้า ก็ ไม่ เข ้า ใจตัว
ข้า เอง ข้า จะเกลียดชีวต
ิ ของข้า 22 ก็ เหมือนกัน หมด เพราะฉะนั ้น ข้า จึง ว่า ‘พระองค์ ทรง
ทําลายทัง้ คนดี รอบคอบและคนชัว่ � 23 เมื่อภัยพิบัติ นําความตายมาโดยฉั บพลัน พระองค์
ทรงเยาะเย้ยความลําบากยากเย็นของผู้ไร้ผิด 24 แผ่นดินโลกนี้ ทรงมอบไว้ในมือของคนชัว่
พระองค์ทรงปิดหน้าบรรดาผู้วินิจฉั ยโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ แล้วใครเล่า 25 ‘วันทัง้ หลายของ
26 มันผ่านไปอย่างกับเรือเร็ว ดังนก
ข้าพระองค์เร็วกว่านั กวิง่ มันพ้นไป มันไม่เห็นสิงด
ี
่ อะไร
27
อินทรีโฉบลงบนเหยื่อ ถ้าข้าพระองค์ ว่า “ข้าจะลืมคําร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิง้ หน้าเศร้า
ของข้าเสีย และเบิกบาน� 28 ข้าพระองค์ เกิดกลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ เพราะ
ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์จะไม่ถือว่าข้าพระองค์ไร้ผิด 29 ถ้าข้าพระองค์ชัว่ ช้า ข้าพระองค์
ตรากตรําเปล่าๆทําไม 30 ถ้าข้าพระองค์ชาํ ระตัวของข้าพระองค์ด้วยนํ้าจากหิมะ และล้างมือ
ของข้าพระองค์ ด้วยนํ้าด่าง 31 พระองค์ ยังจะทรงจุ่มข้าพระองค์ ลงไปในบ่อ แม้เสื้อผ้าของ
ข้าพระองค์จะรังเกียจข้าพระองค์� 32 พระองค์มิใช่มนุษย์อย่างข้า ที่ข้าจะตอบพระองค์ ซึ่ง
เราจะมาสู้ คดี ด้วยกัน 33 ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะวางมือบนเราทัง้ สองได้ 34 ขอให้
พระองค์ ทรงนําไม้ เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครันคร
่
้ามจากพระองค์ กระทํา
35
ให้ข้ากลัวมาก แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระองค์ แต่ใจจริงของข้าไม่เป็นอย่างนั ้น�
3 ถ้าคนหนึ่ งคนใดปรารถนาจะโต้ แย้งกับพระองค์

10
โยบสิน
้ หวังเพราะเหตุสภาพของตน
1 “จิ ตใจข้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้า ข้า จะร้องทุกข์ อย่างไม่ ยับยัง้ ข้า จะพูด ด้วยจิตใจขมขื่น ของ
2
ข้า ข้า จะทูล พระเจ้า ว่า ‘ขออย่า ทรงกล่าวโทษข้า พระองค์ ขอให้ ข้า พระองค์ ทราบว่า ไฉน
พระองค์ทรงโต้แย้งกับข้าพระองค์ 3 พระองค์ทรงเห็นชอบแล้วหรือที่จะบีบบังคับ ที่จะหมิน
่
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พระหัตถกิจของพระองค์ และทรงโปรดแผนการของคนชัว่ 4 พระองค์ทรงมีพระเนตรอย่าง
ตาคนหรือ พระองค์ ทรงเห็น อย่างมนุษย์ เห ็น หรือ 5 วัน ของพระองค์ เหมือนวัน ของมนุษย์
หรือ ปี ของพระองค์ เหมือนวัน คืน ของคนเราหรือ 6 ที่ พระองค์ ทรงคอยจับ ความชัว่ ช้า ข้า
พระองค์ และค้นหาบาปของข้าพระองค์ 7 แม้พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์มิได้เป็นคน
ชัว่ และไม่ มี ใครช่วยให้ พ้น ออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ 8 พระหัตถ์ ของพระองค์ ปั้น
และทรงสร้างข้า พระองค์ ถึง กระนั ้น พระองค์ ทรงหัน มาทําลายข้า พระองค์ 9 ขอทรงระลึก
ว่าพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ดุจดังดินเหนี ยว พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ให้กลับเป็น
ผงคลี ดิ นอีกหรือ 10 พระองค์ มิได้ ทรงเทข้าพระองค์ ออกอย่างนํ้านม และทําข้าพระองค์ ให้
แข ็ง เหมือนเนยแข็ง หรือ 11 พระองค์ ทรงห่ม ข้า พระองค์ ไว้ด้วยหนั ง และเนื้ อ และทรงสาน
ข้า พระองค์ ด้วยกระดูก และเส้น เอ็น 12 พระองค์ ทรงประสาทชีวต
ิ และความเมตตาแก่ ข้า
พระองค์ และความดูแลรักษาของพระองค์ ได้ สงวนจิต วิญญาณข้า พระองค์ ไว้ 13 แต่ สิ ่ง
ต่อ ไปนี้ พระองค์ ทรงซ่อนไว้ในพระทัย ของพระองค์ ข้าพระองค์ ทราบว่านี่ เป็นพระประสงค์
ของพระองค์ 14 ถ้า ข้า พระองค์ ทําบาป พระองค์ ทรงหมายข้า พระองค์ ไว้ และไม่ ทรงปล่อย
ตัว ข้า พระองค์ ให้ พ้น โทษความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ 15 ถ้า ข้า พระองค์ ชัว่ ร้าย วิบัติ แก่ ข้า
พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ ชอบธรรม ข้า พระองค์ ยัง ผงกศีรษะของข้า พระองค์ ขึ้น ไม่ ได้ ข้า
พระองค์ เต็ มด้วยความอดสู ฉะนั ้นขอมองดู ความทุกข์ใจของข้าพระองค์ 16 ภัยพิบัติต่างๆ
เพิม
่ มากขึ้น พระองค์จะทรงล่าข้าพระองค์อย่างสิงโตดุร้าย และทรงทําการมหัศจรรย์สู้ข้า
พระองค์ อีก 17 พระองค์ ทรงฟื้ นพยานของพระองค์ ปรักปรํา ข้า พระองค์ ใหม่ และทรงเพิม
่
ความร้อนพระทัย ของพระองค์ ในข้า พระองค์ พระองค์ ทรงนํา พลโยธาหลายกองมาสู้ ข้า
พระองค์ 18 ไฉนพระองค์ทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์ โอ ข้าพระองค์อยากตายก่อน
ตาใดๆได้เห็นข้าพระองค์ 19 เหมือนอย่างกับว่าข้าพระองค์มิได้เกิดมา ข้าพระองค์คงถูกนํา
จากครรภ์ ไปถึง หลุม ฝัง ศพแล้ว 20 วัน คืน ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไม่ น้ อยหรือ ขอหยุด เถิด ขอ
ให้ข้าพระองค์ อยู่ลําพัง เพื่อข้าพระองค์ จะชื่นใจสักหน่ อย 21 ก่อนที่ ข้าพระองค์ จะไปยังที่ ที่
ข้าพระองค์ไม่กลับ ถึงแผ่นดินแห่งความมืดและเงามัจจุราช 22 แผ่นดินแห่งความมืดทึบด
ัง ตัว ความมืด ที เดียว เป็น แผ่น ดิน แห่ง เงามัจจุ ราช ไม่มี ระเบียบ ที่ ความสว่างเป็น เหมือน
ความมืด� ”

11
โศฟาร์วา่ โยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด

1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า 2 “ควรที่ จะฟังมวลถ้อยคําโดยไม่มีใครตอบหรือ

และ
คนที่ พู ดมากควรจะนั บ ว่าชอบธรรมหรือ 3 ควรที่ คํา พู ดมุสาของท่านทําให้คนนิ่ ง และเมื่อ
ท่านเยาะเย้ย ไม่ควรมีผู้ใดทําให้ท่านอายหรือ 4 เพราะท่านว่า ‘หลักคําสอนของข้าบริสุทธิ
์ และข้า ก็ สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้า� 5 แต่ โอ ใคร่จะให้พระเจ้า ตรัส และทรงเปิด ริม
พระโอษฐ์ของพระองค์ตรัสกับท่าน 6 ใคร่จะให้พระองค์ทรงสําแดงเคล็ดลับของสติปัญญา
ให้ ท่าน เพราะความเข้าใจของพระองค์ อเนกอนั นต์ จงทราบเถิด ว่า พระเจ้า ทรงเรียกร้อง
จากท่านน้ อยกว่า ความชัว่ ช้า ของท่านพึง ได้ รับ 7 ท่านจะหยัง่ รู ้สภาพของพระเจ้า ได้ หรือ
ท่านหยัง่ รู องค์
้
ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ หมดหรือ 8 นั ่น สูง เท่า ฟ้า สวรรค์ ท่านจะทํา อะไรได้ ลึก
กว่านรก ท่านจะทราบอะไรได้ 9 วัดดู ก็ ยาวกว่าโลก และกว้างกว่าทะเล 10 ถ้าพระองค์ ทรง
ตัด ออก และทรงคุม ขัง และทรงเรียกมาชุ มนุ มกัน ใครจะขัด ขวางพระองค์ ได้ 11 เพราะ
พระองค์ ทรงทราบคนไร้ค่า เมื่อพระองค์ ทรงเห็นความชัว่ ร้าย พระองค์ จะไม่ทรงพิจารณา
หรือ 12 แต่คนไร้ค่าอยากฉลาด ถึงแม้ว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนลูกลาป่า 13 ถ้าท่านเตรียมใจ
ของท่านไว้ และท่านเหยียดมือ ของท่านออกไปหาพระองค์ 14 ถ้า ความชัว่ ช้า อยู่ในมือ ของ
ท่าน ทิง้ เสีย ให้ไกล และอย่า ให้ความชัว่ ร้ายอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของท่าน 15 แล ้ว แน่ ละ ท่าน
จะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตําหนิ ท่านจะมัน
่ คง และไม่ต้องกลัว 16 เพราะท่านจะลืมความ
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ทุกข์ ยากของท่าน ท่านจะจดจํา ได้ เหมือนนํ้า ที่ ได้ ไหลผ่านพ้น ไป 17 แล ้ว ชีวต
ิ ของท่านจะ
สุกใสยิง่ กว่าเวลาเที่ยงวัน ท่านจะส่องแสงเหมือนเวลาเช้า 18 และท่านจะรู ส
้ ึกมัน
่ คง เพราะ
19
มีความหวัง เออ ท่านจะตรวจตราดู และนอนพักอย่างปลอดภัย ท่านจะนอนลง และไม่มี
ใครทําให้ท่านกลัว เออ คนเป็ นอันมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน 20 แต่ตาของ
คนชัว่ ร้ายจะมื ดม ัว เขาจะหลีก เลี่ยงหลบหนี ไม่ ได้ และความหวัง ของเขาจะเหมือนความ
ตายนั ่นเอง�

12

โยบตอบและว่ากล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ
1 แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ไม่ ต้องสงสัย เลยที่ ท่านทัง
้ หลายเป็น เสียงของประชาชน และสติ
ปัญญาจะตายไปพร้อมกั บท ่าน 3 แต่ ข้า ก็ มี ความเข้าใจอย่า งกั บท ่าน ข้า ไม่ ด้อยกว่า ท่าน
เออ เรือ
่ งอย่างนี้ ใครจะไม่ ทราบ 4 ข้า เป็น เหมือนผู้ ที่ ให้ เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ ผู้ ร้องทูล
พระเจ้า และพระองค์ ทรงตอบ คนดี รอบคอบอัน ชอบธรรมเป็ นที ่ ให้ เขาหัวเราะเยาะ 5 ใน
ความคิด ของผู้ ที่ อยู่ อย่างสบาย ผู้ มี เท ้า พร้อมที่ จะพลาดเหมือนตะเกียงที่ ถู กสบประมาท
6 เต็นท์ ของโจรก็ มัง
่ คัง่ และบุคคลที่ ยว
ั ่ เย้าพระเจ้าก็ มัน
่ คง พระเจ้าทรงนําของมากมายมา
7
สู่ มือ ของเขา แต่ ขอถามสัตว์ เดียรัจฉาน และมัน จะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และ
มัน จะบอกท่าน 8 หรือ พู ดก ับ แผ่น ดิน โลก และมัน จะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศ
แก่ ท่าน 9 ในบรรดาสิง่ เหล่านี้ มีสิ ่งใดที่ ไม่ทราบว่าพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้
เป็นไปอย่างนั ้น 10 จิ ตใจของสิง่ ที่ มี ชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ทัง้ ลมหายใจ
ของมนุษย์ทัง้ ปวง 11 หูทดลองถ้อยคํามิใช่หรือ และเพดานปากชิมรสอาหารมิใช่หรือ 12 สติ
ปัญญาอยู่กับคนมี อายุ มาก และอายุ ยน
ื ยาวทําให้เกิดความเข้าใจ 13 สติ ปัญญาและฤทธา
นุ ภาพอยู่ กับ พระเจ้า พระองค์ ทรงมี คํา แนะนํา และความเข้าใจ 14 ดู เถิด พระองค์ ทรงพัง
ทลายลงและไม่มีผู้ใดสร้างใหม่ได้ พระองค์ ทรงกักขังมนุษย์คนหนึ่ งไว้และไม่มีผู้ใดเปิดได้
15 ดู เถิด พระองค์ ทรงยึด นํ้า ไว้และมั นก ็ แห ้งไป ดัง นั ้น พระองค์ ทรงส่ งม ัน ออกไปและมั นก
็ ท่วมแผ่น ดิน 16 พระกําลัง และพระสติ ปัญญาอยู่ กับ พระองค์ ผู้ ถู กลวงทัง้ ผู้ ลวงเป็น ของ
พระองค์ 17 พระองค์ทรงนําที่ปรึกษาตัวล่อนจ้อนไป และพระองค์ทรงกระทําผู้พิพากษาให้
เป็น คนโง่ 18 พระองค์ ทรงแก้ พันธนาการของกษั ตริย์ และทรงผูกมัด เอวของกษั ตริย์ เหล่
านั ้น ด้วยผ้า คาดเอว 19 พระองค์ ทรงนํา เจ้า ชายตัว ล่อนจ้อนไป และทรงควํา่ ผู้ มี กําลัง เสีย
20 พระองค์ทรงเอาคําพูดไปเสียจากผู้ที่เขาวางใจ และทรงนําการพินิจพิจารณาไปเสียจาก
พวกผู้ มีอายุ 21 พระองค์ ทรงเทความเหยียดหยามบนเจ้า นาย และทรงกระทํา ให้ ผู้ ที่ แข ็ง
แรงอ่อนกําลัง 22 พระองค์ ทรงเปิด สิง่ ที่ ลึก ออกมาจากความมืด และทรงนํา เงามัจจุราช
มาสู่ ความสว่าง 23 พระองค์ทรงกระทําประชาชาติให้ใหญ่โต และทรงทําลายเสีย พระองค์
ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนําเขาทัง้ หลายให้แคบลงอีก 24 พระองค์ทรงนําความ
เข้าใจไปเสีย จากหัวหน้า ชาวโลก และทรงกระทํา ให้ เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารซึ่ง ไม่ มี
หนทาง 25 เขาทัง้ หลายคลําอยูใ่ นความมืดปราศจากความสว่าง และพระองค์ทรงทําให้เขา
โซเซอย่างคนเมา�

13

โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
“ดู เถิด ตาของข้า ได้ เห ็น สิง่ ทัง้ หมดนี้ แล้ว หู ของข้า ได้ยน
ิ และเข้าใจเรือ
่ งนี้ แล้ว 2 อะไร
ที่ ท่านทัง้ หลายรู ้ ข้า ก็ รู ด้
้ วย ข้า ไม่ ด้อยกว่าท่าน 3 แต่ ข้า ใคร่จะทูล ต่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์
และปรารถนาจะสู้คดีของข้ากับพระเจ้า 4 ส่วนท่าน ท่านฉาบเสียด้วยการมุสา ท่านทัง้ ปวง
1

โยบ 13:5

591

โยบ 14:13

เป็น แพทย์ ที่ ใช้ ไม่ ได้ 5 โอ ท่านน่า จะนิ่ ง เสีย และความนิ่ ง นั ้น จะเป็น สติ ปัญญาของท่าน
6 บัดนี้ ขอฟังการหาเหตุผลของข้า และขอฟังคําวิงวอนแห่งริมฝีปากของข้า 7 ท่านทัง
้ หลาย
จะพูดชัว่ ร้ายเพื่อพระเจ้าหรือ และพูดลวงเพื่อพระองค์หรือ 8 ท่านทัง้ หลายจะแสดงความ
ลําเอียงเข้า ข้างพระองค์ หรือ ท่านจะว่า ความฝ่ายพระเจ้า หรือ 9 เมื่อ พระองค์ ทรงค้น ท่าน
พบ จะดี แก่ ท่านไหม หรือ ท่านจะเยาะเย้ย พระองค์ ได้ อย่างผู้ หน่งึ ผู้ ใดเยาะเย้ย มนุษย์ หรือ
10 พระองค์ จะทรงตําหนิ ท่านทัง
้ หลายแน่ ถ้า ท่านแสดงความลําเอียงอย่างลับๆ 11 ความ
โอ่อา่ ตระการของพระองค์ จะไม่ กระทํา ให้ ท่านคร้ามกลัว และความครันคร
่
้ามต่อ พระองค์
จะไม่ ตกเหนื อ ท่านหรือ 12 ความระลึก ถึง ทัง้ หลายของท่านเป็น เหมือนอย่างขี้ เถ้า ร่างกาย
ของท่านเป็นแต่กายดิน 13 ขอนงิ่ เถอะ และข้าจะพูด และอะไรจะเกิดแก่ข้า ก็ขอให้เกิดเถิด
14 ทําไมน่ ะหรือ ข้าจะงับเนื้ อของข้าไว้ และเสี่ยงชีวต
ิ ของข้า 15 ถึงแม้พระองค์ทรงประหาร
ข้าเสีย ข้าก็จะยังวางใจในพระองค์ แต่ข้าจะยังยืนยันทางทัง้ หลายของข้าจําเพาะพระพักตร์
พระองค์ 16 พระองค์จะทรงเป็นความรอดของข้าด้วย เพราะคนหน้าซื่อใจคดจะไม่ได้เข้ามา
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 17 ขอฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง และให้คํากล่าวของข้า
อยูใ่ นหูของท่าน 18 ดูเถิด ข้าเตรียมคดีของข้าแล้ว ข้าทราบว่า จะปรากฏว่าข้าบริสุทธิ์ 19 ใคร
นะจะสู้ คดี กับ ข้า เพราะบัดนี้ ถ้า ข้า นิ่ ง เสีย ข้า ก็ จะตาย 20 ‘ขอทรงประสาทสองสิง่ แก่ ข้า
พระองค์ และข้าพระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระพักตร์พระองค์ 21 ขอทรงหดพระหัตถ์ให้ไกล
จากข้า พระองค์ และขออย่า ให้ ความครันคร
่
้ามพระองค์ ทําให้ ข้า พระองค์ คร้ามกลัว 22 ขอ
พระองค์ทรงเรียกเถิด แล้วข้าพระองค์จะทูลตอบ หรือขอให้ข้าพระองค์ทูล และขอพระองค์
ทรงตอบแก่ข้าพระองค์ 23 บรรดาความชัว่ ช้าและความบาปผิดของข้าพระองค์มีเท่าใด ขอ
ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ทราบถึงการละเมิด และบาปของข้าพระองค์ 24 ทําไมพระองค์ ทรง
เมิน พระพักตร์เสีย และทรงนั บ ว่า ข้า พระองค์ เป็น ศั ตรู ของพระองค์ 25 พระองค์ จะทรงให้
ใบไม้ที่ถูกลมพัดหักเสียหรือ และจะทรงไล่ติดตามฟางแห้งหรือ 26 เพราะพระองค์ทรงจารึก
สิง่ ขมขื่น ต่อสู้ ข้า พระองค์ และทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ที่ ข้า พระองค์
กระทําเมื่อยังรุ น
่ ๆอยู่ 27 พระองค์ทรงเอาเท้าของข้าพระองค์ใส่ขื่อไว้ และทรงเฝ้าดูทางทัง้
สิน
่ งหมายไว้บนฝ่าเท้าของข้าพระองค์ 28 มนุษย์ก็
้ ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงจารึกเครือ
ทรุ ดโทรมไปเหมือนของเน่า เหมือนเครือ
่ งแต่งกายที่ตัวมอดกิน� ”

14
โยบตอบสหายของตน
“ ‘มนุษย์ ที่ เก ิ ดมาโดยผู้ หญิ งก ็ อยู่ แต่ น้ อยวัน และเต็ม ไปด้วยความยุง่ ยากใจ 2 เขา
ออกมาเหมือนดอกไม้ แล้ว ก็ ถู กตัด ให้ ล้ม ลง เขาลี้ ไปอย่างเงา และไม่ อยู่ ต่อ ไปอีก 3 และ
พระองค์ ทรงลืม พระเนตรมองคนอย่างนี้ หรือ และทรงนํา ข้า พระองค์ มาในการพิพากษา
ของพระองค์ หรือ 4 ใครจะเอาสิง่ สะอาดออกมาจากสิง่ ไม่ สะอาดได้ ไม่มี ใครสัก คน 5 วัน
เวลาของเขาถูกกําหนดไว้เสียแล้ว และจํานวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์ พระองค์ทรง
กําหนดขอบเขตของเขาไม่ ให้ เขาผ่านไปได้ 6 ฉะนั ้น ขอทรงหัน พระพักตร์ไปจากเขา และ
ทรงเลิกเถิดพระเจ้าข้า เพื่อให้เขาชื่นบานด้วยวันของเขาอย่างลูกจ้าง 7 เพราะสําหรับต้นไม้
ก็ มี ความหวัง ถ้า มัน ถูก ตัด ลง มั นก ็ จะแตกหน่ ออ ีก และหน่ ออ ่อ นของมัน จะไม่ หยุด ยัง้
8 ถึง รากของมัน จะแก่ อยู่ ในดิน และตอของมัน จะตายอยู่ ในผงคลี ดิน 9 แต่ พอได้ กล น
ิ่ ไอ
10
ของนํ้า มันจะงอกและแตกกิง่ ออกเหมือนต้นไม้อ่อน แต่มนุษย์ตาย และล้มพังพาบ เออ
มนุษย์สิ้นลมหายใจและเขาอยู่ที่ไหนเล่า 11 นํ้าขาดจากทะเลไป และแม่น้ําก็เหือดและแห้ง
ไปฉั นใด 12 ฉั น นั ้น แหละ มนุษย์ ก็ นอนลงและไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก จนท้องฟ้า ไม่ มี อีก เขาก็ ไม่ ตื่น
ขึ้น และปลุก เขาก็ ไม่ ได้ 13 โอ หากพระองค์ ทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้ ในแดนคนตายก็ จะดี
ใคร่จะให้ พระองค์ ทรงปกปิด ข้า พระองค์ ไว้ จนพระพิโรธพระองค์ พ้น ไป ใคร่จะให้ พระองค์
1
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ทรงกําหนดเวลาให้ ข้า พระองค์ และทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ 14 ถ้า มนุษย์ ตายแล้ว เขาจะ
มี ชี วิตอ ีก หรือ ข้า พระองค์ จะคอยอยู่ ตลอดวัน ประจํา การของข้า พระองค์ จนกว่า การปลด
ปล่อยของข้าพระองค์จะมาถึง 15 พระองค์จะทรงเรียก และข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์
พระองค์ จะทรงอาลัย อาวรณ์ พระหัตถกิจ ของพระองค์ 16 แต่ พระองค์ ทรงนั บก ้าวของข้า
พระองค์ พระองค์มิได้ทรงจ้องจับผิดข้าพระองค์หรือ 17 การละเมิดของข้าพระองค์นั้นทรง
ใส่ไว้ในถุงที่ผนึ กตรา และพระองค์ทรงมัดความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ไว้ 18 แต่ภูเขาก็ทลาย
ลงและผุพังไป และก้อนหินก็ถูกย้ายไปจากที่ของมัน 19 นํ้าเซาะหินไปเสีย พระองค์ทรงพัด
พาสิง่ ต่างๆที่ งอกขึ้น จากผงคลี ดิ นแห่ง แผ่น ดิน โลกไป พระองค์ ทรงทําลายความหวัง ของ
มนุษย์เช่นกัน 20 พระองค์ ทรงชนะเขาเสมอ และเขาก็ ล่วงลับไป พระองค์ ทรงเปลี่ยนสี หน
้า ของเขาและทรงส่ง เขาไปเสีย 21 บรรดาบุตรชายของเขาได้ รบ
ั เกียรติ และเขาก็ ไม่ ทราบ
เขาทัง้ หลายตกตํ่าลง แต่เขาหาหยัง่ รู ไม่
้ 22 เขารู ส
้ ึกเพียงความเจ็บในร่างกายของตน และ
จิตใจเขาครํา่ ครวญ� ”

15
เอลีฟัสว่าเขามีความรู มากกว่
้
าโยบ
1 แล้วเอลี ฟัสชาวเทมานตอบว่า 2 “ควรที่ คนมีปัญญาจะตอบด้วยความรู ล
้ มๆแล้งๆหรือ

และบรรจุลมตะวันออกให้เต็มท้อง 3 ควรที่เขาจะโต้แย้งกันในการพูดอันไร้ประโยชน์ หรือด
้วยถ้อยคําซึ่งไม่ได้ผลหรือ 4 แต่ท่านกําลังขจัดความยําเกรงเสีย และขัดขวางการอธิษฐาน
ต่อ พระพักตร์พระเจ้า 5 เพราะปากของท่านกล่าวความชัว่ ช้า ของท่าน และท่านเลือกเอา
ลิน
้ ของคนฉลาดแกมโกง 6 ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง ไม่ใช่ข้าพเจ้า และริมฝีปากของ
ท่านปรักปรําท่านเอง 7 ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกด
ิ มาหรือ หรือท่านคลอดมาก่อนเนิ นเขา
หรือ 8 ท่านได้ ฟัง ความลึ กล ับ ของพระเจ้า หรือ และท่านจํากัด สติ ปัญญาไว้เฉพาะตั วท ่าน
หรือ 9 ท่านทราบอะไรที่ พวกเราไม่ ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรที่ ไม่ กระจ่างแก่ เราเล่า 10 ใน
พวกเรามี คนผมหงอกและคนสูง อายุ แก่ ยิง่ กว่า บิดาของท่าน 11 ท่านเห็น คํา เล้าโลมของ
พระเจ้า เป็น ของเล็ก น้ อยไปหรือ มี เรือ
่ งลึ กล ับ อะไรบ้า งอยู่ กั บท ่านหรือ 12 เหตุ ไฉนท่านจึง
ปล่อยตัวไปตามใจ ท่านกระพริบตาเพราะเหตุ อะไรเล่า 13 คือที่ ท่านหันจิตใจของท่านต่อสู้
พระเจ้า และให้ถ้อยคําอย่างนี้ ออกจากปากของท่าน 14 มนุษย์เป็นอะไรเล่า เขาจึงจะสะอาด
ได้ หรือเขาผูเก
้ ด
ิ มาโดยผูห
้ ญิงเป็นอะไร เขาจึงชอบธรรมได้ 15 ดูเถิด พระเจ้ามิได้ทรงวางใจ
ในวิสุทธิชนของพระองค์ ใช่ แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์ ฟ้า สวรรค์ ก็ ไม่ สะอาด 16 แล ้ว
มนุษย์ ผู้ ดื่ม ความชัว่ ช้า เหมือ นดื่ มน ้าํ ก็ น่า สะอิดสะเอียนและโสโครกยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด
17 ฟัง ข้า ซิ ข้า จะแสดงแก่ ท่าน สิ ่ง ใดที่ ข้า ได้ เห็น ข้า จะกล่าว 18 สิ ่ง ที่ คนมี ปัญญาได้ บอก
กันมาตัง้ แต่ บรรพบุรุษของเขา และมิได้ ปิดบังไว้ 19 ผู้ที่ ได้ รับพระราชทานแผ่นดินแต่ พวก
เดียว และไม่ มี คนต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 20 คนชัว่ ทนทุกข์ ทรมานตลอด
อายุ ของเขา ตลอดปี ทัง้ ปวงได้ ซ่อนไว้ จากผู้ บีบ บังคับ 21 เสียงที่ น่า คร้ามกลัว อยู่ ในหู ของ
เขา ผู้ ทําลายจะมาเหนื อ เขาในยามมัง่ คัง่ 22 เขาไม่ เชื่อ ว่า เขาจะกลับ ออกมาจากความมืด
เขาจะต้องตายด้วยดาบ 23 เขาพเนจรไปเพื่อหาอาหาร กล่าวว่า ‘อยูที
่ ่ไหนนะ� เขาทราบอยู่
24
ว่าว ัน แห่ง ความมื ดอย ู่ แค่ เอื้อมมือ ความทุกข์ ใจและความแสนระทมจะทําให้เขาคร้าม
กลัว มัน จะชนะเขา เหมือนอย่า งกษั ตริย์ เตรียมพร้อมแล้ว สําหรับ การศึก 25 เพราะเขาได้
เหยียดมือของเขาออกสู้พระเจ้า และเพิม
่ กําลังเพื่อต่อสู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 26 เขาวิง่ เข้า
ใส่ พระองค์ อย่า งดื้ อด ึง พร้อมกั บด ัง้ ปุ่ม หนา 27 เพราะว่า เขาได้ คลุม หน้า ของเขาด้วยความ
อ้วนของเขาแล้ว และรวบรวมไขมันมาไว้ที่ บัน
้ เอวของเขา 28 และได้ อาศัยอยู่ในหัวเมืองที่
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รกร้าง ในเรือนซึ่งไม่มีผู้อาศัย ซึ่งพร้อมที่จะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง 29 เขาจะไม่มัง่ มี
และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่ทนทาน และข้าวของของเขาจะไม่เพิม
่ พูนในแผ่นดิน 30 เขา
จะหนี จากความมืดไม่พ้น เปลวเพลิงจะทําให้หน่อของเขาแห้งไป และโดยลมพระโอษฐ์เขา
จะต้องจากไปเสีย 31 อย่าให้เขาวางใจในความอนิ จจังลวงตัวเขาเอง เพราะความอนิ จจังจะ
เป็นสิง่ ตอบแทนเขา 32 จะชําระให้เขาเต็มก่อนเวลาของเขา และกิ่งก้านของเขาจะไม่เขียว
33 เขาจะเป็ นประดุจเถาองุ นที
่ ่เขย่าลูกองุ่นดิบของมัน และเป็นดังต้นมะกอกเทศที่สลัดทิง้
34
ดอกบานของมัน เพราะว่าที่ ชุ มนุมของพวกหน้า ซื่อ ใจคดนั ้น จะรกร้างไป และไฟจะเผา
ผลาญเต็นท์ แห่งสินบนเสีย 35 เขาทัง้ หลายตัง้ ครรภ์ ความชัว่ และคลอดความร้ายออกมา
และท้องของเขาทัง้ หลายตระเตรียมการล่อลวง�

16

โยบบ่นเรือ
่ งพระราชกิจของพระเจ้า

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ข้าเคยได้ยน
ิ เรือ
่ งอย่างนี้ มามากแล้ว ท่านทุกคนเป็นผูเ้ ล้าโลมที่กวน

ใจ 3 คําลมๆแล้งๆจะจบสิน
้ เมื่อไรหนอ ท่านเป็นอะไรไป ท่านจึงตอบอย่างนี้ 4 ข้าก็พูดอย่าง
ท่านทัง้ หลายได้ เหมือนกัน ถ้า ชีวต
ิ ท่านมาแทนที่ ชี วิต ของข้า ข้า ก็ สามารถสรรหาถ้อยคํา
มากมายก่ายกองมาต่อสู้ ท่านทัง้ หลายได้ และสัน
่ ศีรษะของข้า ใส่ ท่าน 5 ข้า จะหนุน กําลัง
ของท่านทัง้ หลายด้วยปากของข้า ก็ ได้ และการเคลื่อนไหวแห่ง ริม ฝีปากของข้า จะระงับ
ความเจ็บปวดของท่านก็ได้ด้วย 6 ถ้าข้าพูด ความเจ็บปวดของข้าก็ไม่ระงับ และถ้าข้านิ่ งไว้
จะบรรเทาไปสักเท่าใด 7 แต่นี่ แหละ เดีย
๋ วนี้ พระเจ้าทรงให้ข้าอ่อนเปลี้ย พระองค์ทรงกระทํา
8
ให้พรรคพวกทัง้ สิน
้ ของข้าเลิ กร้างไป และพระองค์ ได้ ให้ข้าเต็มไปด้วยรอยย่นซึ่งสภาพนี้
เป็นพยานปรักปรําข้า และความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรักปรําข้า มันเป็นพยานใส่หน้าข้า
9 พระองค์ทรงฉี กข้าด้วยพระพิโรธของพระองค์และทรงเกลียดชังข้า พระองค์ทรงขบเขี้ยว
เคี้ยวฟันใส่ ข้า ปรปักษ์ ของข้าถลึงตาสู้ ข้า 10 มีคนอ้าปากใส่ ข้า เขาตบแก้มประจานข้า เขา
สุมหัวกันปรักปรําข้า 11 พระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คนอธรรม และทรงเหวีย
่ งข้าไว้ในมือของ
คนชัว่ ร้าย 12 ข้า อยู่ สบาย และพระองค์ ทรงหัก ข้า สะบัน
้ เออ พระองค์ ทรงฉวยคอข้า และ
ฟาดข้าลงเป็นชิน
้ ๆ พระองค์ทรงตัง้ ข้าให้เป็นเป้าของพระองค์ 13 นั กธนูของพระองค์ล้อมข้า
พระองค์ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เพลามือเลย พระองค์ทรงเทนํ้าดีของข้าลงบนดิน
14 พระองค์ ทรงพัง เข้าไปเป็ น ช่องๆ พระองค์ ทรงวิง
่ เข้าใส่ ข้าอย่างมนุษย์ยักษ์ 15 ข้าเย็บผ้า
กระสอบติดหนั งของข้า และทําให้เขาสัตว์ของข้าสกปรกด้วยผงคลี ดิน 16 หน้าของข้าแดง
ด้วยการรํา่ ไห้ เงามัจจุราชอยูที
่ ่หนังตาของข้า 17 แม้ว่าในมือของข้าไม่มีความอยุติธรรมเลย
และคําอธิษฐานของข้าก็ บริสุทธิ์ 18 โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย อย่าปิดบังโลหิตของข้านะ อย่าให้
เสียงร้องของข้ามีที่หยุดพัก 19 ดูเถิด เดีย
๋ วนี้ เองพยานของข้าก็อยู่บนสวรรค์ และพระองค์
ผู้ รับรองข้า ก็ อยู่ ในที่ สูง 20 เพื่อนของข้า ดู หมิน
่ ข้า แต่ ตาของข้า เทนํ้าตาออกถวายพระเจ้า
21 โอ ขอให้ผูหน
้ ่งึ ผู้ใดอ้อนวอนเพื่อมนุษย์ต่อพระเจ้า อย่างที่มนุษย์อ้อนวอนเพื่อเพื่อนบ้าน
ของเขา 22 เพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ปี ข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่กลับ�
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โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“ลมหายใจของข้า ได้ แตกดับ วัน เวลาของข้า ก็ จบลง หลุม ฝัง ศพพร้อมสําหรับ ข้า แล้ว
2 แน่ ละ คนมัก เยาะเย้ ยก ็ อยู่ รอบข้า นี่ เอง และตาของข้า ก็ จ้องอยู่ ที่ การยัว
่ เย้า ของเขา
3 ‘โปรดทรงวางประกันไว้สําหรับข้าพระองค์ กับพระองค์ ใครอยู่ที่ นั ่ นที ่จะให้ประกันสําหรับ
ข้าพระองค์ได้ 4 เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาทัง้ หลายไว้จากความเข้าใจ ฉะนั ้นพระองค์
จะไม่ทรงยกย่องเขา� 5 ผู้ที่กล่าวคําประจบประแจงแก่เพื่อนของเขา นั ยน์ ตาของลูกหลาน
1
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ของเขาจะมัว มืด ไป 6 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ข้า เป็น คํา ครหาของชนชาติ ทัง้ หลาย แต่ ก่อน
นั ้นข้าเป็นเหมือนรํามะนา 7 นั ยน์ ตาของข้าได้มดม
ื ัวไปด้วยความโศกสลด และอวัยวะทัง้ สิน
้
ของข้าก็เหมือนกับเงา 8 คนเที่ยงธรรมก็จะตกตะลึงด้วยเรือ
่ งนี้ และคนไร้ผิดก็จะเร้าตัวขึ้น
ปรักปรําคนหน้าซื่อใจคด 9 คนชอบธรรมยังจะยึดมน
ั ่ อยูก
่ ับทางของเขา และผูที
้ ่มีมือสะอาด
10
ก็จะแข็งแรงยิง่ ขึ้นๆ แต่พวกท่าน ท่านทุกคนมาอีกซี ข้าจะไม่พบคนที่มีปัญญาสักคนใน
พวกท่าน 11 วันของข้าก็ ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็ แตกหัก คือความคิดในใจของข้านั ้น
12 เขาเหล่า นั ้น ทํา กลางคืนให้ เป็ นกลางวัน ความสว่างนั ้ นก ็ สัน
้ เพราะเหตุ ความมืด 13 ถ้า
ข้ารอคอย แดนคนตายจะเป็นบ้านของข้า ข้าได้กางที่นอนออกในความมืด 14 ข้าได้พูดกับ
ความเปื่ อยเน่าว่า ‘เจ้ าเป็นพ่อของข้า� และพู ดกับหนอนว่า ‘เจ้ าเป็นแม่ ของข้าและเป็นพี่
สาวของข้า� 15 แล้วบัดนี้ ความหวังของข้าอยูที
่ ่ไหนเล่า ส่วนความหวังของข้านั ้นใครจะเห็น
ได้ 16 ความหวังนั ้นจะลงไปที่ดาลประตูแดนคนตาย เราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดิน�
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บิลดัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชัว่
แล ้วบิ ลด ัด คนชู อาห์ตอบว่า 2 “ท่านจะค้นหาถ้อยคํา นานเท่าใด จงใคร่ครวญแล้ว ภาย
หลัง พวกเราจะพูด 3 ทําไมเราจึง ถูก นั บ ให้เป็น สัตว์ และถือว่า เลวทรามในสายตาของท่าน
4 ท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธของท่าน จะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิง
้ เพราะเห็นแก่
ท่านหรือ หรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ของมัน 5 เออ ความสว่างแห่งคนชัว่ จะถูกดับเสีย
และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอีก 6 ความสว่างในเต็นท์ของเขาจะมืด และตะเกียงของ
เขาจะดับพร้อมกับเขา 7 ก้าวอันแข็งแรงของเขาก็ จะสัน
้ เข้า และความคิดอ่านของเขาเอง
ก็ จะควํา่ เขาลง 8 เพราะเขาถูก เหวีย
่ งเข้าไปในข่ายด้วยเท้า ของเขาเอง และเขาเดิน อยู่ บน
หลุม พราง 9 กับ อัน หนึ่ ง จะฉวยส้น เท้า ของเขาไว้ ผู้ ปล้น จะมี ชย
ั ต่อ เขา 10 มี บ่วงซ่อนอยู่ใน
ดินไว้ดักเขา มีกับอยใู่ นทางไว้ดักเขา 11 สิ่งน่าหวาดเสียวจะทําให้เขาตกใจอยูรอบด้
่
าน และ
12
ไล่ติดส้นเท้าของเขาอยู่ กําลังของเขาก็จะกร่อนไปเพราะความหิว และภัยพิบัติก็จะคอย
พร้อมอยู่ที่ข้างเขา 13 มันจะกินความแข็งแกร่งแห่งผิวหนั งของเขาเสีย แม้แต่บุตรหัวปีแห่
งความตายจะกินความแข็งแกร่งของเขาเสีย 14 ความไว้วางใจของเขาจะถูกถอนออกจาก
เต็นท์ของเขา จะถูกนํามายังกษั ตริย์แห่งความน่าหวาดเสียว 15 สิ่งที่ไม่ใช่ของเขาจะอาศัย
อยู่ในเต็นท์ ของเขา จะมีกํามะถันเกลื่อนกลาดอยู่เหนื อที่ อยู่ของเขา 16 รากของเขาจะแห้ง
ไปข้างใต้นั ้น และกิง่ ของเขาที่อยูข้
่ างบนจะถูกตัดทิง้ 17 การระลึกถึงเขาจะพินาศไปจากโลก
และเขาจะไม่ มี ชื่ออยู่ในถนน 18 เขาจะถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ ความมืด และจะถูก
ไล่ ออกไปจากแผ่นดินโลก 19 เขาจะไม่ มี ลูก หรือหลานท่ามกลางประชาชนของเขา และจะ
ไม่มีใครเหลืออยู่ในที่ซ่ึงเขาเคยอาศัยอยู่ 20 ผู้ที่มาภายหลังเขาก็จะตกตะลึงด้วยวันของเขา
เหมือนกับผู้ที่มาก่อนก็หวาดกลัวด้วย 21 แน่ ละ ที่อยู่ของคนชัว่ เป็นอย่างนี้ แหละ และที่อยู่
ของคนซึ่งไม่รู จั
้ กพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้ แหละ�
1
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โยบมัน
่ คงในความเชื่อ
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ท่านทัง้ หลายจะทรมานจิตใจช้า นานสัก เท่าใด ทัง้ ทุบ ข้า เป็น ชิน
้ ๆ
ด้วยถ้อยคํา 3 ท่านทัง้ หลายพูด สบประมาทข้า สิบ หนแล้ว และที่ ทําตัว เป็น คนแปลกหน้า
ต่อ ข้า นั ้น ท่านก็ ไม่ อายเลย 4 ถ้า แม้ ว่า ข้า หลงทํา ผิด จริง ความผิด ของข้า ก็ อยู่ กับ ข้า 5 ถ้า
ท่านทัง้ หลายจะผยองเพราะข้า จริง และใช้ความตํ่าต้อยของข้า ปรักปรํา ข้า 6 จงทราบเถิด
ว่าพระเจ้าทรงควํา่ ข้าลงแล้ว และได้ ทรงเอาตาข่ายของพระองค์ ล้อมข้าไว้ 7 ดู เถิด ข้าร้อง
1
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ออกมาเพราะเหตุ ความทารุ ณ แต่ ไม่มี ใครฟัง ข้า ร้องให้ ช่วย แต่ ไม่มี ความยุ ติ ธรรมที่ ไหน
8 พระองค์ ทรงก่อ กําแพงกัน
้ ทางข้า ไว้ ข้า จึง ข้ามไปไม่ ได้ และพระองค์ ทรงให้ ทางของข้า
มืด ไป 9 พระองค์ ทรงปลดสง่า ราศี ของข้า ไปจากข้า เสีย และทรงถอดมงกุฎ จากศีรษะของ
ข้า 10 พระองค์ ทรงพัง ข้า ลงเสีย ทุ กด ้านและข้า ก็ สิ ้นไป พระองค์ ทรงทึ้ง ความหวัง ของข้า
ขึ้นเหมือนถอนต้นไม้ 11 พระพิโรธของพระองค์พลุ ่งขึ้นใส่ข้า และทรงนั บข้าว่าเป็นปรปั กษ
์ ของพระองค์ 12 กองทหารของพระองค์ เข ้า มาพร้อมกัน เขาทัง้ หลายก่อ เชิง เทิน ต่อสู้ ข้า
และตัง้ ค่ายล้อมเต็นท์ ของข้า 13 พระองค์ ทรงให้ พี่ น้ องของข้า ห่างไกลจากข้า ผู้ ที่ คุ ้น เคย
ของข้าก็หน
ั ไปจากข้าเสีย 14 ญาติของข้าละข้าเสีย และเพื่อนสนิ ทของข้าได้ลืมข้าเสียแล้ว
15 คนทัง
้ หลายที่ อาศัย อยู่ในบ้านของข้า และสาวใช้ของข้า นั บ ข้า เป็น คนต่างด้าว ข้า กลาย
เป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา 16 ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่ เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอน
เขาด้วยปากของข้า 17 ลมหายใจข้าเป็ นที ่ขยะแขยงแก่ ภรรยาของข้า ถึงแม้ข้าได้ ออ
้ นวอน
เพื่อลูกๆที่ บังเกิดแก่ ข้าเอง 18 แม้เด็กๆดู หมิน
่ ข้า เมื่อข้าลุกขึ้นเขาก็ วา่ ข้า 19 สหายสนิ ททัง้
สิน
้ ของข้า รังเกียจข้า และคนเหล่านั ้ นที ่ ข้า รัก เขาหัน หลัง ให้ ข้า 20 กระดูก ของข้า เกาะติด
หนั งและติดเนื้ อของข้า และข้ารอดได้อย่างหวุดหวิด 21 โอ ข้าแต่ท่าน สหายของข้า สงสาร
ข้า เถิด สงสารข้า เถิด เพราะพระหัตถ์ ของพระเจ้า ได้ แตะต้องข้า 22 ทําไมท่านทัง้ หลายจึง
ข่มเหงข้า อย่างกับ เป็น พระเจ้า ทําไมท่านไม่ พอใจกับ เนื้ อ ของข้า 23 โอ ข้า อยากให้ ถ้อยคํา
ของข้า ได้ ถู กบ ัน ทึก ไว้ โอ ข้า อยากให้ จาร ึก ไว้ ในหนั งสือ 24 ข้า อยากให้ สลัก ไว้ ในศิลาเป็น
นิ ตย์ ด้วยปากกาเหล็ก และตะกัว่ 25 แต่ ส่วนข้า ข้า ทราบว่า พระผู้ ไถ่ ของข้า ทรงพระชนม์
อยู่ และในที่สุด พระองค์ จะทรงประทับ ยืน บนแผ่น ดิน โลก 26 และหลัง จากตัว หนอนแห่ง
ผิวหนั งทําลายร่างกายนี้ แล้ว ในเนื้ อหนั งของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า 27 ผู้ซึ่งข้าจะได้ เห็นเอง
และนั ยน์ ตาของข้า จะได้ เห็น ไม่ใช่ คนอื่น แม้ว ่า จิตใจในตัว ข้า ก็ อ่อนระโหย 28 แต่ ท่านทัง้
หลายควรว่า ‘ทําไมพวกเราข่มเหงท่าน เมื่อ รากของเรือ
่ งนั ้น พบอยู่ ในตัว เรา� 29 จงกลัว
ดาบ เพราะพระพิโรธนําโทษของดาบมา เพื่อท่านจะทราบว่ามีการพิพากษา�

20

โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยูจ
่ ะปรากฏ
2
แล ้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ตอบว่า “เพราะฉะนั ้น เพราะเหตุ ความคิด ของข้าๆจึง ต้อง
ตอบด้วยความเร่ง ร้อน 3 ข้า ได้ ฟัง คํา ติ เตียนที่ สบประมาทแล้ว เพราะเหตุ จิ ตใจข้า รู ้เรือ
่ ง
ข้าจึงต้องตอบ 4 ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์มา ตัง้ แต่มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบ
หรือว่า 5 เสียงไชโยของคนชัวน
ั ้ สัน
้ และความชื่นบานของคนหน้าซื่อใจคดนั ้นเป็นแต่ ครู ่
่ น
6
เดียว แม้ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขาไปถึงหมู่เมฆ 7 เขาจะ
พินาศเป็น นิ ตย์ อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่ เคยเห็น เขาจะพูด ว่า ‘เขาอยู่ ที่ไหน �
8 เขาจะบิน ไปเสีย เหมือนความฝัน และจะไม่ มี ใครพบอีก เขาจะถูก ไล่ ไปเสีย อย่างนิ มิ ตใน
กลางคืน 9 นั ยน์ ตาซึ่งได้ เห็นเขาจะไม่เห็นเขาอีก หรือที่ ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกเลย 10 ลูก
หลานของเขาจะเสาะหาเป็นทีโ่ ปรดปรานของคนยากจน และมือของเขาจะคืนทรัพย์สมบัติ
ของเขา 11 กระดูก ของเขาเต็ม ไปด้วยความบาปของคนหนุ่ม ซึ่ง จะนอนลงกับ เขาในผงคลี
ดิน 12 แม้ว ่า ความชัว่ จะหวานอยู่ ในปากของเขา แม้ เขาซ่อนไว้ใต้ ลิน
้ ของเขา 13 แม้ เขาไม่
อยากจะปล่อยและไม่ละทิง้ แต่อมไว้ในปากของเขา 14 อาหารของเขายังเปลี่ยนในท้องของ
เขา เหมือนพิษ ของงู เห่าในตัว เขา 15 เขากลืน ทรัพย์สมบัติ ลงไป แต่ จะอาเจียนมัน ออกมา
อีก พระเจ้าจะเหวีย
่ งมันออกมาจากท้องของเขา 16 เขาจะดูดพิษของงูเห่า ลิน
้ ของงูรา้ ยจะ
17
ฆ่า เขา เขาจะไม่ ได้ เห ็น แม่น้ํา ลําธาร หรือ นํ้า เอ่อ ล้น คือ ลําธารที่ มีน้าํ ผึ้ง และนมข้น ไหล
อยู่ 18 เขาจะคืนผลงานของเขา และจะไม่กลืนกินเสีย เขาได้กําไรเท่าไหร่ เขาจะต้องคืนให้
1
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เท่านั ้น และเขาจะไม่ได้ความชื่นบานในสิง่ นั ้นเลย 19 เพราะเขาได้ขยีและทอดทิ
้
ง้ คนยากจน
20
เขาได้ชิงบ้านซึ่งเขาไม่ได้สร้าง แน่ นอนเขาจะไม่รู สึ
้ กสงบใจ เขาจะเก็บสิง่ ที่เขาปรารถนา
21
ไม่ ได้ เลย อาหารของเขาจะไม่ มี อะไรเหลือ เหตุ ฉะนั ้น ไม่ มี ใครเสาะหาทรัพย์ สมบัติ ของ
เขา 22 ในขณะที่เขาอิม
่ ัง้ ปวงจะมายัง
่ หนําสําราญ เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของคนชัวท
เขา 23 เมื่อ กําลัง จะเติ มท ้ องของเขาให้ เต็ม พระเจ้า จะทรงส่ง ความพิโรธอัน ดุ เดือดมาถึง
เขา และหลัง่ ลงมาบนเขาเมื่อ เขารับ ประทานอาหารอยู่ 24 เขาจะลี้ จากอาวุธ เหล็ก คัน ธนู
เหล็กกล้าจะแทงเขาทะลุ 25 เขาดึงมันออก และมันออกมาจากร่างกายของเขา เออ กระบี่
อันวาววับออกมาจากนํ้าดีของเขา ความน่าหวาดเสียวมายังเขา 26 ความมืดทัง้ ปวงจะซ่อน
ไว้ในที่ ลึกลับของเขา ไฟที่ ไม่ต้องเป่าจะกลืนเขาเสีย สิ ่งใดที่ เหลืออยู่ในเต็นท์ ของเขาจะถูก
เผาผลาญ 27 ฟ้า สวรรค์ จะสําแดงความชัว่ ช้า ของเขา และแผ่น ดิน โลกจะลุก ขึ้น ปรักปรํา
เขา 28 ผลกําไรแห่งครัวเรือนของเขาจะถูกนําไปเสีย ทรัพย์สมบัติของเขาจะถูกกวาดไปใน
วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า 29 นี่ เป็นส่วนของคนชัว่ จากพระเจ้า และเป็นมรดกที่พระเจ้า
ทรงกําหนดให้เขา�

21
โยบทุกข์ใจเรือ
่ งความเจริญของคนอธรรม

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ขอฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง

และให้คํานี้ ปลอบใจท่าน 3 ขอ
อดทนหน่ อยและข้าจะพูด และเมื่อข้าพูดแล้ว ก็เยาะต่อไปเถอะ 4 ส่วนข้านี้ จะต่อว่ามนุษย์
หรือ ถ้า เป็น เช่น นั ้น ทําไมใจข้า จึง ไม่ ควรเป็น ทุกข์ 5 มองดู ข้า ซี และจงตกตะลึง เถิด และ
ท่านจงเอามือ ปิดปากของท่าน 6 เมื่อ ข้า ระลึก ถึง เรือ
่ งนี้ ข้า ก็ ตระหนกตกใจ และความสัน
่
สะท้านก็ จับเนื้ อของข้า 7 ทําไมคนชัว่ จึ งมีชีวิตอยู่ เออ จนถึงแก่ และเจริญมี กําลังมากขึ้น
8 เชื้อ สายของเขาก็ ตั งม
้ ัน
่ คงอยู่ในสายตาของเขา และลูกหลานของเขาก็ อยู่ต่อหน้าต่อตา
เขา 9 เรือนของเขาทัง้ หลายก็ ปลอดภัย ปราศจากความกลัว และไม้ เรียวของพระเจ้า ก็ ไม่
อยู่บนเขา 10 วัว ผู้ ของเขาเกิด พันธุ ์ ไม่มี ขาด วัว เมีย ของเขาตกลูก และไม่ มี แท้ง 11 เขาส่ง
เด็กๆออกไปอยูอ
่ ย่างฝูงแพะแกะ และลูกหลานเล็กของเขาก็เต้นรํา 12 เขาหยิบเอารํามะนา
และพิณ เขาคู่ และเปรมปรีดิ ์ ตามเสียงขลุ่ย 13 ตลอดวัน เวลาของเขา เขาก็ เจริญ และเขา
ลงไปที่ แดนคนตายในพริบ ตาเดียว 14 เขาจึง ทูล พระเจ้า ว่า ‘ขอจากเราไปเสีย เพราะเรา
ไม่ ปรารถนาความรู ใ้ นทางของท่าน 15 องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิคื
์ อ อะไร ที่ เราจะต้องปรนนิ บั
16
ติ เขา ถ้า เราอธิษฐานต่อ เขา เราจะได้ ประโยชน์ อะไร � ดู เถิด ความจําเริญ ของเขาทัง้
หลายไม่ อยู่ในกํา มือ ของเขา คํา ปรึกษาของคนชัว่ อยู่หา่ งไกลจากข้า 17 ตะเกียงของคนชัว่
ดับ บ่อยเท่าใด ความยากลําบากมาเหนื อ เขาบ่อยเท่าใด พระเจ้า ทรงแจกจ่ายความเศร้า
โศกด้วยพระพิโรธของพระองค์ 18 เขาเป็น เหมือนฟางข้าวหน้า ลม และเป็น เหมือนแกลบ
ที่ พายุ พัด ไป 19 พระเจ้า ทรงสะสมความชัว่ ช้า ของเขาไว้ให้ ลูก หลานของเขาหรือ พระองค์
ทรงตอบแทนแก่ เขาเอง และเขาก็ จะทราบ 20 นั ยน์ ตาของเขาจะเห็น ความพินาศของเขา
และเขาจะดื่มพระพิโรธขององค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ 21 เพราะเขามีความพึงพอใจอะไรในเรือ
่ ง
วงศ์วานที่ตามเขามา เมื่อจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลางคันเสียแล้ว 22 มีผูใดจะสอน
้
23
ความรู ให้
้ แด่ พระเจ้า ได้ หรือ เมื่อ พระองค์ ทรงพิพากษาเทวชีพ คนหนึ่ ง ตายเมื่อ ยัง แข็ง
แรงเต็มที่สบายและปลอดภัยทัง้ สิน
้ 24 ถังกายของเขาเต็มด้วยนํ้านม และกระดูกของเขาก็
ชุมด
่ ้วยไขกระดูก 25 อีกคนหนึ่ งตายด้วยใจขมขื่น ไม่เคยได้ชิมของดี 26 เขาทัง้ สองนอนลงใน
ผงคลีดินเหมือนกัน และตัวหนอนก็คลุมเขาทัง้ สองไว้ 27 ดูเถิด ข้ารู ค
้ วามคิดของท่านและ
28
อุบายของท่านที่ จะทํา ผิด ต่อ ข้า เพราะท่านว่า ‘วัง ของเจ้า นายอยู่ ที่ไหน เต็นท์ ซึ่ง คนชัว่
อาศัยนั ้นอยู่ที่ไหน� 29 ท่านมิได้ถามนั กท่องเที่ยว และท่านไม่ได้รับสักขีพยานของเขาหรือ
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30 ว่าคนชัว
่ ได้สงวนไว้จนถึงวันแห่งภัยพิบัติ

และเขาจะถูกนําไปยังวันแห่งพระพิโรธ 31 ใคร
แจ้งวิธก
ี ารของเขาต่อหน้าเขา และผู้ใดสนองเขาในสิง่ ที่ เขาได้กระทํา 32 แม้กระนั ้นเขาจะ
ถูกหามไปยังหลุมศพ และจะยังอยู่ในอุโมงค์ 33 สําหรับเขาก้อนดินที่หุบเขาก็เบาสบาย คน
ทัง้ ปวงก็ตามเขาไป และคนที่ ไปข้างหน้า ก็ นั บ ไม่ ถ้วน 34 แล ้ว ทําไมท่านจะมาเล้าโลมใจข้า
ด้วยสิง่ ว่างเปล่า คําตอบของท่านไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากการมุสา�

22
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครงั ้ ที่สาม

1 แล้วเอลี ฟัสชาวเทมานตอบว่า 2 “คนจะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่ พระเจ้าได้ หรือ

แน่ ละ ผู้
ใดฉลาดก็เป็นประโยชน์ แก่ตนเองต่างหาก
จะเป็ นที่พอพระทัย
แก่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิหรื
์ อ หรือถ้าทางทัง้ หลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์ อะไร
แก่พระองค์ 4 พระองค์จะทรงติเตียนท่านเพราะยําเกรงหรือ พระองค์จะทรงสู้ความกับท่าน
หรือ 5 ความชัว่ ของท่านใหญ่โตมิใช่หรือ ความชัว่ ช้าของท่านไม่มีที่สิ้นสุ ดมิใช่หรือ 6 เพราะ
ท่านยึด ของประกัน ไปจากพี่ น้องเปล่าๆ และริบ เสื้อผ้า ของคนที่ เปลือยกาย 7 ท่านมิ ได้ ให้
นํ้า แก่ คนอิดโรยดื่ม และท่านหน่วงเหนี่ ยวขนมปัง ไว้ มิ ให้ คนที ่ หิว 8 คนที ่ มี อํานาจใหญ่ โต
ย่อมได้ ที่ ดิ นเป็น กรรมสิทธิ์ และคนที่ มี หน ้ามี ตาก ็ ได้ เข ้า อาศัย อยู่ 9 ท่านไล่ แม่ ม่ายออกไป
มือ เปล่า และแขนของลูก กํา พร้า พ่ อก ็ หัก 10 เพราะฉะนั ้ นก ั บด ัก อยู่ รอบท่าน และความ
สยดสยองอัน ฉั บ พลั นก ็ ท่วมทั บท ่าน 11 หรือ ความมืด จนท่านไม่ เห ็ นอะไร และนํ้า ที่ ท่วม
ก็ ค ลุ มท ่านไว้ 12 พระเจ้า มิ ได้ ทรงสถิต อยู่ ณ ที่ สูง ในฟ้า สวรรค์ หรือ ดู ดาวที่ สูง ที่สุด เถิด
มัน สูง จริงๆ 13 เพราะฉะนั ้น ท่านว่า ‘พระเจ้า ทรงรู อะไร
้
พระองค์ จะทรงทะลุ เมฆมืด ทึบ ไป
พิพากษาได้หรือ 14 เมฆทึบคลุมพระองค์ไว้ พระองค์ทรงมองอะไรไม่เห็น และพระองค์ทรง
ดําเนิ นโดยรอบบนพื้นฟ้า� 15 ท่านมุ่งไปทางเก่าหรือ ซึ่งคนชัว่ เคยดําเนิ นนั ้น 16 ผู้ถู กฉวย
เอาไปก่อนเวลากําหนดของเขา รากฐานของเขาถูก ไหลล้น ไปด้วยนํ้า ท่วม 17 ผู้ ทูล พระเจ้า
ว่า ‘ขอทรงไปจากข้า ทัง้ หลาย� และ ‘องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ จะทรงช่วยเขาทัง้ หลายได้�
18 แต่ พระองค์ ทรงให้ เรือนของเขาเต็ มด ้วยของดี แต่ คํา ปรึกษาของคนชัว
่ ห่างไกลจากข้า
19 คนชอบธรรมเห็น และยินดี คนไร้ผิด หัวเราะเยาะ 20 ในขณะที่ ทรัพย์ สมบัติ ของเราไม่ ถู
กตัดขาด แต่ ของที่ เหลือ นั ้น ไฟก็ เผาเสีย 21 จงปรองดองกับ พระเจ้า และอยู่ อย่างสันติ ดัง
นั ้น สิง่ ที่ ดี จะมาถึง ท่าน 22 ขอจงรับ พระราชบัญญั ติ จากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และเก็บ
พระวจนะของพระองค์ ไว้ในใจของท่าน 23 ถ้าท่านกลับมายังองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ท่านจะ
เจริญ และจะทิง้ ความชัว่ ช้า ให้ ไกลจากเต็นท์ ของท่าน 24 ท่านจะรวบรวมทองคํา ไว้เหมือน
ผงคลีดิน และทองคําเมืองโอฟีรไว้
์ เหมือนหินในลําธาร 25 และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะเป็
น
์
26
ผู้ ป้องกัน ท่าน และท่านจะมี เงิน อย่างมากมาย แล ้ วท ่านจะปี ติ ยินดี ในองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า 27 ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์ จะทรง
ฟัง ท่าน และท่านจะทํา ตามคํา ปฏิญาณของท่าน 28 ท่านจะตัดสิน ใจในเรือ
่ งใด และเรือ
่ ง
นั ้นจะสําเร็จสมประสงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน 29 เมื่อมนุษย์ถูกทิง้ ลงไป ท่าน
จะว่า ‘มีการทรงช่วยยกชูขึ้น และพระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด� 30 พระองค์ทรงช่วย
เกาะแห่งผู้ไร้ความผิดให้พ้น มันได้รบ
ั การช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่าน�
3 ถ้าท่านเป็ นคนชอบธรรม

23
โยบอาลัยถึงพระเจ้า
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แล้วโยบตอบว่า 2 “คําร้องทุกข์ของข้าก็ ขมขื่นในวันนี้ ด้วย การที่ ข้าถูกทุบตี ก็ หนักกว่า
การร้องครางของข้า 3 โอ ข้าอยากทราบว่าจะพบพระองค์ได้ที่ไหน เพื่อข้าจะมาถึงพระที่นั่ง
ของพระองค์ 4 ข้าจะยื่นคดีของข้าต่อพระพักตร์พระองค์ และบรรจุข้อโต้แย้งให้เต็มปากข้า
5 ข้าจะทราบคําตอบของพระองค์ และเข้าใจสิง
่ ที่พระองค์จะตรัสกับข้า 6 พระองค์จะทรงโต้
แย้ งก ับ ข้า ด้วยฤทธานุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ หรือ เปล ่าน่ ะ พระองค์ จะทรงให้ กําลัง
แก่ ข้า 7 ณ ที่ นั ่น คนเที่ยงธรรมจะสู้ ความกับ พระองค์ ได้ และข้า จะรับ การช่วยให้พ้น จากผู้
พิพากษาของข้า เป็น นิ ตย์ 8 ดู เถิด ข้า เดิน ไปข้างหน้า แต่ พระองค์ มิได้ ทรงสถิต ที่ นั ่น และ
ข้างหลัง แต่ข้าก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์ 9 ข้างซ้ายมือที่พระองค์ทรงกระทํากิจ ข้าก็ไม่เห็นพ
ระองค์ ข้างขวามือพระองค์ ทรงซ่อนอยู่ ข้าหาพระองค์ ไม่ พบ 10 ด้วยว่าพระองค์ ทรงทราบ
ทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคํา 11 เท้าของข้าติดรอย
พระบาทของพระองค์ แน่ น ข้า ตามมรรคาของพระองค์ และมิ ได้ หันไปข้างๆเลย 12 ข้าม ิ ได้
พรากไปจากพระบัญญัติแห่งริมพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์
ของพระองค์ สูง กว่า อาหารที่ จําเป็น สําหรับ ข้า 13 แต่ พระองค์ ทรงผันแปรมิ ได้ และผู้ ใด
จะหัน พระองค์ ได้ พระองค์ มี พระประสงค์ สิง่ ใด พระองค์ ก็ ทรงกระทํา สิง่ นั ้น 14 เพราะว่า
พระองค์ จะทรงกระทําสิง่ ที่ พระองค์ ทรงกําหนดให้ข้านั ้นครบถ้ วน และสิง่ อย่างนั ้นเป็ นอัน
มากอยู่ ในพระดําริของพระองค์ 15 เพราะฉะนั ้น ข้า จึง สะทกสะท้านต่อ พระพักตร์พระองค์
เมื่อ ข้า ตรึก ตรอง ข้า ก็ ครันคร
่
้ามต่อ พระองค์ 16 พระเจ้า ทรงกระทํา ให้ ใจของข้า อ่อนเปลี้ย
องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ กระทําให้ข้าสะทกสะท้าน 17 เพราะข้ามิได้ถูกตัดขาดก่อนความมืด
มาถึง และพระองค์มิได้ทรงปิดบังความมืดทึบไว้จากหน้าข้า�
1

24
โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชัว่ ร้าย

1 “เมื่อวาระกําหนดไม่ปิดบังไว้จากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทําไมบรรดาผู้ที่รู จั
้ กพระองค์ไม่

เห ็ นว ัน กําหนดของพระองค์ 2 มี คนที ่ ยา้ ยหลัก เขต เขายึด ฝูง แพะแกะพาไปเลี้ยง 3 เขาไล่
ต้อนลาของคนกําพร้าพ่อไป เขาเอาวัวของหญิงม่ายไปเป็นประกัน 4 เขาผลักคนขัดสนออก
นอกถนน คนยากจนแห่ง แผ่น ดิน โลกต่างก็ ซ่อนตัว หมด 5 ดู เถิด ดัง ลาป่า อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน
ดาร คนยากจนนั ้นออกไปทํางานพยายามหาอาหาร ถิน
่ แห้งแล้งให้อาหารแก่เขาและบุตร
ทัง้ หลายของเขา 6 เขาทัง้ หลายเก็บหญ้าแห้งที่ในทุ่ง และเขาเล็มสวนองุน
่ ของคนชัว่ 7 เขา
ทําให้คนที่เปลือยกายนอนตลอดคืนโดยไม่มีเสื้อผ้า และไม่มีผ้าห่มกันหนาว 8 เขาเปียกฝน
แห่ง ภู เขา และเกาะหิน อยู่ เพราะขาดที่ กําบัง 9 มี ผู้ ฉวยเด็ก กําพร้า พ่อ ไปจากอก และเอา
ของประกันจากคนยากจน 10 เขาทัง้ หลายทําให้เขาเดินเปลือยกายไปโดยไม่มีเสื้อผ้า เขาก็
แบกฟ่อนข้าวไปจากคนที่ หิว 11 เขาทํานํ้ามันอยู่ท่ามกลางกําแพงของพวกเขา เขายํ่าอยู่ที่
บ่อย่าํ องุน
่ แต่ เขาต้องทนความกระหาย 12 คนครํา่ ครวญออกมาจากที่ ในเมือง และจิตใจ
ของคนบาดเจ็บร้องขอ แต่พระเจ้ามิได้สนพระทัยในความโง่เขลาของเขา 13 เขาอยู่ในพวก
ที่ กบฏต่อ ความสว่าง ที่ ไม่ คุ ้น เคยกับ ทางของความสว่างนั ้น และมิ ได้ อยู่ ในทางของความ
สว่างนั ้น 14 ฆาตกรลุกขึ้นมาแต่เช้าตรู ่ เขาฆ่าคนยากจนและคนขัดสน และในกลางคืนเขา
เป็นเหมือนขโมย 15 ตาของผู้ล่วงประเวณี คอยเวลาพลบคํ่า กล่าวว่า ‘ไม่มีตาใดจะเห็นข้า�
และเขาก็ปลอมหน้าของเขา 16 ในยามมืดเขาขุดเข้าไปในเรือนซึ่งเขาหมายไว้สําหรับตนเอง
ในเวลากลางวัน เขาไม่รู จั
้ กความสว่าง 17 เพราะเงามัจจุราชเป็นเหมือนเวลาเช้าแก่เขาทุก
คน ถ้า ใครรู จ
้ ัก เขา เขาก็ เป็น ความสยดสยองของเงามัจจุ ราช 18 เขารวดเร็ว ดุ จด ัง นํ้า มาก
หลาย ส่วนแบ่งของเขาถูกสาปในแผ่นดิน เขาไม่หน
ั หน้าไปสู่สวนองุน
่ ของเขา 19 ความแห้ง
แล้ง และความร้อนฉวยเอานํ้า หิมะไปฉั นใด แดนคนตายก็ ฉวยเอาผู้ กระทํา บาปไปฉั น นั ้น
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20 ครรภ์ จะลืมเขา ตัวหนอนจะกินเขาอย่างอร่อย ไม่มีใครจําเขาได้ ต่อไป ความชัว
่ จะหักลง
21
เหมือนต้นไม้ เขารีดเอาจากหญิงหมั นที ่ไม่มีลูก และไม่ ทําดี อะไรให้แก่ หญิงม่าย 22 เขา

ได้ ทําลายคนที่ มี กําลั งด ้ว ยอํา นาจของตน เขาลุก ขึ้น แล ้ว ไม่ มี ใครมัน
่ ใจเรือ
่ งชีวต
ิ ของตน
23 พระเจ้า ทรงประทานความปลอดภัย ให้ เขา และเขาก็ พ่ง
ึ อยู่ และพระเนตรของพระองค์
อยู่บนหนทางของเขา 24 เขาทัง้ หลายถูกยกย่องขึ้นครู่หน่งึ แต่ก็ต้องสิน
้ ไปและถูกนําลงมา
เขาถูกเอาออกไปจากทางเหมือนคนอื่นๆ และถูกตัดออกเหมือนยอดรวงข้าว 25 แล้วบัดนี้
ถ้าไม่เป็นเช่นนั ้น ใครจะพิสูจน์ได้ว่าข้ามุสา และสําแดงว่าสิง่ ที่ข้ากล่าวนั ้นไร้สาระ�

25
บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู จ
้ ักพระเจ้าได้
1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า 2 “พระเจ้าทรงอํานาจในการครอบครองและทรงให้ยา
ํ เกรง
พระองค์ ทรง กระทํา สันติภาพ ใน สวรรค์ เบื้อง สูง ของ พระองค์ 3 กองทัพ ของ พระองค์ มี
จํานวนหรือ ความสว่างของพระองค์ มิได้ ส่องมาเหนื อ ผู้ ใดบ้าง 4 แล ้ว มนุษย์ จะชอบธรรม
ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ได้ อย่างไร คนที ่ เก ิด จากผู้ หญิง จะสะอาดได้ อย่างไร 5 ดู เถิด ถึง แม้
6 มนุษย์
ดวงจันทร์ก็ไม่มความสุ
ี
กใส และดวงดาวก็ไม่บริสุทธิในสายพระเนตรของพระองค์
์
จะยิง่ สะอาดน้ อยกว่า นั ้น เท่าใด ผู้ เป็น เพียงตัว ดักแด้ และบุตรของมนุษย์ เล่า ผู้ เป็น เพียง
ตัวหนอน�

26
โยบกล่าวซํ้าว่าท่านเชื่อในพระเจ้า

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ท่านได้ชว
้ มีกําลังมากจริงหนอ
่ ยผูไม่

ท่านได้ชว
่ ยแขนที่ไม่มีแรงแล้ว

หนอ 3 ท่านให้คําปรึกษาแก่คนทีไม่
่ มีสติปัญญา และได้ให้ความรูมากที
้
่สัมฤทธิผ
์ ล จริงหนอ
4 ท่านเปล่งวาจาออกมาแก่ใครเล่า

และวิญญาณของใครได้ออกมาจากท่าน 5 ชาวแดนคน
ตายเบื้องล่างสะทกสะท้านใต้ น้ํา และชาวเมืองนั ้น 6 นรกเปลือยอยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า
และแดนพินาศไม่มีผ้าห่ม 7 พระองค์ทรงคลี่ทางเหนื อออกคลุมที่เวิง้ ว้าง และแขวนโลกไว้
เหนื อที่ ว่างเปล่า 8 พระองค์ทรงมัดนํ้าไว้ในเมฆทึบของพระองค์ และเมฆนั ้ นก็ไม่ขาดวิน
่ ไป
9 พระองค์ ทรงคลุม หน้า ของพระที่ นั ่ง และคลี่ เมฆของพระองค์ ออกคลุม มัน ไว้ 10 พระองค์
ทรงขีดปริมณฑลไว้บนพื้นนํ้า ณ เขตระหว่างความสว่างและความมืด 11 เสาฟ้าก็หวัน
่ ไหว
และประหลาดใจเมื่อ พระองค์ ทรงขนาบ 12 พระองค์ ทรงปราบทะเลให้ สงบด้วยอานุภาพ
ของพระองค์ พระองค์ทรงตีคนจองหองด้วยความเข้าพระทัยของพระองค์ 13 พระองค์ทรง
ตกแต่งฟ้าสวรรค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์ทรงสร้างพญานาค
ที่ ขด 14 ดูเถิด เหล่านี้ เป็นเพียงพระราชกิจผิวเผินของพระองค์ เราได้ยน
ิ ถึงพระองค์ ก็เป็น
เพียงเสียงกระซิบ ใครจะเข้าใจถึงฤทธิก
์ ัมปนาทอันเกรียงไกรของพระองค์ได้�

27
ความจริงใจของโยบ
และโยบได้ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของตนอี กว่า 2 “พระเจ้า ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด คือ
พระองค์ ผู้ ทรงนํา ความยุ ติ ธรรมอัน ควรตกแก่ ข้า ไปเสีย และองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ทรง
พระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด คือ ผู้ทรงทําใจข้า ให้ขมขื่น 3 เพราะลมหายใจยัง อยู่ ในตัว ข้า ตราบใด
และลมปราณจากพระเจ้า ยัง อยู่ ในรู จม ูก ของข้า ตราบใด 4 ริม ฝีปากของข้า จะไม่ พู ดความ
เท็จและลิน
้ ของข้าจะไม่เปล่งคําหลอกลวง 5 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าเห็นว่าท่านเป็นฝ่าย
ที่ ถู กเลย ข้า จะไม่ ทิง้ ความสัตย์จร ิง ของข้า จนข้า ตาย 6 ข้า ยึด ความชอบธรรมของข้า ไว้มัน
่
1
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ไม่ยอมปล่อยไป จิ ตใจของข้าไม่ ตําหนิ ข้า ไม่ว่าวันใดในชีวต
ิ ของข้า 7 ขอให้ศัตรู ของข้าเป็น
เหมือนคนชัว่ และขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม
คนหน้าซื่อใจคดขาดความหวัง
เพราะอะไรจะเป็น ความหวัง ของคนหน้า ซื่อ ใจคด แม้ว ่า เขาได้ กําไรแล้ว เมื่อ พระเจ้า
ทรงเอาชีวต
ิ ของเขาไป 9 พระเจ้าจะทรงฟังเสียงร้องของเขาหรือ เมื่อความยากลําบากมาสู่
เขา 10 เขาจะปีติยินดีในองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิหรื
์ อ เขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรือ 11 ข้า
จะสอนท่านทัง้ หลายโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า ข้าจะไม่ปิดบังพระดําริขององค์ผู้ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ 12 ดู เถิด ท่านทุก คนได้ เห ็น เองแล้ว ทําไมท่านจึง เหลวไหลสิน
้ เชิง ที เดียวเล่า 13 ต่อ
พระเจ้า นี่ เป็น ส่วนของคนชัว่ และมรดกซึ่ง ผู้ บีบ บังคับ จะได้ รบ
ั จากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์
14 ถ้าลูกหลานของเขาเพิม
่ ขึ้น ก็เพื่อถูกดาบ และลูกหลานของเขาก็หาไม่พอกิน 15 คนของ
เขาที่ เหลือ อยู่ ความตายก็ จะฝัง เขาเสีย และภรรยาม่ายทัง้ หลายของเขาจะไม่ ครํา่ ครวญ
16 ถึง เขาจะกอบโกยเอาเงิน ไว้มากอย่างผงคลี ดิน และกองเสื้อ ผ้า ไว้ดั งด ิน เหนี ยว 17 เขา
จะกองไว้ก็ได้ แต่คนชอบธรรมจะสวม และคนไร้ผิดจะแบ่งเงินกัน 18 เขาสร้างบ้านเหมือน
อย่างตัว มอด เหมือนอย่างเพิง ที่ คนยามสร้าง 19 คนมัง่ คัง่ จะนอนลง แต่ เขาจะไม่ ถู กรวบ
รวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่ อยู่แล้ว 20 ความสยดสยองท่วมเขาเหมือนนํ้า มาก
หลาย ในกลางคืนพายุหอบเขาไป 21 ลมตะวันออกหอบเขาขึ้น และเขาก็จากไป เหมือนพา
ยุมั นก ็ กวาดเขาออกไปจากที่ ของเขา 22 พระเจ้า จะทรงเหวีย
่ งเขาอย่างไม่ ปรานี เขาจะหนี
23
จากพระหัตถ์ ของพระองค์ คนจะตบมือ เยาะเย้ย เขา และเย้ย หยัน เขาออกไปจากที่ ของ
เขา�
8

28
สติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า
1 “แน่ ละ ต้องมี เหมืองสําหรับแร่เงิน และมี ที่ สําหรับทองคําที่ เขาถลุง 2 เขาเอาเหล็กมา
จากพื้น ดิน และถลุง ทองสัมฤทธิ์จากแร่ดิบ 3 มนุษย์ กําจัด ความมืด และค้นหาไปยัง เขต
ไกลที่สุด ค้นแร่ดิบในที่มืดครึม
้ และเงามัจจุราช 4 เขาขุดปล่องไกลจากที่ฝูงคนอาศัยอยู่ คน
สัญจรไปมาลืม เขาแล้ว เขาแขวนอยู่ แกว ่ง ไปแกว่ง มาไกลจากฝูง คน 5 ฝ่ายแผ่น ดิน นั ้ นม
ี อาหารออกมา แต่ ภายใต้ ก็ ควํา่ อย่างถูก ไฟไหม้ 6 ก้อนหิน ของที่ นั่น เป็ นที ่ อยู่ ของพลอยไพ
ทูร ย์ และมั นม ี ผงทองคํา 7 ทางนั ้น ไม่ มี เหย ี่ยวรู ้ และไม่ มี ตาเหยีย
่ วดํา มองเห็น 8 ลูก สิงโต
ไม่ เคยเดิ นที ่ นั ่น สิ งโตดุรา้ ยไม่ ผ่านมาที่ นั ่น 9 คนยื่ นม ือ ที่ หน
ิ แข็ง และทําลายภูเขาลงถึง
ราก 10 เขาขุด ลํา รางไว้ในหิน และตาของเขาเห็น ของประเสริฐ ทุก อย่าง 11 เขากัน ตานํ้า ไว้
เพื่ อม ิ ให้ มีน้าํ ย้อย และสิง่ ที่ ปิดบัง ไว้ เขานํา มาให้ แจ้ง 12 แต่ จะพบพระปัญญาที่ ไหน และ
ที่ ของความเข้าใจอยู่ ที่ไหน 13 มนุษย์ ไม่รู จั
้ กค ่า ของพระปัญญา และในแผ่น ดิน ของคนเป็
14
นก ็ หาไม่ พบ บาดาลพูด ว่า ‘ที่ ข้า ไม่ มี � และทะเลกล่าวว่า ‘ไม่ อยู่ กับ ข้า� 15 จะเอาทอง
คํา ซื้ อก ็ ไม่ ได้ และจะชัง่ เงิน ให้ ตามราคาก็ ไม่ ได้ 16 จะตี ราคาเป็น ทองคํา โอฟีร ก็
์ ไม่ ได้ หรือ
17
เป็น พลอยสี น้ํา ข้าวประเสริฐ หรือ พลอยไพทูร ย์ ก็ ไม่ ได้ จะเทียบเท่า ทองคํา และแก้ว ผลึ
กก็ไม่ได้ หรือจะแลกกับเครือ
่ งทองคําเนื้ อดีก็ไม่ได้ 18 อย่าเอ่ยถึงหินปะการังและไข่มุ กเลย
ค่า ของพระปัญญาสูง กว่า มุกดา 19 บุ ษราคั ม แห่ง เมืองเอธิโอเปีย ก็ เปรียบกับ พระปัญญา
ไม่ ได้ หรือ จะตี ราคาเป็น ทองคํา บริสุทธิ์ ก็ ไม่ ได้ 20 ดัง นั ้น พระปัญญามาจากไหนเล่า และที่
ของความเข้าใจอยู่ ที่ไหน 21 เป็น สิง่ ที่ ซ่อนพ้น จากตาของสิง่ ที่ มี ชี วิต ทัง้ ปวง และปิดบัง ไว้
จากนกในอากาศ 22 แดนพินาศและมัจจุราชกล่าวว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียงลือ เรือ
่ งพระปัญญา
กับ หู ของเรา� 23 พระเจ้า ทรงทราบทางไปหาพระปัญญานั ้น และพระองค์ ทรงทราบที่ อยู่

โยบ 28:24

601

โยบ 30:7

ของพระปัญญาด้วย 24 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก และทรง
เห็นทุกสิง่ ที่ใต้ฟ้าสวรรค์ 25 ในเมื่อพระองค์ทรงกําหนดนํ้าหนั กให้แก่ลม และทรงกะนํ้าด้วย
เครือ
่ งตวง 26 เมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝน และสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่า 27 แล
้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนาไว้และทรงวิจัย 28 และ
พระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่า ‘ดูเถิด ความยําเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า นั ่นแหละคือพระปัญญา
และที่จะหันจากความชัว่ คือความเข้าใจ� ”

29
โยบแก้คํากล่าวหาผิด
แล ้ว โยบก็ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของท่านอี กว่า 2 “โอ ข้า อยากจะอยู่ อย่างแต่ละเดือนที่
ผ่านไป อย่างในสมัย เมื่อ พระเจ้า ทรงพิทั กษ ์ ข้า 3 เมื่อ ประทีป ของพระองค์ ส่องเหนื อ ศีรษะ
ข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์ 4 อย่างข้าเมื่อครัง้ ยังหนุ่มแน่ น
อยู่ เมื่อ ความลึ กล ับ แห่ง พระเจ้า ทรงอยู่ เหนื อ เต็นท์ ของข้า 5 เมื่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ยัง
อยู่กับข้า และลูกหลานห้อมล้อมข้า 6 เมื่อเขาล้างย่างเท้าของข้าด้วยนมข้น และก้อนหินเท
ธารนํ้ามัน ออกให้ ข้า 7 เมื่อ ข้า ออกมายัง ประตู เมือง เมื่อ ข้า เตรียมที่ นั่ง ของข้า ที่ ถนน 8 คน
หนุ่มๆเห็นข้าแล้วก็หลีกไป คนสูงอายุลุกขึ้นยืน 9 เจ้านายหยุดพูด เอามือปิดปากของตนไว้
10 เสียงของขุนนางก็ สงบลง และลิน
้ ของเขาก็เกาะติดเพดานปาก 11 เมื่อหูได้ยินแล้ว ต่าง
ก็ วา่ ข้า เป็นสุข และเมื่อ ตาดู ก็ ยกย่องข้า 12 เพราะว่า ข้า ช่วยคนยากจนที่ รอ
้ งให้ ช่วย และ
13
เด็ก กําพร้า พ่อ ที่ ไม่มี ใครอุปถัมภ์ เขา พรของคนที่ จวนพินาศก็ มาถึง ข้า และข้า เป็น เหตุ
ให้จิ ตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วยความชื่นบาน 14 ข้าสวมความชอบธรรม และมั นก็หอ
่
หุม
้ ข้า ไว้ ความยุ ติ ธรรมของข้า เหมือนเสื้อ คลุม และผ้า โพกศีรษะ 15 ข้า เป็น นั ยน์ ตาให้ คน
ตาบอด และเป็นเท้าให้คนง่อย 16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าสอบสวนเรือ
่ งของผู้ที่ ข้า
17
18
ไม้ รู จ
้ ัก ข้า หัก ขากรรไกรของคนชัว่ และได้ ดึง เอาเหยื่อ จากฟัน ของเขา แล ้ว ข้า คิด ว่า
‘ข้า จะตายในรัง ของข้า และข้า จะทวีวน
ั เวลาของข้า อย่างทราย 19 รากของข้า จะแผ่ ไปถึง
20
นํ้า มีน้าํ ค้างบนกิง่ ของข้าตลอดคืน สง่าราศีของข้าสดชื่นอยูก
่ ับข้า และคันธนูของข้าใหม่
21
เสมออยู่ ในมือ ข้า� คนทัง้ หลายเงีย
่ หู ฟัง ข้า และคอยอยู่ และเงียบอยู่ ฟัง คํา ปรึกษาของ
ข้า 22 หลังจากที่ ข้าพูดแล้ว เขาก็ ไม่ พู ดอีกเลย และคําของข้าก็ กลัน
่ ลงมาเหนื อเขา 23 เขา
คอยข้า เหมือนคอยฝน เขาอ้า ปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน ้าํ ฝนชุก ปลายฤดู 24 ถ้า ข้า
หัวเราะเยาะเขา เขาก็ไม่ยอมเชื่อ และสีหน้าอันผ่องใสของข้า เขาก็มิได้ทําให้หม่นหมองลง
25 ข้าเลือกทางให้เขา และนั ่งเป็ นหัวหน้า และอยู่อย่างกษั ตริย์ท่ามกลางกองทหาร อย่างผู้
ที่ปลอบโยนคนที่ครํา่ ครวญ�
1

30
ความมัง่ มีของโยบกลายเป็นความยากจน
“แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาเยาะข้า คือ คนที่ ออ
่ นกว่า ข้า น่ ะ คนที ่ ข้า จะเหยียดหยามพ่อ ของเขา ถึ
งก ับ ไม่ ยอมให้อยู่ กับ สุนัข ที่ เฝ้า ฝูง แพะแกะของข้า 2 ข้า จะได้ อะไรจากกําลั งม ือ ของเขาทัง้
หลาย คือ ของคนที่ เรีย
่ วแรงเขาหมดไปแล้ว 3 เพราะเหตุ ความขาดแคลนและหิวโหยพวก
เขาจึงอยูอ
่ ย่างโดดเดี่ยว เมื่อก่อนเขาหนี ไปยังถิน
่ ทุรกันดารซึ่งรกร้างและถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า
4 เขาเก็บ ผัก ชะครามซึ่ง อยู่ กับ พุ่ม ไม้ และเอารากต้นไม้ จําพวกสนจู นิ เปอร์มาเป็ น อาหาร
5 เขาถูกขับไล่ออกไปจากท่ามกลางคน (มีคนตะโกนตามเขาไปอย่างตามโจร� 6 ฉะนั ้น เขา
ต้องพัก อยู่ที่ ลํา ละหาน ในโพรงดิน และซอกหิน 7 เขาร้องอยู่ท่ามกลางพุ่ม ไม้ เขาเบียดกัน
1
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อยู่ภายใต้ ต้นตําแย 8 เขาเป็นลูกของคนถ่อย เออ เป็นลูกของคนเสียชื่อ เขาถูกกวาดออก
ไปเสียจากแผ่นดิน 9 และบัดนี้ ข้ากลายเป็นเพลงเยาะเย้ยของเขา เออ ข้าเป็นคําครหาของ
เขา 10 เขาทัง้ หลายสะอิดสะเอียนข้า และเหินห่างจากข้า เขาไม่รงั ้ รอที่จะถ่มน้าํ ลายลงหน้า
ของข้า 11 เพราะพระเจ้า ทรงหย่อนสายธนู ของข้า และให้ ข้า ตกตํ่า เขาทัง้ หลายก็ เหว ี่ ยง
ความยัง้ คิดเสียต่อหน้าข้า 12 คนหนุ่มลุกขึ้นข้างขวามือของข้า เขาผลั กดันเท้าของข้าออก
ไป เขาเหวีย
่ งทางแห่งความพินาศไว้ต่อสู้ ข้า 13 เขาพังทางเดินของข้า เขาเสริมภัยพิบัติ ให้
ข้า ไม่มี ผู้ ใดช่วยเขาไว้เลย 14 เขามาหาข้า อย่า งกั บน ้าํ ที่ ทะลัก เข้า มาอย่างเต็ มท ี่ เขากลิง้
ตัวเข้ามาหาข้าท่ามกลางซากปรักหักพัง 15 ความสยดสยองต่างๆหันมาใส่ข้า จิตใจของข้า
ถูก เขาติดตามอย่างลมตาม และความเจริญ รุ ง่ เรืองของข้า สูญ ไปเสีย อย่างเมฆ 16 บัดนี้ จิ
ตใจของข้า ก็ ละลายไป วัน แห่ง ความทุกข์ ใจยึด ตัว ข้า ไว้ 17 กลางคืน กระดูก ข้า ทะลุ ไป และ
ความเจ็บ ปวดที่ แทะข้า นั ้น ไม่ หยุด พัก เลย 18 เครือ
่ งแต่ง กายของข้า เสีย รู ป ไปด้วยความ
รุ นแรงแห่งโรคนี้ มันมัดข้าอย่างผ้าคอเสื้อรัดข้า 19 พระเจ้าทรงเหวีย
่ งข้าลงในปลัก และข้า
ก็กลายเป็นเหมือนผงคลีและขีเถ้
้ า 20 ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์ และพระองค์หาทรงสดับ
ข้าพระองค์ไม่ ข้าพระองค์ยน
ื ขึ้น และพระองค์หาทรงมองไม่ 21 พระองค์กลับทรงดุรา้ ยต่อ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงต่อต้านข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิข
์ องพระองค์ 22 พระองค์
ทรงชูข้าพระองค์ข้น
ึ เหนื อลม และทรงให้ข้าพระองค์ขี่ลม และทรงให้ตัวข้าพระองค์ละลาย
ไป 23 ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า พระองค์ จะทรงให้ข้า พระองค์ ตายเสีย และให้ไปสู่ ที่ กําหนด
ของคนเป็นทัง้ ปวง 24 ถึงกระนั ้นเขาจะไม่ย่ืนมือของเขาออกช่วยคนในแดนคนตาย ถึงแม้
ว่า พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือ ในท่า มกลางภัย พิบั ติ ของเขา 25 ข้าม ิ ได้ ร้องไห้ เพื่อ ผู้ ที่
วัน เวลาของเขายากเย็น หรือ จิ ตใจของข้า มิ ได้ โศกสลดเพื่อ คนขัดสนหรือ 26 แต่ เมื่อ ข้าม
องหาของดี ของร้ายก็ มาถึง และเมื่อ ข้า คอยความสว่าง ความมื ดก ็ มาถึง 27 จิ ตใจของข้า
ร้อนรุ ม
่ ไม่ เคยสงบเลย วัน แห่ง ความทุกข์ ใจมาพบข้า 28 ข้า ได้ ไว้ทุกข์ มิใช่ ด้วยแดด ข้า ยืน
ขึ้น ในที่ ชุมนุม ชน และร้องขอความช่วยเหลือ 29 ข้า เป็น พี่ น้องกับ มังกร และเป็น เพื่อนกับ
นกเค้าแมว 30 ผิวหนั งของข้าดํา กระดูกของข้าร้อนอย่างไฟไหม้ 31 เพราะฉะนั ้นเสียงพิณ
เขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไห้ และเสียงขลุ่ยของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้�

31
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง

1 “ข้าได้ทําพันธสัญญากับนัยน์ ตาของข้า

แล้วข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไร 2 อะไร
จะเป็นส่วนของข้าจากพระเจ้าเบื้องบน และเป็นมรดกของข้าจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ณ
ที่ สูง 3 มิใช่ ภยันตรายสําหรับ คนชัว่ และภัย พิบั ติ สําหรับ คนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ดอกหรือ
4 พระองค์มิทรงเห็นทางที่ข้าไป และนั บฝีก้าวของข้าดอกหรือ 5 ถ้าข้าได้ดําเนิ นไปกับความ
ไร้สาระ และเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลอกลวง 6 ก็ขอให้เอาข้าชังด
่ ้วยตราชูเที่ยงตรง และ
7
ขอพระเจ้าทรงทราบความซื่อสัตย์ของข้า ถ้าย่างเท้าของข้าหันออกไปจากทาง และจิตใจ
ของข้า ดําเนิ น ตามนั ยน์ ตาของข้า และถ้า ความด่างพร้อยใดๆเกาะติ ดม ือ ข้า 8 ก็ ขอให้ ข้า
หว่าน และให้คนอื่นกิน และขอให้สิ่งที่ งอกขึ้นเพื่อข้าถูกถอนรากเอาไป 9 ถ้าใจของข้าถูกล
่ อชวนไปหาผู้ หญิง และข้า ได้ ซุ่ม อยู่ ที่ ประตู เพื่อนบ้านของข้า 10 แล้ว ก็ ขอให้ ภรรยาของข้า
โม่ แป ้ง ให้ คนอื่น และให้ คนอื่น โน้ มท ับ นาง 11 เพราะนั ่น เป็น ความผิด ที่ ร้ายกาจ และเป็น
ความชัว่ ช้าที่ผูพิ
้ พากษาต้องปรับโทษ 12 เพราะนั ่นจะเป็นไฟผลาญให้ไปถึงแดนพินาศ และ
จะถอนรากผลเพิม
่ งของทาสหรือทาสหญิงของข้า เมื่อ
่ พูนทัง้ ปวงของข้า 13 ถ้าข้าดู ถู กเรือ
14
เขานํา มาร้องทุกข์ ต่อ ข้า เมื่อ พระเจ้า ทรงลุก ขึ้น แล ้ว ข้า จะทํา อะไรได้ เมื่อ พระองค์ ทรง
สอบถาม ข้า จะทูล ตอบพระองค์ อย่างไร 15 พระองค์ ผู้ ทรงสร้างข้า ในครรภ์ มิได้ ทรงสร้าง
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เขาหรือ มิใช่ พระองค์ องค์ เดียวเท่านั ้น หรือ ที่ ทรงสร้างเราทัง้ สองในครรภ์ 16 ถ้า ข้า ได้ หน ่
วงเหนี่ ยวสิง่ ใดๆที่ คนยากจนอยากได้ หรือได้ กระทําให้นั ยน์ ตาของหญิงม่ายมองเสียเปล่า
17 หรือข้ารับประทานอาหารของข้าแต่ลําพัง และคนกําพร้าพ่อไม่ได้ร่วมรับประทานอาหาร
นั ้นด้วย 18 (เพราะตัง้ แต่เด็กมา เขาเติบโตขึ้นกับข้า อย่างอยูก
่ ับพ่อ และข้าได้เป็นผูแ
้ นะนํา
เธอตัง้ แต่ ครรภ์ มารดาของข้า� 19 ถ้า ข้า เห็น คนหนึ่ ง คนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้า หรือ
เห็นคนขัดสนไม่มีผ้าคลุมกาย 20 ถ้าบัน
้ เอวของเขามิได้อวยพรแก่ข้า และถ้าเขามิได้อบอุน
่
21
ด้วยขนแกะของข้า ถ้า ข้า ยกมือ ขึ้น แตะต้องคนกําพร้า พ่อ เพราะข้า เห็น ความสนั บ สนุ
นที ่ ประตู เมือง 22 แล้ว ก็ ให้กระดูก ไหปลาร้า หลุด จากบ่า ของข้า และให้แขนของข้า หัก หลุด
จากข้อต่อเสียเถิด 23 เพราะข้าสยดสยองด้วยภัยพิบัติที่มาจากพระเจ้า และด้วยเหตุความ
โอ่อา่ ตระการของพระองค์ ข้าทําอะไรไม่ได้ 24 ถ้าข้ากระทําให้ทองคําเป็ นที ่ไว้ใจหรือพู ดกับ
ทองคําเนื้ อดีว่า ‘ท่านเป็ นที ่วางใจของข้า� 25 ถ้าข้าเปรมปรีดิ์เพราะสมบัติของข้ามากมาย
หรือเพราะมือ ของข้า ได้ มามาก 26 หรือ ข้า เพ่ง ดวงอาทิตย์เมื่อ ส่องแสง หรือ ดวงจันทร์เมื่อ
เคลื่อนไปอย่างสง่า 27 และจิตใจของข้าถูกล่อชวนอยู่อย่างลับๆ และปากของข้าจุบมือของ
ข้า 28 นี่ เป็น ความชัว่ ช้า ด้วยที่ ผู้ พิพากษาจะต้องปรับ โทษ เพราะข้า คงต้องปฏิเสธพระเจ้า
เบื้องบน 29 ถ้าข้าเปรมปรีดิเ์ มื่อผูที
้ ่เกลียดชังข้านั ้นพินาศ หรือลิงโลดเมื่อเหตุรา้ ยมาทันเขา
30 ข้า ไม่ ยอมให้ ปากของข้า บาปไปโดยขอชีวต
ิ ของเขาด้วยคํา สาปแช่ง 31 ถ้า คนแห่ง เต็นท์
ของข้า มิ ได้ กล่าวว่า ‘โอ ยั งม ี ใครที่ไหนที่ กิน เนื้ อ ของนายไม่ อิม
่ � 32 คนต่างถิ่ นม ิ ได้ พัก อยู่
ในถนน ข้า เปิด ประตู ให้ แก่ คนเดิน ทาง 33 ถ้า ข้า ปิดบัง การละเมิด ของข้า อย่า งอาดัม ด้วย
ซ่อนความชัว่ ช้า ของข้า ไว้ในอกของข้า 34 เพราะข้า กลัว มวลชนและกลั วท ี่ ครอบครัว ต่างๆ
จะเหยียดหยามข้า ข้าจึงนิ่ งเสีย ไม่ออกไปพ้นประตูบ้าน 35 โอ ข้าอยากให้สักคนหนึ่ งฟังข้า
ดูเถิด ความปรารถนาของข้าคือ ขอองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิตอบข้
า ข้าอยากได้คําสํานวนฟ้อง
์
ข้าซึ่งคู่ความเขียนขึ้น 36 ข้าจะใส่บ่าแบกไปแน่ ทีเดียว ข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎ 37 ข้าจะแจ้ง
จํานวนฝีก้าวของข้าแก่ พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์ อย่างเป็นเจ้านาย 38 ถ้าที่ ดิ นของ
ข้า ร้องกล่าวโทษข้า และร่องไถในนั ้ นร ้ องไห้ ด้วยกัน 39 ถ้า ข้า กิน ผลิตผลของมัน ด้วยมิ ได้
เสียเงิน และกระทําให้เจ้ าของที่ ดิ นเดิ มนัน
้ เสียชีวต
ิ 40 ก็ ขอให้มีต้นผักหนามงอกแทนข้าว
สาลี และหญ้าสาบแร้งแทนข้าวบาร์เลย์� จบถ้อยคําของโยบ

32
เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า

ดัง นั ้น บุ รุ ษ ทัง้ สามก็ หยุด ตอบโยบ เพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเอง 2 แล
้ว เอลีฮู บุ ตรชายบาราเคล คนบุ ชี ครอบครัว ราม ก็ โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่า นอ้างตั
วว ่า ชอบธรรมหาใช่ พระเจ้า ไม่ 3 เขาโกรธสหายสามคนของโยบด้วย เพราะเขาทัง้ หลาย
ตอบไม่ได้ ทัง้ ๆที่ เขาหาว่าโยบผิด 4 ฝ่ายเอลี ฮูคอยจนโยบพูดจบ เพราะพวกเขาแก่ กว่าตน
5 และเมื่อ เอลีฮู เห ็ นว ่า ไม่ มี คํา ตอบในปากของบุรุษ ทัง
้ สามนี้ แล้ว เขาจึง โกรธ 6 และเอลีฮู
บุ ตรชายบาราเคล คนบุ ชี กล่าวว่า “ข้าพเจ้ายังเยาว์วัย และท่านสูงอายุแล้ว เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้า เกรงกลั วท ี่ จะกล่าวความคิด เห็น ของข้าพเจ้า แก่ ท่าน 7 ข้าพเจ้า ว่า ‘ขอให้ วัย พูด
เถิด และให้ปีหลายปีสอนสติปัญญา� 8 แต่มีจิตวิญญาณในมนุษย์ การดลใจจากองค์ผูทรง
้
9
มหิทธิฤทธิ์กระทํา ให้ เขาเข้าใจ ไม่ใช่ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ เท่ านั ้ นที ่ เป็น คนฉลาด หรือ คนสูง อายุ เข ้า
ใจความยุ ติ ธรรม 10 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ว่า ‘ขอฟัง ข้าพเจ้า ขอให้ ข้าพเจ้า กล่าวความ
คิด เห็น ของข้าพเจ้า ด้วย� 11 ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ คอยฟัง คํา ของท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า เงีย
่ หู
12
ฟัง เหตุผลของท่านขณะที่ ท่านค้นหาว่า จะพูด ว่า กระไร เออ ข้าพเจ้า สนใจฟัง ท่าน และ
ดู เถิด ไม่มี ผู้ ใดให้ เหตุ ผลอัน ควรแก่ โยบ ในพวกท่านไม่ มี ผู้ ใดที่ ตอบคํา ของโยบได้ 13 อย่า
1
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เพ่อ พูด นะว่า ‘เราได้ พบพระปัญญาแล้ว พระเจ้า ทรงผลัก เขาลงแล้ว มิ ใช่ มนุษย์ � 14 เขา
มิ ได้ เพ่ งเล็ง ถ้อยคํา ของเขาใส่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะไม่ ตอบถ้อยคํา ของเขาด้วยคํา พูด
ของท่าน 15 เขาทัง้ หลายก็ตกตะลึง เขาไม่ตอบอีก เขาไม่มีถ้อยคําจะพูดสักคําเดียว 16 และ
ข้าพเจ้าจะคอยหรือ (เพราะเขาทัง้ หลายไม่พูด เพราะเขายืนอยูที
่ ่นั่น ไม่ตอบอีก� 17 ข้าพเจ้า
กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า จะให้ คํา ตอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะสําแดงความคิด เห็น ของข้าพเจ้า
ด้วย 18 เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคําเต็มตัว จิตใจภายในข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าอยู�
่ 19 ดูเถิด จิ
ตใจของข้าพเจ้า เหมือนเหล้า องุน
่ ซึ่ง ไม่ มี ที่ ระบายออก เหมือนถุง หนั ง เหล้า องุน
่ ใหม่ จะระ
20
เบิดอยู่รอมร่อแล้ว ข้าพเจ้าต้องพูดจึง จะได้ ความบรรเทา ข้าพเจ้าต้องเปิดริมฝีปากขึ้น
ตอบ 21 ข้าพเจ้าจะไม่แสดงอคติ ต่อบุคคลใดๆ หรือใช้การประจบสอพลอต่อผู้ใด 22 เพราะ
ข้าพเจ้าประจบสอพลอไม่ได้ ถ้าทําอย่างนั ้น ผูทรงสร้
้
างของข้าพเจ้าจะกําจัดข้าพเจ้าเสียใน
ไม่ช้า�
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อย่างไรก็ตามขอฟังคําของข้าพเจ้า และฟังถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า
2 ดู เถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ อ้า ปาก ลิน
3
ภายใน
ปาก
ของ
ข้
า
พเจ้
า
ก็
พู
ด
ถ้
อ
ยคํ
า
ของ ข้าพเจ้า
้
สําแดงความเที่ยงธรรมแห่ง จิตใจ และริม ฝีปากของข้าพเจ้า จะกล่าวความรู ้อย่างจริงใจ
4 พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์
ได้ ให้ ชี วิต แก่ ข้าพเจ้า 5 ถ้า ท่านตอบข้าพเจ้า ได้ ก็ ตอบซี จงลําดับ ถ้อยคํา ของท่านต่อ หน้า
ข้าพเจ้า เชิญ เถอะ 6 ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ อย่างท่านตรงพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ ทรงปั้ น
ข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินด้วยเหมือนกัน 7 ดูเถิด อย่าให้ความกลัวข้าพเจ้ากระทําให้ท่านตกใจ
ข้าพเจ้า จะไม่ ชก
ิ
ั ชวนท่านหนั ก เกิน ไป 8 แน่ ละ ท่านพูด ให้ ข้าพเจ้า ฟัง และข้าพเจ้า ได้ยน
9
เสียงถ้อยคําของท่านว่า ‘ข้าพเจ้าสะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ไม่มีความ
ชัว่ ช้าในข้าพเจ้าเลย 10 ดู เถิด พระองค์ ทรงหาเรือ
่ งกับข้าพเจ้า พระองค์ ทรงนั บว่าข้าพเจ้า
11
เป็น ศั ตรู กับ พระองค์ พระองค์ ทรงเอาเท้า ของข้าพเจ้า ใส่ ข่อ
ื ไว้ และทรงเฝ้า ดู ทางของ
12
ข้าพเจ้า ทัง้ สิน
่ งนี้ ท่านไม่ ยุติ ธรรมเลย ข้าพเจ้า จะตอบท่าน พระเจ้า ใหญ่
้ � ดู เถิด ในเรือ
ยิง่ กว่า มนุษย์ 13 ทําไมท่านจึง โต้ แย้ งก ับ พระองค์ เพราะพระองค์ ไม่ ทรงรายงานเรือ
่ งพระ
ราชกิจใดๆของพระองค์เลย 14 เพราะพระเจ้าตรัสครัง้ หนึ่ ง เออ สองครัง้ แต่มนุษย์ไม่หยัง่
รู ได้
้ 15 ในความฝัน ในนิ มิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิ ท เมื่อเขาเคลิบเคลิม
้ อยู่บนที่นอนของ
16
เขา แล้วพระองค์ ทรงเบิกหูของมนุษย์ และทรงประทับตราคําสัง่ สอนของเขาไว้ 17 เพื่อ
ว่าพระองค์จะได้หน
ั ให้มนุษย์กลับจากเป้าหมายของเขา และตัดความเย่อหยิง่ ออกเสียจาก
มนุษย์ 18 พระองค์ทรงยึดเหนี่ ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตาย และยึดชีวต
ิ ของ
19
เขาไว้จากการที่ จะพินาศด้วยดาบ มนุษย์ ยัง ถูก ตี สอนด้วยความเจ็บ ปวดบนที่นอนของ
เขาด้วย และด้วยความเจ็บ ปวดอย่างสาหัส ในกระดูก ต่างๆของเขา 20 ชี วิต ของเขาจึง ได้
เบื่อ อาหาร และจิตใจจึง ได้ เบื่อ อาหารโอชะ 21 เนื้ อ ของเขาทรุ ด โทรมไปมากจนมองไม่ เห็น
กระดูก ของเขาซึ่ง แลไม่ เห ็นนั ้ นก ็ โผล่ ออกมา 22 เออ วิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ ปากแดน
คนตาย และชีวต
ิ ของเขาใกล้ผู้ที่นําความตายมา 23 ถ้ามีผู้ส่งข่าวผู้หน่ึงมาเพื่อเขาเป็นล่าม
หน่งึ ในพันเพื่อแถลงแก่ มนุษย์ว่าอะไรถูกเพื่อเขา 24 และผู้ส่งข่าวนั ้นกรุ ณาเขา ทูลว่า ‘ขอ
ทรงปล่อยเขาให้พ้นจากที่จะไปยังปากแดนคนตาย ข้าพระองค์พบค่าไถ่แล้ว 25 เนื้ อของเขา
จะอ่อนกว่า เนื้ อ เด็ก ขอให้เขากลับ ไปสู่ กําลัง เหมือนเมื่อ ยัง หนุ่ม� 26 เขาจึง จะอธิษฐานต่อ
พระเจ้า และพระองค์จะทรงพอพระทัยเขา เขาจะเห็นพระพักตร์พระองค์ด้วยความชื่นบาน
1 “ท่านโยบเจ้าข้า
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แล ้ว พระองค์ จะทรงให้ มนุษย์ กล ับ สู่ สภาพความชอบธรรม 27 พระองค์ ทรงทอดพระเนตร
มนุษย์ และถ้าผู้ใดกล่าวว่า ‘ข้าบาปแล้ว และเห็นผิดเป็นชอบ และมิได้ เป็นประโยชน์ อะไร
แก่ ข้า � 28 พระองค์ จะทรงไถ่ จิ ตวิญญาณของเขาให้ พ้น จากการลงไปสู่ ปากแดนคนตาย
และชีวต
ิ ของเขาจะเห็นความสว่าง 29 ดู เถิด พระเจ้าทรงกระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิ้นกับมนุษย์
บ่อยๆหลายครัง้ 30 เพื่อจะนําจิตวิญญาณของเขามาจากปากแดนคนตาย เพื่อให้เขาแจ่ม
แจ้งขึ้นด้วยความสว่างแห่งผู้ทรงมีชีวต
ิ 31 โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตัง้ ใจฟังข้าพเจ้า ขอเงียบ
และข้าพเจ้าจะพูด 32 ถ้าท่านมีอะไรพูดก็ตอบข้าพเจ้ามาเถอะ เพราะข้าพเจ้าปรารถนาแก้
คดีให้ท่าน 33 ถ้าหาไม่ก็ขอฟังข้าพเจ้า ขอเงียบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให้แก่ท่าน�
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1 เอลีฮู พู ดต่อ ไปว่า 2 “โอ ท่านผู้ มี ปั ญญา ขอฟัง ถ้อยคํา ของข้าพเจ้า ท่านผู้ มี ความรู ้
ขอเงีย
่ หู ฟัง ข้าพเจ้า 3 เพราะหู ก็ ลองชิม ถ้อยคํา อย่างกับ เพดานปากชิม อาหาร 4 ขอให้ เรา
เลือกสิง่ ที่ถูก ขอให้เราเรียนรู ใ้ นพวกเราเองว่าอะไรดี 5 เพราะโยบกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นคน
ชอบธรรม และพระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมที่ควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสีย� 6 ข้าพเจ้าถูกนั บ
เป็นคนมุสา ถึงแม้ข้าพเจ้าชอบธรรม แผลของข้าพเจ้ารักษาไม่หายแม้วา่ ข้าพเจ้าไม่มีการ
ละเมิดเลย 7 ใครหนอที่ จะเหมือนโยบ ผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่ มน้าํ 8 ผู้เข้าสังคม
กับ คนกระทํา ความชัว่ ช้า และเดิน ไปกับ คนชัว่ 9 เพราะท่านได้ กล่าวว่า ‘ไม่ เป็น ประโยชน์
อะไรแก่ มนุษย์เราที่ เขาจะปี ติ ยินดี ในพระเจ้า� 10 เพราะฉะนั ้น ท่านผู้มีความเข้าใจ ขอฟัง
ข้าพเจ้า เมิน เสีย เถิด ที่ พระเจ้า จะทรงกระทํา ความชัว่ และที่ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรง
กระทําความชัว่ ช้า 11 เพราะพระเจ้าทรงสนองตามการกระทําของมนุษย์ และพระองค์ทรง
ให้ เก ิด แก่ เขาตามการกระทํา ของเขา 12 แน่ นอนที เดียว พระเจ้า จะไม่ ทรงกระทํา ชัว่ และ
องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์จะไม่ ทรงผันแปรความยุ ติ ธรรม 13 ใครแต่ง ตัง้ ให้ พระองค์ ปกครอง
โลก หรือใครเล่ามอบหมายทัง้ โลกไว้กับพระองค์ 14 ถ้าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่กับมนุษย์
และทรงรวบรวมวิญญาณและลมปราณของเขากลับ มาสู่ พระองค์ 15 เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิ้ นก ็ จะ
พินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็ จะกลับ ไปเป็น ผงคลี ดิน 16 ถ้า ท่านมี ความเข้าใจ ขอฟัง ข้อ นี้
ขอฟังเสียงถ้อยคําของข้าพเจ้า 17 ผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมควรจะปกครองหรือ ท่านจะ
ประณามผู้ที่ ชอบธรรมที่สุดหรือ 18 เหมาะสมหรือไม่ที่ จะพูดแก่ กษั ตริย์ว่า ‘ท่านผู้ชัว่ ร้าย�
และแก่ เจ้ านายว่า ‘ท่านทัง้ หลายผู้ อธรรม � 19 ยิง่ ไม่ เหมาะสมที่ จะแสดงอคติ แก่ เจ้า นาย
หรือ ไม่ ทรงเห็น แก่ คนมัง่ คัง่ มากกว่า คนยากจน เพราะคนทัง้ หมดนี้ เป็น พระหัตถกิจ ของ
พระองค์ 20 สักครู เดี
่ ยวเขาทัง้ หลายก็ตาย เวลาเที่ยงคืนประชาชนตัวสัน
่ และตายไป และผู้
มีอานุภาพก็ถู กเอาไปเสี ยมิใช่ด้วยมือมนุษย์ 21 เพราะพระเนตรของพระองค์มองดูทางทัง้
หลายของมนุษย์ พระองค์ทรงเห็นย่างเท้าของเขาหมด 22 ไม่มที
ี ่มืดครึม
้ หรือเงามัจจุราชซึ่ง
23
คนกระทํา ความชัว่ ช้า จะซ่อนตัว ได้ เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงกําหนดให้มนุษย์ทํา เกิน สิง่
ที่ สมควร ให้เข ้า เฝ้า พระเจ้า รับ การพิพากษา 24 พระองค์ ทรงทุบ ผู้ มี อาน ุ ภาพเป็น ชิน
้ ๆโดย
ไม่ต้องนั บและทรงตัง้ คนอื่นไว้แทน 25 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงทราบกิจการของเขา และ
ทรงควํา่ เขาเสียในกลางคืน เขาก็แหลกไป 26 พระองค์ทรงตีเขาเหมือนอย่างคนชัว่ ต่อหน้า
ต่อตาคนอื่น 27 เพราะว่า เขาทัง้ หลายหัน กลับ เสีย จากการติดตามพระองค์ และไม่ นับถือ
มรรคาของพระองค์แต่อย่างใดเลย 28 เหตุนี้เขาจึงกระทําให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึง
พระองค์ และพระองค์ ทรงฟังเสียงร้องของผู้รบ
ั ความทุกข์ใจ 29 เมื่อพระองค์ ทรงประทาน
ความสงบให้ ใครจะสร้างความยุง่ ยากได้ เมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ใคร
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จะเห็น พระองค์ ได้ ไม่ ว่า จะทํา แก่ ประชาชาติ หรือ แก่ บุ คคลก็ เหมือนกัน 30 เพื่อ ว่า คนหน้า
ซื่อ ใจคดจะไม่ ได้ ครอบครอง และเขาจะไม่ วางกั บด ัก ประชาชน 31 เพราะเป็น สิง่ เหมาะสม
ที่ จะร้องทูล พระเจ้า ว่า ‘ข้า พระองค์ ได้ รับ การตี สอนแล้ว ข้า พระองค์ จะไม่ ทํา ผิด ต่อ ไปอีก
32 ขอทรงโปรดสอนข้า พระองค์ ถึง สิง
่ ที่ ข้า พระองค์ มองไม่ เห็น ถ้า ข้า พระองค์ กระทํา ความ
33
ชัว่ ช้า ข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา อีก� การตอบสนองของพระองค์ จะต้องเป็น อย่างที่ ท่าน
ต้องการหรือ ท่านจึงไม่รับ ท่านเองต้องเลื อก และไม่ใช่ข้าพเจ้า เหตุ ฉะนั ้นท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร ก็พูดไปเถิด 34 จงให้คนทีเข
่ ้าใจพูดกับข้าพเจ้า และให้คนฉลาดฟังข้าพเจ้า 35 โย
บพู ดอย่างไม่มีความรู ้ ถ้อยคําของเขาปราศจากสติ ปัญญา 36 ข้าพเจ้าปรารถนาให้โยบถูก
ทดลองต่อไปถึงที่สุด เพราะว่าเขาตอบเหมือนอย่างคนชัว่ 37 เพราะเขาเพิม
่ การกบฏเข้ากับ
บาปของเขา เขาตบมือเย้ยอยูท
่ ่ามกลางเรา และทวีถ้อยคําของเขากล่าวร้ายพระเจ้า�

35
เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า

เอลีฮู พู ดต่อ ไปว่า 2 “ท่านคิด ว่า นี่ ยุติ ธรรมหรือ ท่านพูด หรือ ว่า ‘ความชอบธรรมของ
ข้าพเจ้ายิง่ กว่าของพระเจ้า� 3 ที่ ท่านถามว่า ‘ข้าพเจ้าจะได้ ประโยชน์ อะไร� และ ‘ข้าพเจ้า
จะได้ประโยชน์ อะไรถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั การชําระจากบาปของข้าพเจ้า� 4 ข้าพเจ้าจะตอบท่าน
5
กับมิตรสหายของท่านด้วย จงมองดูท้องฟ้าเถิด ดูเมฆซึ่งอยูส
่ ูงกว่าท่าน 6 ถ้าท่านทําบาป
ท่านจะได้ อะไรที่ กระทบกระเทือนพระองค์ ถ้า การละเมิด ของท่านทวี ขึ้น ท่านทํา อะไรแก่
พระองค์ 7 ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม ท่านถวายอะไรแก่ พระองค์ หรือพระองค์ ทรงรับอะไร
จากมือ ของท่าน 8 ความชัว่ ของท่า นก็เป็ นอ ัน ตรายแก่ คนอย่างท่าน และความชอบธรรม
ของท่านก็ เป็น ประโยชน์ แก่ บุ ตรมนุษย์ 9 เหตุ ด้วยการถู กบ ีบ บัง คับ เป็ นอ ัน มาก ก็ ทําให้ผู้ ที่
ถู กบีบบังคับนันร
้ ้องทุกข์ เขาร้องขอความช่วยเหลือเนื่ องด้วยแขนของผู้ทรงอํานาจ 10 แต่
ไม่มีสักคนพูดว่า ‘พระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า ผู้ทรงประทานเพลงในเวลากลางคืน ทรงอยู่
ที่ไหน 11 ผู้ทรงสอนเรามากกว่าสอนสัตว์แห่งแผ่นดินโลก และทรงกระทําให้เราฉลาดกว่า
นกในฟ้าอากาศ� 12 เขาร้องทุกข์ ณ ที่ นั่น แต่ ไม่มีผู้ใดตอบเขา เหตุ ความเย่อหยิง่ ของคน
ชัว่ 13 แน่ ละ พระเจ้ามิได้ฟังสิง่ ไร้สาระ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิก็
์ มิได้ทรงนั บถือเสียงนั ้น
14 ถึง แม้ ท่านว่า ท่านจะไม่ เห ็ นพระองค์ แต่ คดี นั ้ นก ็ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ฉะนั ้น ท่าน
จงวางใจในพระองค์อยู่ 15 บัดนี้ เพราะไม่เป็นเช่นนั ้น พระพิโรธของพระองค์ได้ลงโทษ แต่
พระองค์ มิได้ สนพระทัย การละเมิด เสีย มากมาย 16 เพราะฉะนั ้น โยบจึ งอ ้า ปากพูด คํา ลมๆ
แล้งๆ และทวีคําพูดโดยปราศจากความรู �
้
1

36
พระเจ้าทรงชอบธรรม
และเอลีฮู พู ดต่อ ไปด้วยว่า 2 “ขอทนอยู่ กับ ข้าพเจ้า สัก หน่ อย และข้าพเจ้า จะสําแดง
แก่ ท่าน เพราะข้าพเจ้า มี บางสิง่ ที่ จะพูด แทนพระเจ้า อีก 3 ข้าพเจ้า จะเอาความรู ม
้ าจากที่
ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ ผู้ ทรงสร้างข้าพเจ้า 4 เพราะที่ จร ิง ถ้อยคํา ของข้าพเจ้า มิ
ใช่ เท็จ พระองค์ ผู้ ทรงความรู ้รอบคอบสถิ ตก ั บท ่าน 5 ดู เถิด พระเจ้า ทรงอานุ ภาพ และมิ
ได้ทรงเหยียดหยามผู้ใดเลย พระองค์ทรงอานุภาพในเรือ
่ งกําลังและสติ ปัญญา 6 พระองค์
มิได้ สงวนชีวต
ิ คนชัว่ แต่ ทรงประทานความยุ ติ ธรรมแก่ คนยากจน 7 พระองค์ มิได้ ทรงหัน
พระเนตรของพระองค์ จากคนชอบธรรม แต่ กับ บรรดากษั ตริย์ บนพระที่ นั ่ง พระองค์ ทรง
ตัง้ เขาไว้เป็น นิ ตย์ และเขาก็ อยู่ ในที่ สูง 8 และถ้า เขาถูก จํา ด้วยพันธนาการ และติ ดอย ู่ ใน
บ่วงแห่ง ความทุกข์ ใจ 9 พระองค์ ก็ ทรงสําแดงกิจกรรมของเขาทัง้ หลายแก่ เขา และการ
1
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ละเมิดของเขาว่าเขาได้กระทํามากเกินไป 10 พระองค์ทรงเบิกหูของเขาให้ฟังคําเตือนสอน
และทรงบัญชาให้ เขากลับ จากความชัว่ ช้า ของเขา 11 ถ้า เขาทัง้ หลายเชื่อ ฟัง และปรนนิ บั
ติ พระองค์ เขาจะอยู่ ครบอายุ ของเขาด้วยความเจริญ รุ ง่ เรือง และอยู่ ครบปี ของเขาด้วย
ความสุขใจ 12 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง เขาทัง้ หลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดย
ปราศจากความรู ้ 13 คนหน้าซื่อใจคดก็ สะสมพระพิโรธ เมื่อพระองค์ ทรงมัดเขา เขาไม่รอ
้ ง
14
15
ให้ ช่วย เขาตายเมื่อ ยัง หนุ่ม อยู่ และชีวต
ิ ของเขาอยู่ ท่ามกลางพวกกะเทย พระองค์
ทรงช่วยคนยากจนให้พ้น ด้วยความทุกข์ ใจของเขา และทรงให้ความลําเค็ญ เบิ กห ู ของเขา
16 เออ พระองค์ ทรงชวนท่านให้ ออกมาจากความคับใจ มาย ัง ที่ กว้างที่ ไม่มี การบีบ และ
สิง่ ที่ วางไว้ในสํารับ ของท่านก็ มี แต่ สิ ่ งอ ้ วนพี 17 แต่ ท่านก็ สมกับ การพิพากษาคนชัว่ การ
พิพากษาและความเที่ยงธรรมมาทัน จั บท ่าน 18 เหตุ ด้วยพระพิโรธ จงระวัง เถิด เกรงว่า
พระองค์ จะเอาท่านไปเสียด้วยการลงโทษ แล้วแม้ การไถ่ อันยิง่ ใหญ่ก็ ไม่ สามารถช่วยท่าน
ให้พ้นได้ 19 พระองค์จะสนพระทัยในทรัพย์สมบัติของท่าน หรือทองคํา หรือเรีย
่ วแรงทัง้ สิน
้
หรือ เปล่าเลย 20 อย่าอาลัยถึงกลางคืน เมื่อชนชาติทัง้ หลายถูกตัดขาดในที่ของเขา 21 ระวัง
ให้ ดี อย่า หัน ไปหาความชัว่ ช้า เพราะท่านเลือกสิง่ นี้ มากกว่า เลือกความทุกข์ ใจ 22 ดู เถิด
พระเจ้า ทรงสําแดงความยิง่ ใหญ่ ด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ ผู้ ใดเป็น ผู้ สัง่ สอนเหมือน
อย่างพระองค์ เล่า 23 ผู้ ใดเป็น ผู้ บงการมรรคาของพระองค์ หรือ ผู้ ใดจะพูด ได้ ว่า ‘พระองค์
ทรงกระทําความชัว่ ช้าแล้ว� 24 จงระลึกถึงที่จะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งมนุษย์ได้
เห็นนั ้น 25 มนุษย์ทัง้ ปวงเพ่งดสิ
ู ่งนั ้นอยูแล้
่ ว มนุษย์เห็นสิง่ นั ้นได้แต่ไกล 26 ดูเถิด พระเจ้านั ้น
ใหญ่ยิง่ และเราก็หาหยัง่ รู ถ
้ ึงพระองค์ไม่ อายุของพระองค์เป็นสิง่ ที่ค้นหากันไม่ได้ 27 เพราะ
พระองค์ ทรงดึง หยดนํ้า ขึ้น ไป ซึ่ง ตกลงเป็น ฝนจากไอนํ้า ของพระองค์ 28 ซึ่ง เมฆก็ เทลงมา
และหยดลงที่ มนุษย์ อย่างอุ ดม 29 เออ มี คนใดเข้าใจการแผ่ ของเมฆหรือ และการคะนอง
แห่งพลับพลาของพระองค์หรือ 30 ดูเถิด พระองค์ทรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์
และคลุม ก้น ของทะเล 31 เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยสิง่ นี้ พระองค์
ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ 32 พระองค์ทรงคลุมฟ้าแลบด้วยเมฆ และทรงบัญชาให้
เมฆบัง ฟ้าแลบนั ้น 33 เสียงครืนๆของมัน ประกาศเกี่ยวกับ พระองค์ และฝูง สัตว์ก็ ประกาศ
เกี่ยวกับพายุซ่ึงจะมาถึง�

37
พระราชกิจและสติปัญญาของพระเจ้า

1 “เรือ
่ งนี้ กระทําให้หว
ั ใจของข้าพเจ้าสันร
่ ัว

สะทกสะท้านขวัญหนี ดีฝ่อ 2 จงตัง้ ใจฟังเสียง
กัมปนาทของพระองค์ และเสียงกระหึ่ มท ี่ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ 3 พระองค์
ทรง ปล่อย ให้ ไป ทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้ สิน
้ และ ฟ้าแลบ ของ พระองค์ ไป ถึง สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก
4 พระสุ รเสียงของพระองค์ ครางกระหึ่ม ตามไป พระองค์ ทรงแผดพระสุ รเสียงอัน โอฬารึก
ของ พระองค์ พระองค์ มิได้ ทรง หน่วง เหนี่ ยว ฟ้าแลบ เมื่อ ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ของ พระองค์
5 พระเจ้า ทรงสําแดงกัมปนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุ รเสียงของพระองค์ พระองค์ ทรง
กระทํา การใหญ่ โตซึ่ง เราเข้าใจไม่ ได้ 6 เพราะพระองค์ ตรัส กับ หิมะว่า ‘ตกลงบนแผ่น ดิน
ซี� และ ใน ทํานอง เดีย วกั นก ็ ตรัส กับ ฝน และ กับ ห่า ฝน อัน หนั ก แห่ง กําลัง ของ พระองค์
7 พระองค์ ทรงมั ดม ือ ของมนุษย์ ทุก คน เพื่อ ทุก คนจะรู จ
้ ัก พระราชกิจ ของพระองค์ 8 แล ้ว
สัตว์ป่าจึงเข้าไปสู่รงั ของมัน และพักอยู่ในถํ้าของมัน 9 ลมหมุนออกมาจากห้องทิศใต้ และ
ความหนาวมาจากลมเหนื อ 10 พระเจ้าประทานนํ้าค้างแข็งด้วยลมหายใจของพระองค์ และ
นํ้ากว้างใหญ่ก็แข็งตัว 11 เช่นเดียวกันพระองค์ทรงบรรทุกความชุม
่ ชื้นไว้ที่เมฆทึบ พระองค์
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ทรงกระจายเมฆแห่ง ฟ้าแลบออกไป 12 มัน หัน ไปๆตามการนํา ของพระองค์ เพื่อ ให้ มัน ทํา
ตามที่พระองค์ทรงบัญชามันไว้เหนื อผิวพิภพโลกนี้ 13 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการตีสอน หรือเพื่อ
แผ่น ดิน ของพระองค์ หรือ เพื่อ ความเมตตา พระองค์ ทรงกระทํา ให้ สิ ่ง เหล่า นี้ เกิด ขึ้น 14 โอ
ท่านโยบเจ้าข้า ขอฟัง ข้อ นี้ จงนิ่ ง พิจารณาการกระทํา อัน มหัศจรรย์ ของพระเจ้า 15 ท่าน
ทราบหรือ ว่า พระเจ้า ทรงกําชับ มัน อย่างไร และกระทํา ให้ ฟ้าแลบแห่ง เมฆของพระองค์ มี
แสง 16 ท่านทราบถึง การทรงตัว ของเมฆหรือ เป็น พระราชกิ จอ ัน ประหลาดของพระองค์ ผู้
สมบูรณ์ ในความรู ้ 17 ตั วท่าน ผู้ที่ เสื้อผ้าของตนร้อนเมื่อแผ่นดินโลกอบอ้าวและชื้นเพราะ
ลมทิศ ใต้ 18 ท่านแผ่ ฟ้า ออกไปพร้อมกับ พระองค์ ได้ หรือ ให้แข ็ งอย่างคัน ฉ่ องหลอม 19 จง
สอนเรามาว่า เราควรจะทูล พระองค์ อย่างไร เพราะความมืด เราจึง ร่างสํานวนของเราไม่
ได้ 20 จะทูล พระองค์ ได้ ไหมว่า ข้าพเจ้า อยากจะทูล ถ้า ผู้ ใดทูล เขาจะต้องถูก กลืน ไปหมด
เป็นแน่ 21 บัดนี้ มนุษย์เพ่งดูฟ้าแลบอันสุกใสแห่งเมฆไม่ได้ เมื่อลมผ่านไปกวาดให้กระจ่าง
22 แสงทองส่องมาจากทิศ เหนื อ พระเจ้า ทรงฉลองพระองค์ ด้วยความโอ่อา
่ ตระการอย่าง
23
น่า คร้ามกลัว องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์นั ้น เราจะค้น พบพระองค์ ไม่ ได้ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ ใน
เรือ
่ งฤทธานุภาพ ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรมอันมากยิง่ พระองค์ จะไม่ ทรงฝ่าฝืน
24 เพราะฉะนั ้นมนุษย์จึงยําเกรงพระองค์ พระองค์ ไม่ทรงนั บถือผู้ใดที่ มีใจประกอบด้วยสติ
ปัญญา�

38
พระเจ้าทรงตอบโยบ
แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุ นว ่า 2 “นี่ ใครหนอที่ ให้ คํา ปรึกษา
มืดมนไปด้วยถ้อยคําอันปราศจากความรู ้ 3 จงคาดเอวไว้อย่างกั บลู กผู้ชายหน่ อยซิ เราจะ
ถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา 4 เมื่อ เราวางรากฐานของแผ่น ดิน โลกนั ้น เจ้ าอยู่ ที่ไหน ถ้า เจ้า มี
ความเข้าใจก็ บอกเรามา 5 ผู้ ใดได้ กําหนดขนาดให้โลก แน่ นอนละ เจ้ าต้องรู ซี
้ หรือ ใครขึง
6
เชือกวัด บนนั ้น รากฐานของโลกจมไปอยู่ บนอะไร หรือ ผู้ ใดวางศิ ลาม ุม เอกของมัน 7 ใน
เมื่อ ดาวรุ ง่ แซ่ ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้า โห่ รอ
้ งด้วยความ
ชื่นบาน 8 หรือ ผู้ ใดเอาประตู ปิด ทะเลไว้ เมื่ อม ัน ระเบิด ออกมา ดัง ออกมาจากครรภ์ 9 เมื่อ
เราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อ และความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมของมัน 10 แลว
้ กําหนดเขตให้มัน และ
วางดาลและประตู 11 และกล่าวว่า ‘เจ้าไปได้ไกลแค่นี้ แหละ อย่าเลยไปอีก และคลื่นคะนอง
ของเจ้าหยุดเพียงแค่นี้ แหละ� 12 เจ้าได้บังคับบัญชาอรุ ณตัง้ แต่เจ้าเกิดมา และเป็นเหตุให้
อรุ โณทัย รู จ
้ ัก ที่ ของมัน หรือ 13 เพื่ อม ัน จะจับ ปลายแผ่น ดิน โลก และสลัด คนชัว่ ออกไปเสีย
จากโลก 14 โลกก็ เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนี ยวถูกตราประทับ และทุกสิง่ เด่นออกมาเหมือน
เสื้อผ้า 15 แสงสว่างถูกยึดไว้เสียจากคนชัว่ ร้าย และแขนของเขาที่เงื้อขึ้นก็ถูกหักเสีย 16 เจ้
าเข้าไปในตานํ้า แห่ง ทะเลแล้ว หรือ หรือ เดิน เข้าไปในซอกมหาสมุทรแล้ว หรือ 17 เขาเผย
ประตู ความตายแก่ เจ้ าแล้ว หรือ หรือ เจ้า ได้ เห ็น ประตู เงามัจจุราชแล้ว หรือ 18 เจ้ าหยัง่ รู ้
ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือ ถ้าเจ้ารูท
้ ัง้ หมดนี้ ก็จงบอกมา 19 ทางที่จะนําไปสู่สํานั ก
ของความสว่างอยู่ ที่ไหน และส่วนที่ มืด สถานที่ นั ้น อยู่ ที่ไหน 20 เพื่อ เจ้า จะได้ พาม ัน ไปยัง
แดนของมัน และเพื่อเจ้าจะได้เห็นทางไปบ้านของมัน 21 เจ้าคงรู เ้ พราะเจ้าเกิดมาแล้วอายุ
ของเจ้า ก็ มากเหลือ หลาย 22 เจ้ าเข้าไปในคลัง หิมะแล้ว หรือ หรือ เจ้า เห็น คลัง ลูกเห็บ แล้ว
หรือ 23 ซึ่ง เราสงวนไว้เพื่อ เวลายากลําบาก เพื่อ วัน ศึก และสงคราม 24 ทางที่ จะไปสู่ ที่ ซึ่ง
ความสว่างแจกจ่ายออกไปนั ้น อยู่ที่ไหน หรือ ที่ ซ่ึง ลมตะวัน ออกกระจายไปบนแผ่น ดิน โลก
อยูที
่ ่ไหน 25 ใครเซาะช่องให้กระแสฝนและทําทางให้ฟ้าผ่า 26 ให้นําฝนมาบนแผ่นดินที่ไม่มี
คนอยู่ และบนถิน
่ ทุรกันดารซึ่งไม่มีมนุษย์ที่นั่น 27 เพื่อให้พื้นดินทีร่ กร้างและว่างเปล่าได้อิม
่
1
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เอม และกระทําให้หน่อของต้นอ่อนงอกขึ้น 28 ฝนมีพ่อหรือ หรือผู้ใดได้กระทําให้เกิดหยาด
นํ้าค้าง 29 นํ้าแข็งมาจากครรภ์ของผูใด
้ ผูใดให้
้
กําเนิ ดแก่ปุยนํ้าค้างแข็งแห่งฟ้าสวรรค์ 30 นํ้า
ถูกซ่อนไว้เหมือนมี หน
ิ ปิดบัง และผิวมหาสมุทรแข็งตัว 31 เจ้ ามัดหมู่ ดาวลูกไก่ ให้เป็นกลุ่ม
ได้ หรือ หรือแก้ เครือ
่ งผูกหมู่ ดาวไถได้ หรือ 32 เจ้ านําดาวนั กษัตรออกมาตามฤดู ของมัน ได้
หรือ หรือเจ้านําทางของหมู่ดาวจระเข้และลูกของมันได้ไหม 33 เจ้ารู ก
้ ฎของฟ้าสวรรค์หรือ
เปล่า เจ้ าตัง้ ฟ้า สวรรค์ ให้ ครอบครองแผ่น ดิน ได้ หรือ 34 เจ้ าตะเบ็ง เสียงไปถึง เมฆได้ ไหม
ล่ะ เพื่อน้าํ มากมายจะลงมาคลุมเจ้า 35 เจ้าใช้ฟ้าแลบออกไปเพื่อให้มันไปและพูดกับเจ้าว่า
‘เราอยูที
่ ่นี่� ได้ไหม 36 ใครให้สติปัญญาภายใน หรือให้ความเข้าใจแก่จิตใจ 37 ใครจะนั บเมฆ
ด้วยสติ ปัญญาได้ หรือ ใครจะเอียงถุง นํ้า ของท้องฟ้า ได้ 38 เมื่อ ผงคลี แข ็ งอย่างโลหะหลอม
เมื่ อก ้อนดิน เกาะกัน แน่ น หรือ 39 เจ้ าล่า เหยื่อ ให้สิ งโตได้ หรือ หรือ ให้ สิ งโตหนุ่มท ี่หิวอ ม
ิ่ ได้
40
41
ไหมล่ะ เมื่อมันหมอบอยูใ่ นถํ้าของมัน หรือนอนคอยอยูใ่ นที่กําบัง ใครจัดหาเหยื่อให้กา
เมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้า และระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร�

39
พระเจ้าทรงสําแดงให้โยบเห็นสติปัญญาของพระองค์ในสิง่ สารพัดที่ทรงสร้างไว้
1 “เจ้ ารู ไ้ หมว่า เลียงผาตกลูก เมื่อไร เจ้ าเคยเฝ้า ดู กวางตัว เมีย ตกลูก หรือ 2 เจ้ านั บ เดือน
ที่ มันท้องครบได้หรือ และเจ้ารู เ้ วลาเมื่อมันตกลูกไหม 3 คือเมื่อมันฟุบลงตกลูกของมันแล้
วก ็ ตกลู กอ ่อ นของมัน ออกมา 4 ลู กอ ่อ นของมัน แข็ง แรงขึ้น มัน เติบโตใหญ่ ด้วยมี ข้าวกิน
มันออกไปแล้วไม่กลับมาหาอีก 5 ใครปล่อยให้ลาป่าวิง่ กระเจิงไป ใครแก้เชือกผูกลาเปลี่ยว
6 ซึ่ง เราได้ ให้ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารเป็น บ้านของมัน และให้ ดิ นแห้ง แล้ง เป็ นที ่ อาศัย ของมัน 7 มัน
เย้ยเสียงอึกทึกของเมือง มันไม่ได้ยินเสียงของผู้ขับขี่ตะโกนบอก 8 มันตระเวนภูเขาอันเป็น
ลานหญ้าของมัน และมันแสวงหาหญ้าเขียวทุกอย่าง 9 ม้ายูนิคอนยอมรับใช้เจ้าหรือ มันจะ
นอนค้างคืนอยูที
่ ่รางหญ้าของเจ้าหรือ 10 เจ้าเอาเชือกผูกม้ายูนิคอนให้ลากไถได้หรือ หรือม
ันจะยอมคราดที่ ลุ ่มตามเจ้าไปหรือ 11 เจ้ าจะพึ่งมัน เพราะแรงมันมากได้ หรือ หรือจะมอบ
งานของเจ้าไว้กับมัน 12 เจ้าไว้ใจว่ามันจะกลับมาและนําข้าวของเจ้ามาที่ ลานนวดข้าวหรือ
13 เจ้ าให้ ปี กอ ัน สวยงามแก่ นกยูง หรือ และให้ ปี กและขนแก่น กกระจอกเทศหรือ 14 ซึ่ง ละ
ไข่ ของมัน ไว้กั บด ิน ให้ มัน อบอุน
่ อยู่ ในดิน 15 ลืม ไปว่า ตีน หนึ่ ง อาจจะเหยียบมัน แหลก และ
สัตว์ป่า ทุ่ง จะยํ่า มัน 16 มั นร ุน แรงต่อ ลู กอ ่อ นของมัน อย่างกับ ว่า ไม่ ใช่ ลูก ของมัน ถึ งม ัน จะ
เหนื่ อยเปล่า มันกไม่
็ กลัว 17 เพราะพระเจ้าทรงกระทําให้มันลืมสติปัญญา และมิได้ทรงให้มั
นมีความเข้าใจ 18 เมื่อมันเร่งตัวเองให้หนี มันหัวเราะเยาะม้าและคนขี่ 19 เจ้าให้พลังแก่ม้า
หรือ เจ้ าห่มคอของมันด้วยฟ้าร้องหรือ 20 เจ้ าทําให้มันกลัวอย่างตัก
๊ แตนหรือ เสียงหายใจ
อัน ดัง ของมัน น่า สะพรึง กลัว 21 มัน ตะกุย ไปในหุบเขา และเต้น โลดด้วยกําลัง ของมัน มัน
ออกไปปะทะคนถืออาวุธ 22 มันหัวเราะเยาะความกลัว และไม่ตกใจ มันไม่หน
ั กลับหนี ดาบ
23 แล่ งธนู กวัด แกว่ง กระทบมัน หอกใหญ่ ที่ วาววับ และหอกซัด กระแทกมัน 24 มัน โกยดิน
ด้วยความดุรา้ ยและเดือดดาล พอได้ ยินเสียงแตร มันยืนนิ่ งอยู่ต่อไปไม่ได้ 25 เมื่อเป่าแตร
ขึ้น มันร้อง ‘ฮีแฮ่� มันได้กลน
ิ่ สงครามแต่ไกล ทัง้ เสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชาและเสียง
26
โห่ร้อง เหยี่ยวนกเขาโผไปมาด้วยสติปัญญาของเจ้าหรือ และกางปีกของมันตรงไปทาง
ทิศใต้ 27 นกอินทรีทะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือ ทัง้ ทํารังของมันบนที่สูง 28 มันอยูที
่ ่หน
้า ผาและทํา รัง ของมัน บนชะโงกผาและบนที่ เข้ม แข็ง 29 มัน ส่ายหาเหยื่อ จากที่ นั ่น ตาของ
มันเห็นเหยื่อได้แต่ไกล 30 ลูกอ่อนของมันดูดเลือด และมีอะไรถูกฆ่าตายที่ไหน มันอยู่ที่นั ่น
แหละ�
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โยบถ่อมตัวลง

1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยบว่า 2 “คนมักติจะโต้แย้งกับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิหรื
์ อ

เขา
ผูโต้
้ แย้งกับพระเจ้า ขอให้เขาตอบหน่ อยเถอะ� 3 แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า 4 “ดูเถิด
ข้าพระองค์นี้ ก็ กระจิรด
ิ จะทูลพระองค์ วา่ กระไรได้ ข้าพระองค์ เอามือปิดปาก 5 ข้าพระองค์
ได้ กราบทูล ครัง้ หนึ่ ง แล้ว และจะไม่ กราบทูล อีก สองครัง้ แล้ว แต่ ข้า พระองค์ จะไม่ ทูล ต่อ
ไป� 6 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุนว่า 7 “จงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ชาย
หน่ อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา 8 เจ้ ายัง จะให้ เราอยู่ ฝ่ายผิด หรือ เจ้ าจะหาว่า เรา
ผิด เพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือ 9 เจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือ และเจ้าทําเสียงกัมปนาท
เหมือนเสียงของพระองค์ได้หรือ 10 จงเอาความโอ่อา่ ตระการและความสง่าผ่าเผยประดับ
ตัว จงเอาสง่าราศีและความสง่างามห่มตัว 11 เทความกริวท
้ ี่ล้นของเจ้านั ้นออกมา จงดูทุก
คนที่ เย่อหยิง่ และทําให้เขาตกตํ่าลง 12 จงดู ทุกคนที่ เย่อหยิง่ และดึงเขาลงมา และเหยียบ
คนชัว่ ไว้ตรงที่ ที่ เขายืน อยู่ นั ้น 13 ซ่อนเขาไว้ในผงคลี ด้วยกัน มัด หน้า ของเขาไว้ด้วยกัน ใน
โลกบาดาล 14 แล ้ว เราเองจะยอมรับ ว่า มือขวาของเจ้า สามารถช่วยเจ้า ได้ 15 ดู เบเฮโมท
เถิด ซึ่งเราได้ สร้างอย่างที่ เราได้ สร้างเจ้า มั นกินหญ้าเหมือนวัว 16 ดู เถิด กําลังของมันอยู่
ในเอว และฤทธิข
์ องมัน อยู่ ในกล้ามเนื้ อ ท้อง 17 มัน ขยับ หางของมัน ให้ แข ็ง เหมือนไม้ สนสี
ดาร์ เอ ็น โคนขาของมั นก ็ สานเข้า ด้วยกัน 18 กระดูก ของมัน เหมือนท่อนทองสัมฤทธิ์ และ
กระดูกของมันเหมือนท่อนเหล็ก 19 มันเป็นพระราชกิจชินที
้ ่สําคัญของพระเจ้า ผู้ทรงสร้าง
มัน นํา ดาบมาให้ 20 ภู เขาผลิต อาหารให้ มัน แน่ เป็ นที ่ ที่ สัตว์ป่า ทุ่ง ทุก ชนิ ด เล่น 21 มัน นอน
อยู่ใต้ ต้นไม้ ที่ มี ร่มเงา ในเพิงอ้อและในบึง 22 ต้นไม้ ที่ มี ร่มเงาเป็นเงาคลุมมัน ต้นหลิวแห่ง
ธารนํ้า ล้อมมัน ไว้ 23 ดู เถิด มัน ดื่ม แม่น้ํา จนหมดและไม่ รีบหนี ไป มัน วางใจว่า จะดูด แม่น้ํา
จอร์แดนเข้าใส่ปากมัน 24 มันจ้องตาดูแม่น้ํา จมูกมันทะลุผ่านบ่วงทัง้ หลายได้�
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พระเจ้าทรงแสดงฤทธิอ
์ าํ นาจในตัวเลวีอาธาน
1 “เจ้าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ หรือจะเอาเชือกกดลิน
้ ของมันลงได้ 2 เจ้
3
าเอาเชือกสนตะพายมันได้หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมันได้ มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็ นอัน
มากหรือ มันจะพูดด้วยคําอ่อนหวานกับเจ้าหรือ 4 มันจะทําพันธสัญญากับเจ้า เพื่อเจ้าจะ
รับมันเป็นบ่าวตลอดไปหรือ 5 เจ้าจะเล่ นกับมันเหมือนนก หรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของ
เจ้า เล่น หรือ 6 เพื่อนฝูง จะมาจับ และกิ นม ัน ได้ หรือ เขาทัง้ หลายจะแบ่ งก ัน ท่ามกลางพวก
พ่อค้าหรือ 7 เจ้ าเอาฉมวกปักหนั งของมัน หรือเอาหลาวแทงหัวของมันได้ หรือ 8 ลงมือจับ
มัน ดู เมื่อ คิดถึง การต่อสู้ กับ มัน แล้ว เจ้ าจะไม่ คิด ทํา อีก 9 ดู เถิด ความหวัง ของคนที่ อาจสู้
มันนั ้นก็เป็นของเปล่า เมื่อเห็นมันเข้าเท่านั ้น จะไม่ล้มลงหรือ 10 ไม่มีใครดุพอที่จะไปยัว่ เย้า
มัน แล้วใครเล่าจะยืนมัน
่ ต่อเราได้ 11 ใครเล่าที่ จะขัดขวางเรา ซึ่งเราจะต้องตอบสนองเขา
สิ่งใดๆที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทัง้ สิ้นก็เป็นของเรา 12 เราจะไม่งดพูดถึงอวัยวะต่างๆของมัน หรือ
กําลั งอันแข็งกล้าของมัน หรือโครงร่างอันดีของมัน 13 ใครจะถลกเสื้อชัน
้ นอกของมันออก
ได้ ใครจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชัน
้ ของมันได้ 14 ใครจะเปิดประตู หน้าของมันได้ ฟัน
ของมัน นั ้น น่า สยดสยองโดยรอบ 15 เกล ็ด ของมัน อยู่ อย่างทะนง แนบตัว มัน สนิ ท เหมือน
อย่างตราผนึ ก 16 มันอยูชิ
่ ดกันมาก ไม่มีลมผ่านเข้าไปได้ 17 เกล็ดเหล่านั ้นต่อซึ่งกันและกัน
มันเกาะติดหมด และแยกจากกันไม่ได้ 18 การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมา ตาของ
มัน เหมือนอย่างแสงอรุ ณ รุ ง่ เช้า 19 คบเพลิง ออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดด
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ออกมา 20 ควัน ออกมาทางรู จม ูก ของมัน อย่างกับ มาจากหม้อ หรือ หม้อ ขนาดใหญ่ ที่ เดือด
พล่าน 21 ลมหายใจของมัน จุด ถ่านลุก เปลวเพลิง ออกมาจากปากของมัน 22 กําลัง อยู่ ใน
ลําคอของมัน และความสยดสยองเต้นอยู่ข้างหน้ามัน 23 หลืบเนื้ อของมันเกาะติดกัน หล่อ
ติ ดก ัน แน่ น ทํา อะไรมัน ไม่ ได้ 24 หัวใจของมัน แข็ง อย่างกับ หิน เออ แข ็ง เหมือนอย่างแท่น
หินโม่ 25 เมื่อมันลอยขึ้นมา ผู้ทรงอานุภาพก็กลัวมัน พอมันแว้ง เขาทัง้ หลายก็มีใจฝ่อเสีย
แล้ว 26 ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน ก็ต่อต้านมันไม่ได้ ไม่ว่าหอก หรือแหลน หรือหอกซัด
27 มัน นั บ เหล็ก ว่า เป็ น ฟาง และทองสัมฤทธิ์วา
่ เป็น ไม้ ผุ 28 ลูก ธนู ทําให้ มัน หนี ไปไม่ ได้ หิน
ลูกสลิ งก็กลายเป็นตอข้าว 29 ไม้กระบองก็ นับเป็นตอข้าวด้วย มันหัวเราะเยาะการซัดหอก
30 เบื้องล่างของมัน คมอย่างกับ เศษหม้อ แตก มัน เหยียดตัว ออกบนเลนเหมือนแหลมคม
31 มัน ทําให้ น้ํา ลึก เดือดเหมือนหม้อ มัน ทําให้ทะเลเหมือนหม้อ นํ้ามัน ทา 32 มัน ละทางแวบ
วาบไว้ข้างหลัง ทําให้ใครๆคิดว่ามหาสมุทรผมหงอก 33 บนแผ่นดินโลก ไม่มีอะไรเหมือนมัน
เป็นสิง่ ที่ถูกสร้างไม่ให้รู จั
้ กความกลัว 34 มันเห็นทุกสิง่ ที่อยู่สูง มันเป็นกษั ตริย์เหนื อบรรดา
สัตว์ที่สง่า�

42
โยบสารภาพต่อพระเจ้า
แล ้ว โยบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า 2 “ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า พระองค์ ทรงกระทํา ทุก สิง่
ได้ และพระประสงค์ ของพระองค์ จะไม่ หดหู่ไปได้ เลย 3 ‘นี่ ใครหนอที่ ซ่อนคํา ปรึกษาด้วยไร้
ความรู �
้ เพราะฉะนั ้น ข้าพระองค์ จึงกล่าวถึงสิง่ ที่ ข้าพระองค์ ไม่ เข้าใจ สิ ่งที่ ประหลาดเกิน
แก่ ข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ ไม่ ทราบ 4 ‘ฟัง ซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา�
5 ข้า พระองค์ เคยได้ยน
ิ ถึงพระองค์ ด้วยหู แต่ บัดนี้ ตาของข้าพระองค์ เห็นพระองค์ 6 ฉะนั ้น
ข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยูใ่ นผงคลีและขีเถ้
้ า�
1

ความมัง่ คัง่ ของโยบกลับมาสู่ท่านอีก

7 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสพระวจนะเหล่านี้ แก่โยบแล้ว

พระเยโฮวาห์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเท
มานว่า “ความพิโรธของเราพลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทัง้ สองของเจ้า เพราะเจ้ามิได้พูด
ถึง เราอย่างที่ ถูก ดัง โยบผู้ รับ ใช้ของเราได้ พูด 8 เพราะฉะนั ้น จงเอาวัว ผู้ เจ ็ด ตัว และแกะผู้
เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา และถวายเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับเจ้าทัง้ หลาย และโยบผู้รับ
ใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะยอมรับเขา เกรงว่าเรากระทํากับเจ้าตามความ
โง่ของเจ้า เพราะเจ้าทัง้ หลายมิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด� 9 ฝ่าย
เอลี ฟัส ชาวเทมาน และบิ ลด ัด คนชู อาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ได้ ไปกระทํา ตามที่ พระ
เยโฮวาห์ตรัสส ัง่ และพระเยโฮวาห์ทรงยอมรับโยบ 10 และพระเยโฮวาห์ทรงให้โยบกลับ สู่
สภาพดี เมื่อ ท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่าน และพระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมี มากเป็น
สองเท่าของที่มีอยู่ก่อน 11 และบรรดาพี่น้องชายหญิงของท่าน และบรรดาผู้ที่รู จั
้ กท่านมา
ก่อนได้มาหาท่าน และรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่าน และเขาทัง้ หลายสําแดง
ความเห็น อกเห็นใจและเล้าโลมท่าน ด้วยเรือ
่ งเหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงนํา มา
เหนื อท่าน และต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่ งกับแหวนทองคําวงหนึ่ งแก่ท่าน 12 และพระเยโฮวาห์
ทรงอํานวยพระพรชี วิตบ ัน
้ ปลายของโยบมากยิง่ กว่า บัน
้ ต้น ของท่าน และท่านมี แกะหนึ่ ง
หมื่น สี่ พัน อูฐ หกพัน วัวผู้ พัน คู่ และลาตัว เมีย หนึ่ ง พัน 13 ท่านมี บุ ตรชายเจ็ด คน และบุตร
สาวสามคนด้วย 14 และท่านเรียกชื่อ คนแรกว่า เยมี มาห์ และชื่อ คนที่ สอง เคส ิ ยาห์ และ
ชื่อ คนที่ สาม เคเรนหัป ปุค 15 และในแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ สิน
้ ไม่ มี หญิง ใดงดงามเท่า บรรดาบุตร
สาวของโยบ และบิดาของเขาได้ ให้มรดกแก่ เธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้ องชายของเธอ
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ต่อ จากนี้ ไป โยบมี ชี วิตอยู่ อี กหนึ่ ง ร้อยสี่ สิ บปี และได้ เห ็ นบุตรชายของท่าน หลานเหลน
ของท่านสี่ชัว่ อายุ 17 และโยบก็สิ้นชีวต
ิ เป็นคนแก่หง่อมทีเดียว
16

เพลงสดุดี 1:1

613

เพลงสดุดี 2:7

ประวัติความเป็นมาของ

เพลงสดุดี

หนังสือสดุดีประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี 150 บท เล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรได้
์ ถูกเขียน
ขึ้น ในลักษณะเป็น เล่ม เดียว แล ้ว หลัง จากนั ้น คนที่ มี ความปรารถนาดี ได้ แบ ่ง เล่ม เหล่า นั ้น
เป็นบท และข้อต่างๆเพื่อจะช่วยให้ใช้เล่มเหล่านั ้นอย่างสะดวกขึ้น
ถึง แม้ ว่า เราเรียกเล่ มน ี้ ว่า “เพลงสดุ ดี ของดาวิด� กษั ตริย์ ดาว ิด ไม่ ได้ เข ีย นทุกๆบทใน
หนั งสือ สดุ ดีน ี้ อาสาฟได้ เข ีย นบทเพลง 12 บท (50; 73-83) เอธานได้ เข ีย นบทเพลงหนึ่ ง
บท (89) โมเสสได้ เข ีย นบทเพลงบทเดียว (90) และบทเพลงบางบทเราไม่ รู ้ว่า ใครเป็น ผู้
เขียน แต่กษั ตริยดาว
์
ิดได้เขียนบทเพลงส่วนมาก
วิธแต่
ี งบทกวีของพวกฮีบรู เป็นดังนี้ เขาใช้คําสัมผัส ประโยคคู่ ประโยคซํ้า และประโยค
ที่มีความหมายตรงกันข้าม บทเพลงส่วนใหญ่เป็นคําอธิษฐานและคําสรรเสริญ แต่บางบท
เป็น คํา พยากรณ์ มี คํา พยากรณ์ หลายข้อ เกี่ยวกับ พระเยซู คริสต์ (สดด 2; 22; 69:8-9 ให้
เปรียบกับ ลก 24:25-26)
บทเพลงทุก บทมาจากพระเจ้า ไม่ใช่ มาจากมนุษย์ ที่ เข ีย นขึ้น พระเจ้า ทรงดลใจผู้ เข ียน
และ เขา เขียน ตาม การ ดลใจ นั ้น หน ังสือ สดุ ดีน ี้ มัง่ คั ่ งด ้วย เรือ
่ ง การ ถวาย ตัว ต่อ พระเจ้า
การอธิษฐาน การสรรเสริญ พระเจ้า การแนะนํา และการช่วยเหลือ คริสเตียนควรท่องจํา
บทเพลงบางบททัง้ หมด และบางข้อจากบทเพลงอื่น ๆ

1
เล่มที่หน่งึ ซึ่งเปรียบกับหนั งสือปฐมกาล เกี่ยวกับมนุษย์ ความสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า
1 บุ คคลผู้ ไม่ ดําเนิ น ตามคํา แนะนํา ของคนอธรรม หรือ ยืน อยู่ในทางของคนบาป หรือ นั ่ง
อยู่ ในที่ นั่ง ของคนที่ ชอบเยาะเย้ย ผู้ นั ้ นก ็ เป็นสุข 2 แต่ ความปี ติ ยินดี ของผู้ นั้น อยู่ ในพระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทัง้ กลางวันและ
กลางคืน 3 เขาจะเป็น เช่น ต้นไม้ ที่ ปลูก ไว้รม
ิ ธารนํ้า ซึ่ง เกิด ผลตามฤดู กาล และใบก็ จะไม่
เหีย
่ วแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จะจําเริญขึ้น

คนอธรรมขาดความสุข
4 คนอธรรมไม่ เป็ น เช่น นั ้น แต่ เป็ น เหมือนแกลบซึ่ง ลมพัด กระจายไป 5 เหตุ ฉะนั ้น คน
อธรรมจะไม่ ยงั ่ ยืน อยู่ ได้ เมื่อ ถึง การพิพากษา หรือ คนบาปไม่ ยน
ื ยงในที่ ชุ มนุมของคนชอบ
6
ธรรม เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศ
ไป

2

ราชอาณาจักรของพระบุตร
1 เหตุ ใด ชน ต่าง ชาติ จึง กระทํา โกลาหล ขึ้น และ ชนชาติ ทัง
้ หลาย คิด อ่าน ใน การ ที่ ไร้
ประโยชน์ 2 บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และนั ก ปกครองปรึกษากัน ต่อ
สู้ พระเยโฮวาห์และผู้รบ
ั การเจิม ของพระองค์ กล่าวว่า 3 “ให้เราระเบิด สายแอกของเขาให้
ขาดสะบัน
้ และขจัด บังเหียนของเขาให้ พ้น จากเรา� 4 พระองค์ ผู้ ประทับ ในสวรรค์ จะทรง
พระสรวล องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงเย้ย หยัน เขาเหล่า นั ้น 5 แล ้ว พระองค์ จะตรัส กับ เขาทัง้
หลายด้วยพระพิโรธ และกระทําให้เขาสยดสยองด้วยความกริว้ ของพระองค์ ตรัสว่า 6 “เรา
ได้ ตัง้ กษั ตริย์ ของเราไว้แล ้ว บนศิ โยน ภู เขาอัน บริสุทธิ์ ของเรา� 7 ข้าพเจ้า จะประกาศพระ
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ดํารัส ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ รบ
ั สั ่งก ับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้
กําเนิ ด แก่ เจ้ าแล้ว 8 จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติ ให้เป็น มรดกของ
เจ้า ตลอดทัง้ แผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเจ้า 9 เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยคทาเหล็ก และ
ฟาดให้แหลกเป็นชิน
้ ๆดุจภาชนะของช่างหม้อ�
ทรงชักชวนกษั ตริย์ทัง้ หลายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
โอ ข้าแต่กษั ตริยทั
์ ง้ หลาย จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่น
ดิน โลก จงรับคํา เตือนเถิด 11 จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ด้วยความยําเกรง และจงเกษม
เปรมปรีดิ์ด้วยตัวสัน
่ 12 จงจุบพระบุตรเถิดเกลือกว่าพระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้อง
พินาศจากทางนั ้น เมื่อพระพิโรธของพระองค์นั้นจุดให้ลุ กแต่น้ อย ความสุขเป็นของคนทัง้
หลายผู้วางใจในพระองค์
10 เพราะฉะนั ้นบัดนี้

3
เราปลอดภัย เพราะพระเจ้า ทรงป้องกัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ เสด็จ หนี จากอับ ซา
โลมโอรสของพระองค์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ศัตรู ของข้าพระองค์ทวีมากขึ้นเหลือเกิน คู่อริมากมายเหล่านี้ กําลัง
ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ 2 มี คนเป็ นอ ัน มากกําลัง กล่าวถึง จิต วิญญาณข้า พระองค์ ว่า “ใน
พระเจ้าไม่มีทางรอดสําหรับเขา� เซลาห์ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อม
รอบตัว ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเป็น สง่า ราศี ของข้า พระองค์ และทรงเป็น ผู้ ชู ศีรษะของ
ข้า พระองค์ ไว้ 4 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงฟัง
ข้าพเจ้า จากภูเขาอัน บริสุทธิ ์ ของพระองค์ เซลาห์ 5 ข้าพเจ้า นอนลงและหลับ ไป ข้าพเจ้า
กลับตื่นขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงอุปถัมภ์ ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆ ซึ่งตัง้
ตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยูรอบด้
่
าน 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้า พระองค์ โปรดทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น เพราะพระองค์ ทรงตบแก้ม ศั ตรู ทัง้ หลายของ
ข้า พระองค์ และทรงทุบ ฟัน ของคนอธรรมทัง้ ปวง 8 การช่วยให้รอดเป็น ของพระเยโฮวาห์
ขอพระพรของพระองค์หลัง่ ลงเหนื อประชาชนของพระองค์เทอญ เซลาห์

4
ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดสดับเมื่อข้าพระองค์
ร้องทูล เมื่อ ข้า พระองค์ จนตรอก พระองค์ ทรงประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ ข้า
พระองค์ และทรงฟัง คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ 2 โอ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เอ๋ย ท่าน
จะทําให้เกียรติของข้าพเจ้ากลายเป็นความอับอายอีกนานเท่าใด ท่านจะรักสิง่ ไร้สาระ และ
แสวงหาการมุสาอีกนานเท่าใด เซลาห์
1 โอ

จงวางใจในพระเยโฮวาห์

3 จงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงแยกคนที่ตามทางของพระเจ้าไว้สําหรับพระองค์

พระ
เยโฮวาห์จะทรงสดับเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์ 4 โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าทําบาป จงคํานึ งใน
ใจเวลาอยูบ
่ นที่นอนและสงบอยู่ เซลาห์ 5 จงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบธรรมและ
6
วางใจในพระเยโฮวาห์ มีคนเป็ นอันมากกล่าวว่า “ผู้ใดจะแสดงสิ่งดีๆให้เราได้เห็นบ้าง ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปล่ง แสงสว่างจากสี พระพักตร์ของพระองค์ มาเหนื อ ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย� 7 พระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อพวก
เขาได้ ข้าวและนํ้า องุน
่ มากมาย 8 ข้า พระองค์ จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เท่านั ้นที่ทรงกระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย
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5
คนอธรรมไม่ได้รับพระเมตตา ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งเป่า เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ ถ้อยคํา ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง
พิจารณา เสียง ครํา่ ครวญ ของ ข้า พระองค์ 2 ข้า แต่ พระ บร มกษั ตริ ย์ และ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ขอ ทรง ฟัง เสียง ร้อง ทูล ของ ข้า พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ จะ อธิษฐาน ทูล ต่อ
พระองค์ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ในเวลาเช้า พระองค์ จะทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์
ในเวลาเช้า ข้า พระองค์ จะเตรียมคํา อธิษฐานทูล ต่อ พระองค์ และเฝ้า คอยดู อยู่ 4 ด้วยว่า
พระองค์ มิได้ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปี ติ ยินดี ในความชัว่ ความชัว่ ร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์
5 คนโง่เขลาจะไม่ยน
ื อยูเ่ ฉพาะพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงเกลียดชังผูก
้ ระทําความ
6
ชัว่ ช้า ทัง้ สิน
พระองค์ จะทรงทําลายผู้ ที่ พู ดม ุสา พระเยโฮวาห์ จะทรงสะอิดสะเอียนต่อ ผู้
้
กระหายเลือดและคนหลอกลวง
1

ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนําท่าน
แต่ โดย ความ เมตตา อัน บริบู รณ ์ ของ พระองค์ ข้า พระองค์ จะเข้ า ไป ใน พระ นิ เวศ ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ นมัสการ ตรง ต่อ พระ วิหาร อัน บริ สุทธิ ์ ของ พระองค์ ด้วย ความ
ยําเกรงพระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เนื่ องด้วยพวกศั ตรู ของข้า พระองค์ ขอทรงนํา
ข้า พระองค์ ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงโปรดทํา ทางซึ่ง ข้า พระองค์ เดิน นั ้น
ให้ ราบรืน
่ 9 เพราะในปากของเขาเหล่า นั ้น ไม่ มี ความสัตย์ ซื่อ จิ ตใจของเขาก็ คือ ความชัว่
ร้าย ลํา คอของเขาคือ หลุม ฝัง ศพที่ เปิ ดอย ู่ เขาประจบสอพลอด้วยลิน
้ ของเขา 10 โอ ข้า แต่
พระเจ้า โปรดทําลายพวกเขา และให้เขาทัง้ หลายล้ม ลงด้วยความคิด เห็น ของตนเอง เหตุ
การละเมิดเป็นอันมากนั ้นขอทรงขับไล่เขาออกไปเนื่ องจากเขาทัง้ หลายได้กบฏต่อพระองค์
11 แต่ ให้คนทัง
้ ปวงที่ วางใจในพระองค์ นั้นเปรมปรีดิ ์ ให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี
อยู่เสมอ เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนที่รก
ั พระนามของพระองค์ปรีดาปราโมทย์
12
อยูในพระองค์
่
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่คนชอบธรรม
พระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา
7

6
ดาวิดบ่น แต่ ได้ ชนะพวกศั ตรู ของท่าน ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสายตามทํานองเชมิ
นิ ท เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงขนาบข้า พระองค์ เมื่อ ทรงโกรธ และขออย่า ทรงลง
ทัณฑ์ ข้า พระองค์ ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณา
แก่ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ออ
่ นระโหยโรยแรง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษา
ข้า พระองค์ เพราะกระดูก ของข้า พระองค์ ทุกข์ ยากลําบากนั ก 3 ทัง้ จิตใจของข้า พระองค์ ก็
ทุกข์ ยากลําบากอย่างยิง่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ อี กนานสัก เท่าใด 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงหันมาช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นด้วยเถิด โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ 5 เพราะถ้าในความตาย ไม่มีการระลึกถึงพระองค์
แล้ว ในแดนผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ ออ
่ นเปลี้ยด้วยการ
ครํา่ ครวญ และหลัง่ นํ้าตาท่วมที่นอนตลอดทัง้ คืน ที่ เอนกายก็ ชุม
่ โชกไปด้วยนํ้าตาของข้า
7
พระองค์ ตาของข้าพระองค์ ทรุ ดโทรมไปเพราะความทุกข์ใจ มันอ่อนเพลียลงเพราะคู่ อริ
ทัง้ ปวงของข้า พระองค์ 8 บรรดาเจ้า ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า จงพรากไปจากข้า เพราะพระเย
โฮวาห์ทรงสดับเสียงร้องไห้ของข้าแล้ว 9 พระเยโฮวาห์ทรงสดับคําวิงวอนของข้า พระเยโฮ
วาห์จะทรงรับคํา อธิษฐานของข้า 10 ขอให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของข้า ได้ อายและลําบากยากนั ก ขอ
ให้เขาทัง้ หลายหันกลับและได้รบ
ั ความอับอายในพริบตาเดียว
1
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7
ดาว ิด อธิษฐานเรือ
่ งการประสงค์ ร้ายของพวกศั ตรู ชิ กกาโยนของดาวิด ซึ่ง ท่านร้อง
ถวายพระเยโฮวาห์เกี่ยวกับคําพูดของคูชคนเบนยามิน
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจอยู่ในพระองค์ ขอทรง
ช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ภัย จากผู้ ข่มเหงทัง้ มวล ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น 2 เกรงว่า เขา
จะฉี กจิตวิญญาณข้าพระองค์ เสียอย่างสิงโต และฉี กจิตวิญญาณนั ้นออกเป็นชิน
้ ๆ โดยไม่
3
มี ผู้ ใดช่วยได้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ กระทํา เช่น
นี้ คือ ถ้า มี ความชัว่ ช้า ในมือ ของข้า พระองค์ 4 ถ้า ข้า พระองค์ ตอบแทนความชัว่ แก่ ผู้ ที่ อยู่
อย่างสันติ กับ ข้า พระองค์ (แต่ ผู้ ที่ เป็น ศั ตรู ด้วยปราศจากเหตุ ข้า พระองค์ เคยช่วยผู้ นั้น ให้
รอดพ้น ไป� 5 ก็ ขอให้ ศัตรู ข่มเหงจิต วิญญาณข้า พระองค์ ทัน และให้ เขาเหยียบยํ่า ชีวต
ิ ข้า
6
พระองค์ลงถึงดิน และวางเกียรติยศของข้าพระองค์ไว้ในผงคลี เซลาห์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอพระองค์ทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้นสู้ความเกรีย
้ วกราดของศั
ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อทําการพิพากษาที่พระองค์ทรงกําหนดแล้ว 7 ดังนั ้นชุ
มนุมชนชาติ ทัง้ หลายจะมาอยู่รอบพระองค์ เพราะเห็นแก่ ชุมนุมนัน
้ ขอทรงกลับไปประทับ
8
บนที่ สูง พระเยโฮวาห์ จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พิพากษาข้า พระองค์ ตามความชอบธรรมของข้า พระองค์ และตามความสัตย์ สุ จร ิตซึ่ งม ี
อยูในข้
่
าพระองค์ 9 โอ ขอให้ความชัว่ ร้ายของคนชัว่ จงมาถึงที่สิน
้ สุด แต่ขอทรงสถาปนาคน
ชอบธรรมขึ้น เพราะพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคิดและจิตใจทัง้ หลาย 10 การ
ป้องกันข้าพเจ้าอยูก
่ ับพระเจ้า ผูทรงช่
้
วยคนใจเที่ยงตรงให้รอด 11 พระเจ้าทรงพิพากษาคน
ชอบธรรม และพระเจ้าทรงพระพิโรธกับคนชัวท
่ ุกวัน 12 ถ้ามนุษย์คนใดไม่กลับใจ พระองค์
จะทรงลับคมดาบของพระองค์ พระองค์ ทรงโก่งธนูเตรียมพร้อมไว้ 13 พระองค์ทรงเตรียม
อาวุธแห่งความตาย พระองค์ ทรงกระทําให้ลูกธนูของพระองค์ ต่อสู้ ผู้ข่มเหงทัง้ หลาย 14 ดู
เถิด คนชัวก
่ ่อความชัว่ ช้าขึ้นแล้ว กําลังท้องความชัว่ ช้า และคลอดการมุสาออกมา 15 เขา
ขุด หลุม พรางไว้ และตกลงไปในหลุ มท ี่ เขาทํา ไว้ นั ้น 16 ความชัว่ ช้า ของเขาจะกลับ มาสุม
ศีรษะเขา และความทารุ ณ ของเขาจะลงมาบนกบาลของเขาเอง 17 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ เนื่ องด้วยความชอบธรรมของพระองค์ และข้าพเจ้า จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด

8
พระราชกิจ และความรัก ของพระเจ้า ยกย่องสง่า ราศี ของพระองค์ ถึง หัว หน้า นั กร ้ อง
ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ คือ องค์ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ บรรดา ข้า พระองค์ พระนาม ของ
พระองค์ สูงส่ง ยิง่ นั ก ทั ่วท ัง้ แผ่น ดิน โลก พระองค์ ผู้ ทรงตัง้ สง่า ราศี ของพระองค์ ไว้เหนื อ ฟ้า
สวรรค์ ทัง้ หลาย 2 จากปากของเด็ กอ ่อนและเด็ก ที่ ยั งด ูดนม พระองค์ ทรงตัง้ กําลัง เพราะ
บรรดาคู่ อริของพระองค์ เพื่อ ระงับ ยับ ยัง้ ศั ตรู และผู้ กระทํา การแก้ แค้น 3 เมื่อ ข้า พระองค์
พิจารณาดู ฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็น ผลงานแห่ง นิว
้ พระหัตถ์ ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาว
4
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสถาปนาไว้ มนุษย์ เป็น ผู้ ใดเล่า ซึ่ง พระองค์ ทรงระลึก ถึง เขา และบุตร
มนุษย์เป็นผูใ้ ดซึ่งพระองค์ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 5 เพราะพระองค์ทรงทําให้เขาตํ่ากว่าพวกทูต
สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียว และทรงประทานสง่า ราศี กับ เกียรติ เป็น มงกุฎ ให้แก่ เขา 6 พระองค์
ทรงมอบอํานาจให้ ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจ ของพระองค์ พระองค์ ทรงให้ สิ ่ง ทัง้ ปวง
อยู่ใต้ ฝ่าเท้าของเขา 7 คือฝูงแกะและฝูงวัวทงั ้ สิน
้ ทัง้ สัตว์ป่าด้วย 8 ตลอดทัง้ นกในอากาศ
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ปลาในทะเล และอะไรต่างๆที่ไปมาอยู่ตามทะเล 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็น
เจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิง่ นั กทัวท
่ งั ้ แผ่นดินโลก

9
การสรรเสริญพระเจ้าเนื่ องด้วยการพิพากษาของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งตามทํานอ
งมุธลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า
2
พระองค์ ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ข้าพระองค์จะยินดีและ
ปลาบปลื้มใจในพระองค์ โอ ข้าแต่ องค์ ผู้สูงสุด ข้าพระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ 3 เมื่อ พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ หัน กลับ เขาทัง้ หลายก็ สะดุด และพินาศไปต่อ
เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 4 เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่
ข้าพระองค์ พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและประทานการพิพากษาอันชอบธรรม 5 พระองค์
ได้ ทรงขนาบบรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคนชัว่ แล้วทรงลบชื่อของเขาออกเสียเป็น
นิ ตย์ 6 โอ ศัตรู เอ๋ย ความพินาศของเจ้า ได้ สําเร็จ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงทําลายบรรดาหัว
เมืองของเขา และที่ ระลึก ของเขาก็ วอดวายพร้อมกับ เขา 7 แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงยืนยง
อยู่ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงตระเตรี ยมบัล ลั งก ์ ของพระองค์ เพื่อ การพิพากษา 8 พระองค์
จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม พระองค์ จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ ด้วย
ความเที่ยงธรรม 9 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็ นที่ลี้ภัยของคนที่ถูกกดขี่ ทรงเป็ นที่ลี้ภัยในเวลา
ยากลําบาก 10 บรรดาผู้ ที่ รู จั
้ ก พระนามของพระองค์ ก็ จะวางใจในพระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ เพราะว่า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ บรรดาผู้ ที่ เสาะแสวงหาพระองค์ 11 จงร้องเพลง
สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง ประทับ ในศิ โยน จงบอกเล่า ถึง พระราชกิจ ของพระองค์ ใน
ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 12 เมื่อ พระองค์ ทรงไต่สวนเรือ
่ งโลหิต พระองค์ ทรงจํา เขาทัง้
หลายไว้ พระองค์มิได้ทรงลืมคําร้องทุกข์ของผู้ถ่อมตัวลง 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ขอทรงทอดพระเนตรว่า ข้า พระองค์ ต้องทนทุกข์ ทรมานเพราะ
คนที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ เพียงใด ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ทรงยกข้า พระองค์ ข้น
ึ จากประตู ของ
ความตาย 14 เพื่อข้าพระองค์ จะกล่าวบรรดาคําสรรเสริญพระองค์ ที่ ในประตู ทัง้ หลายแห่ง
ธิดาศิ โยน ข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ ในการช่วยให้ รอดของพระองค์ 15 บรรดาประชาชาติ
ได้ จมลงในหลุม ซึ่ง เขาทํา ไว้ และเท้า ของเขาติดตาข่ายซึ่ง เขาเองซ่อนดัก ไว้ 16 พระเยโฮ
วาห์ทรงเผยพระองค์ให้ปรากฏแจ้งด้วยการพิพากษาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา คนชัว่ ถูกด
ั กด ้ว ยกิ จการที่ ทํา ด้วยมือ ของเขาเอง ฮิ ก เกอัน เซลาห์ 17 คนชัว่ จะต้องถอยไปสู่ นรก คือ
ประชาชาติทัง้ มวลที่ลืมพระเจ้า 18 เพราะพระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไป และความ
หวัง ของคนยากจนจะไม่ พินาศไปเป็น นิ ตย์ 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น อย่า
ให้มนุษย์มี ชัยได้ แต่ ให้บรรดาประชาชาติ ถู กพิพากษาในสายพระเนตรของพระองค์ ทัง้ สิน
้
20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้ เขายําเกรง และให้ บรรดาประชาชาติ ทราบว่า เขาทัง
้
หลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั ้น เซลาห์

10
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ไฉน พระองค์ ประทับ ยืน อยู่ ห่าง ไกล ไฉน พระองค์ ทรง ซ่อน
พระองค์ เสีย ในยามยากลําบาก 2 คนชัว่ ข่มเหงคนยากจนอย่างทะนงองอาจ ขอให้ เขาติ
ดก ับ บ่วงแร้ว แห่ งอ ุ บายที่ เขาคิด ขึ้น นั ้น 3 เพราะคนชัว่ อวดถึง สิง่ ที่ ใจเขาอยากได้ นั ้น และ
อวยพรคนที่ โลภ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเกลียดชัง 4 เพราะคนชั ่วน น
ั ้ ด้วยสี หน้าที่ เย่อ หยิง่
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ยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิได้อยูในความคิ
่
ดทัง้ สิน
ี
ว่
้ ของเขาเลย 5 วิธการของคนชั
ร้ายกาจอยู่ ทุก เวลา การพิพากษาของพระองค์ อยู่ สูง พ้น สายตาของเขา เขาพ่น ความร้าย
ใส่ บรรดาคู่ อริของเขา 6 โดยคิดในใจของเขาว่า “ข้าจะไม่หวัน
่ ไหว เพราะข้าจะไม่ พบความ
ยากลําบากเลย� 7 การแช่งด่า การล่อลวง และการฉ้ อฉลอยูเ่ ต็มปากของเขา ความชัว่ ร้าย
และความเลวทรามอยู่ใต้ ลิน
้ ของเขา 8 เขานั ่งซุ่ม คอยดักทําร้ายอยู่ตามชนบท และกระทํา
ฆาตกรรมคนไร้ผิดเสียในที่เร้นลับ ตาของเขาสอดหาคนยากจน 9 เขาซุ่มอยูใ่ นที่ลับเหมือน
สิงโตอยู่ ในที่ กําบัง เขาซุ่ม อยู่ เพื่อ จับ คนยากจน แล ้ว เขาฉุ ด ลากคนยากจนมาด้วยตาข่าย
ของเขา 10 เขาหมอบลงและย่อ ตัว ลง เพื่อ คนยากจนจะจมลงด้วยพวกที่ แข ็ง แรงของเขา
11 เขาคิดในใจว่า “พระเจ้าลืมแล้ว พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย�
การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์
ขึ้น ขออย่า ทรงลืม คนที่ ถ่อมตัว ลง 13 ไฉนคนชัว่ จึง ประณามพระเจ้า และกล่าวในใจของ
ตนเองว่า “พระองค์ จะไม่ ทรงเอาเรือ
่ งเอาราว� 14 พระองค์ ทรงเห็น เออ พระองค์ ทรงพิ
เคราะห์ ความยากลําบากและความโกรธเคืองแล้ว เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงดําเนิ น คดี ด้วย
พระหัตถ์ ของพระองค์ คนยากจนมอบตัว ไว้กับ พระองค์ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชว
่ ยคนกําพร้า
15
พ่อ
ขอพระองค์ ทรงหัก แขนของคนชัว่ และคนกระทํา ชัว่ ขอทรงค้น ความชัว่ ของเขา
ออกมาจนหมดสิน
้ 16 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระมหากษั ตริย์ อยู่ เป็น นิ ตย์ นิ รัน ดร์ บรรดา
ประชาชาติ จะพินาศไปจากแผ่น ดิน ของพระองค์ 17 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสดับ
ความปรารถนาของคนที่ถ่อมตัวลง จะทรงเสริมกําลังใจเขา และพระองค์จะทรงเงีย
่ พระกร
รณสดับ ถ้อยคํา ของเขา 18 เพื่อ ประทานความยุ ติ ธรรมแก่ คนกําพร้า พ่อ และคนถู กบ ีบ
บังคับ เพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับเขาอีกต่อไป
12 โอ

11
การทรงเตรียมและความยุติธรรมของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพเจ้าวางใจในพระเยโฮวาห์ ท่านจะพูดกับจิตใจข้าพเจ้าอย่างไรว่า “จงหนี ไปที่ ภูเขา
เหมือนนก 2 เพราะดูเถิด คนชัว่ โก่งธนูและเอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว เพื่อจะยิงเข้าไปอย่าง
ลับๆให้ ถู กคนใจเที่ยงธรรม 3 ถ้า รากฐานถูก ทําลายเสีย แล้ว คนชอบธรรมจะทํา อะไรได้�
4 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ในพระวิหารอัน บริสุ ทธิ ์ ของพระองค์ พระที่นั่ง ของพระเยโฮวาห์
อยู่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและหนั งตาของพระองค์ทดสอบบุตรทัง้ หลาย
ของมนุษย์ 5 พระเยโฮวาห์ทรงทดสอบคนชอบธรรม แต่ วิญญาณของพระองค์ ทรงเกลียด
ชัง คนชัว่ และผู้ ที่ รัก ความทารุ ณ โหดร้าย 6 พระองค์ จะทรงเทบ่วงแร้ว ต่างๆ เพล ิง และไฟ
กํามะถัน ใส่ คนชัว่ ลมที่ แผดเผาจะเป็น ส่วนถ้วยของเขาเหล่า นั ้น 7 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้
ชอบธรรมทรงรักความชอบธรรม พระพักตร์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงตรง

12

ดาวิดมน
ั ่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองเชมินิท เพลงสดุดี
ของดาวิด
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดช่วยเพราะคนที่ ตามทางของพระเจ้าไม่มีอีกแล้ว และ
คนสุจริตได้อน
ั ตรธานไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 2 ทุกคนกล่าวคําไร้สาระต่อเพื่อนบ้าน
ของตน เขาทัง้ หลายพูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและสองใจ 3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัดริมฝีปาก
ที่ป้อยอออกเสียสิน
้ และลินที
้ ่พูดวาจาเย่อหยิง่ นั ้นด้วย 4 คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า “เราจะชนะ
ด้วยลิน
้ ของเรา ริม ฝีปากของเราเป็น ฝ่ายเรา ใครจะเป็น นายเรา� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
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“เราจะลุกขึ้นเดีย
๋ วนี้ เพราะคนยากจนถู กบีบบังคับ และคนขัดสนครํา่ ครวญ เราจะจัดเขา
ไว้ในที่ปลอดภัยจากคนที่พ่นความร้ายใส่เขา� 6 พระดํารัสของพระเยโฮวาห์เป็นพระดํารัส
ที่ บริสุทธิ์ เป็น เหมือนเงิน หลอมให้บริสุทธิในเตาไฟบนแผ่
น ดิน แล้ว ถึง เจ็ด ครัง้ 7 โอ ข้า แต่
์
พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงป้องกันพวกเขาทัง้ หลาย พระองค์จะทรงปกปักรักษาพวกเขา
ไว้เสมอจากพงศ์ พันธุ ์นี้ 8 คนชัวก
่ ็เพ่นพ่านไปมาอยู่รอบด้าน ขณะเมื่ อมีการยกย่องคนชัว่
ช้าที่สุด

13
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเรือ
่ งความชักช้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ อีกนานเท่าใดพระองค์ จะทรงลืมข้าพระองค์ เสีย เป็นนิ ตย์หรือ
พระองค์ จะปิดบัง พระพักตร์ของพระองค์ จากข้า พระองค์ นานเท่าใด 2 ข้า พระองค์ จะต้อง
ตรึกตรองในใจของข้าพระองค์ และมีความทุกข์โศกอยู่ในใจทุกวันนานเท่าใด ศัตรู ของข้า
พระองค์จะเหนื อข้าพระองค์นานเท่าใด
การทูลขอพระคุณ
3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา และฟังข้าพระองค์ด้วย
เถิด ทัง้ ขอทรงเพิม
่ ความสว่างแก่ ตาข้า พระองค์ เกล ื อกว่า ข้า พระองค์ จะหลั บอย ู่ ในความ
4
ตาย เกรงว่า ศั ตรู ของข้า พระองค์ จะว่า “เราชนะเขาแล้ว� เกรงว่า คู่ อริของข้า พระองค์
จะเปรมปรีดิ ์ เพราะข้า พระองค์ กําลัง หวัน
่ ไหว 5 แต่ ข้า พระองค์ วางใจในความเมตตาของ
พระองค์ จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีดิใ์ นความรอดของพระองค์ 6 ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างบริบูรณ์
1

14
คนโง่ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและมนุษย์ธรรมดา ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 คนโง่รําพึงในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า� เขาทัง
้ หลายก็เลวทรามลง เขากระทํากิจการ
ที่ น่า สะอิดสะเอียน ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี 2 พระเยโฮวาห์ ทรงมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ ดู
บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็
หลงเจิน
่ ไปหมด เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลงเหมือนกัน สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย
4 บรรดาผู้ที่กระทําความชัว
้ อ คือผู้ที่กินประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง
่ ช้าไม่มีความรู หรื
และไม่รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่นอย่างน่าสยดสยองยิง่ นั ก เพราะพระเจ้า
ทรงสถิตตลอดชัว่ อายุของผู้ชอบธรรม 6 เจ้าได้ควํา่ แผนงานของคนยากจนเสีย แต่พระเย
โฮวาห์ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของเขา 7 โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ออิสราเอลมาจากศิ โยนเสียที เถิด
เมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงให้พวกเชลยแห่ง ประชาชนของพระองค์ กล ับ สู่ สภาพเดิม ยาโคบจะ
ปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

15

ดาวิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิโยน เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดจะอาศัย อยู่ ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ ใดจะอยู่ บนภูเขาอัน
บริสุทธิ์ของพระองค์ 2 คือผู้ที่ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม และประพฤติตามความชอบธรรม
และพูดความจริงจากใจของตน 3 ผู้ซึ่งไม่ใช้ลิน
้ ของตนในการนิ นทาว่าร้าย ไม่กระทําชัว่ ต่อ
เพื่อนบ้าน และไม่ตําหนิ เพื่อนบ้านของตน 4 ในสายตาของเขา คนถ่อยเป็นคนที่ ถู กดูหมิน
่
เหยียดหยาม เขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยําเกรงพระเยโฮวาห์ เมื่อให้คําสัตย์ปฏิญาณแล้วต้องพบ
กับ ความปวดร้าวเขาก็ ไม่ กลับ คํา 5 เขาเป็น ผู้ ที่ ให้คนอื่ นก ู้ เงิน โดยมิ ได้ คิด ดอกเบี้ย และไม่
ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิด ผู้ซึ่งกระทําสิง่ เหล่านี้ จะไม่หวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์
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ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 2 โอ
จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า เอ๋ย เจ้ าได้ ทูล พระเยโฮวาห์แล ้ วว ่า “พระองค์ ทรงเป็น องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนื อพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย� 3 วิสุทธิชนในแผ่น
ดินและผู้ประเสริฐ เป็นพวกที่ข้าพเจ้ามีความปีติยินดีทัง้ สิน
้ ่รีบติดตาม
้ ด้วย 4 แต่บรรดาผูที
พระอื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครือ
่ งดื่มบูชาแห่งเลือดของพวก
เขา หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั ้น
1 โอ

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์
พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ส่วนมรดกและถ้วยของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงรักษาส่วนของข้า
พระองค์ ไว้ 6 เขตแดนของข้าพเจ้าเป็ นที ่ที่ ร่มรืน
่ เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ ดี 7 ข้าพเจ้าจะสรร
เสริญ พระเยโฮวาห์ ผู้ ประทานคํา ปรึกษาแก่ ข้าพเจ้า เออ ในกลางคืน จิตใจของข้าพเจ้า
เตือนสอนข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าตัง้ พระเยโฮวาห์ไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ ประ
ทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว 9 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี
และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ปรีดา เนื้ อหนั งของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังใจด้วย
10 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิง
้ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ไว้ ในนรก ทัง้ จะไม่ ทรงให้ องค์
บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่า ไป 11 พระองค์ จะทรงสําแดงวิถี แห่ งชีวต
ิ แก่ ข้า พระองค์ ต่อ
์
พระ พักตร์ พระองค์ มี ความ ชื่น บา นอ ย่าง เปี่ ยมล ้น ใน พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์ มี ความ
เพลิดเพลินอยูเป็
่ นนิ ตย์
5
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ดาวิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศัตรู คําอธิษฐานของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สดับ ความ ฝ่าย ยุ ติ ธรรม ทรง ฟัง คําร้อง ทูล ของ ข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ซึ่ง มาจากริม ฝีปากที่ ไม่มี
การ หลอก ลวง ของ ข้า พระองค์ 2 ขอ ให้ การ ชนะ ความ ของ ข้า พระองค์ มา จาก พระ พักตร์
พระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์ทรงเห็นสิง่ เที่ยงธรรม 3 เมื่อพระองค์ทรงลองจิตใจของ
ข้า พระองค์ และเสด็จ เยีย
่ มเยียนข้า พระองค์ ในเวลากลางคืน เมื่อ ทรงทดสอบข้า พระองค์
แล้ว พระองค์ จะไม่ ทรงพบความชัว่ ในข้า พระองค์ เลย ข้า พระองค์ ตัง้ ใจแล้ วว ่า ปากของ
ข้า พระองค์ จะมิ ได้ ละเมิด 4 เก ี่ ยวด ้ว ยกิ จการของมนุษย์ โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ ข้องเกี่ยวกับ ทางแห่ง คนทารุ ณ โหดร้าย 5 ขอให้ ย่างเท้า ของข้า
พระองค์แนบสนิ ทกับวิถีของพระองค์ เพื่อเท้าของข้าพระองค์มิได้พลาด 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า
ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ถึง พระองค์ เพราะพระองค์ จะทรงสดับ ข้า พระองค์ ขอทรงเอียงพระกร
รณสดับ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ ด้วยเถิด 7 โอ ข้า แต่ พระผู้ ชว
่ ยของบรรดาผู้ แสวงหาที่ ลี้
ภัย จากปฏิ ปักษ์ ของเขา ณ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ขอทรงสําแดงความเมตตาอย่าง
มหัศจรรย์ของพระองค์ 8 ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภาย
ใต้ ร่มปีกของพระองค์ 9 ให้พ้นจากคนชัว่ ผู้ล้างผลาญและจากศั ตรู ผู้คอยเข่นฆ่าซึ่งล้อมข้า
พระองค์ไว้โดยรอบ 10 เขาปิดใจของเขาไว้เพราะเหตุความมัง่ คัง่ ของตน ปากของเขาพูดคํา
หยิง่ ยโส 11 เขาสะกดรอยข้า พระองค์ เดีย
๋ วนี้ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ เขาจับตาดู ข้า พระองค์
12
เพื่อจะเหวีย
่ งข้าพระองค์ลงดิน เขาเป็นดุจสิงโตที่กระหายเหยื่อของมัน เหมือนดังสิงโต
หนุ่ม ซึ่ง ซุ่ มด ัก ทําร้ายอยู่ ในที่ ลับ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น ปะทะเขาไว้ และ
ควํา่ เขาลงเสีย ขอทรงช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชัว่ ด้วยดาบของพระองค์ 14 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นพระหัตถ์ของพระองค์
จากมนุษย์ แห่ งโลกนี้ จากมนุษย์ ผู้ ซึ่ งม ี ส่วนของชี วิ ตน ี้ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ท้องของเขา
1
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เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติที่ พระองค์ทรงซ่อนไว้ พวกเขามีลูกหลานอุดมสมบูรณ์ และส่วนที่
เหลือเขามอบไว้ให้แก่ลูกอ่อนของเขา 15 ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเห็นพระพักตร์ของ
พระองค์ในความชอบธรรม เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะอิม
่ เอิบใจด้วยพระลักษณะ
ของพระองค์

18

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอันมากมาย ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของ
ดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถวายถ้อยคําของเพลงบทนี้ แด่พระเยโฮวาห์ในวันที่พระ
เยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรูทัง้ หลายของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของ
ซาอูล ท่านกล่าวว่า
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรักพระองค์ 2 พระเยโฮวาห์
เป็น ศิ ลา ป้อมปราการ และผู้ ชว
่ ยให้ พ้น ของข้า พระองค์ เป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ เป็น
กําลัง ของข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ จะวางใจในพระองค์ เป็น ดัง้ เป็น เขาแห่ง ความรอด
ของข้า พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะร้องทูล ต่อ พระเยโฮ
วาห์ผู้ทรงสมควรแก่ การสรรเสริญ และข้าพระองค์ จะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้นจากศั ตรู ของข้า
พระองค์ 4 ความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้ กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับ
ข้าพระองค์ทําให้ข้าพระองค์กลัว 5 ความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองค์ไว้ บ่วงมัจจุราช
ปะทะข้า พระองค์ 6 ในยามทุกข์ ระทมใจ ข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า ร้องทูล
ขอความช่วยเหลือ จากพระเจ้า ของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า จากพระ
วิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยน
ิ ต่อพระพักตร์พระองค์ ไปถึงพระกรรณ
7
ของพระองค์ แล ้ว แผ่น ดิน โลกก็ สัน
่ สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของภูเขาก็ หวัน
่ ไหว
8
ด้วย และสัน
่ สะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริว้ ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์
และเพลิง ผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟนั ้น 9 พระองค์ ทรง
โน้ มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา ความมืดทึ บอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ 10 พระองค์
ทรง เค รู บ ตน หนึ่ ง แล ้ว ทรง เหาะ ไป พระองค์ ทรง เหาะ ไป โดย ปีก ของ ลม อย่าง รวดเร็ว
11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ความมืด ปกคลุม พระองค์ ไว้ ให้ เมฆมืด และอุ้ มน ้า
ํ เป็น พลับพลา
12
ของพระองค์ มีลูกเห็บและถ่านเพลิงแตกออกมาทะลุ เมฆจากความสว่างสุกใสข้างหน้า
พระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ กก ้ องในฟ้า สวรรค์ และองค์ ผู้ สูง สุ ดก ็ เปล ่ง พระ
สุรเสียง คือ ลูกเห็บ และถ่านเพลิง 14 พระองค์ ทรงยิง ลูก ธนู ของพระองค์ ออกไป ทําให้ เขา
ต่างกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทําให้เขาโกลาหล 15 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ แล้วก็เห็นก้นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้ง เมื่อพระองค์
ทรงขนาบทะเลด้วยลมที่ พวยพุ่ง จากช่องพระนาสิก ของพระองค์ 16 พระองค์ ทรงเอื้อมมา
จากที่ สูง ทรงจับ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงดึง ข้าพเจ้า ออกมาจากนํ้า อัน มากหลาย 17 พระองค์
ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศั ตรู เข้มแข็งของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้า
เพราะเขามีอานภ
ุ าพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนั ก 18 เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันทีข
่ ้าพเจ้าประสบ
19
หายนะ แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นทีพ
่ ักพิงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าออกมายัง
ที่กว้างใหญ่ และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้น เพราะพระองค์ทรงชื่นชมยินดีในข้าพเจ้า 20 พระเย
โฮวาห์ประทานรางวัล แก่ ข้าพเจ้า ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงตอบแทน
ข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่ งม ือ ของข้าพเจ้า 21 เพราะข้าพเจ้า รักษาบรรดามรรคาของ
พระ เย โฮ วาห์ และ ไม่ ได้ พราก จาก พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า อย่าง ชัว่ ร้าย 22 เพราะ คํา ตัดสิน
ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า มิ ได้ ผล ัก กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ ไป
เลย 23 ต่อ พระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า รักษาตัว ไว้ ไม่ ทําความชัว่ ช้า
24 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า
ตาม ความ สะอาด แห่ งม ือ ของ ข้าพเจ้า ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ 25 พระองค์ จะ ทรง
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สําแดงความเมตตาต่อ ผู้ ที่ มี ความเมตตา พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ อย่างไร ้ ตําหนิ
ต่อ ผู้ ที่ ไร้ตําหนิ 26 พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ บริสุทธิ์ต่อ ผู้ ที่ บริสุทธิ์ พระองค์ จะทรง
สําแดงพระองค์ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ผู้ ที่ คดโกง 27 เพราะพระองค์ จะทรงช่วยประชาชนที่ ยาก
แค้น ให้ พ้น แต่ ตา ที่ หยิง่ ยโส นั ้น พระองค์ จะ ทรง กระทํา ให้ ตํ่า ลง 28 พระองค์ จะ ทรง จุด
ตะเกียงของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์จะทรงกระทําความมืดของข้า
พระองค์ ให้ สว่าง 29 พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ ตะลุย กองทัพ ได้ โดยพระองค์ และโดยพระเจ้า
ของข้าพเจ้า นี้ ข้าพเจ้า สามารถกระโดดข้ามกําแพงได้ 30 สําหรับ พระเจ้า พระองค์ นี้ พระ
มรรคาของพระองค์ ดี เลิศ ทุก ประการ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พิสูจน์ แล ้ว เป็น ความ
จริง พระองค์ ทรง เป็น ดัง้ ของ บรรดา ผู้ ที่ วางใจ ใน พระองค์ 31 เพราะ ผู้ ใด จะ เป็น พระเจ้า
นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่า เป็น ศิ ลา เว้น แต่ พระเจ้า ของเรา 32 คือ พระเจ้า ผู้ทรง
เอากําลัง คาดเอวของข้าพเจ้า ไว้ และทรงกระทํา ให้ ทางของข้าพเจ้า รอบคอบ 33 พระองค์
ทรงกระทํา ให้ เท ้า ของข้าพเจ้า เหมือนอย่างตีน กวางตัว เมีย และทรงวางข้าพเจ้า ไว้ บนที่
สูง 34 พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทําสงคราม ดังนั ้นแขนของข้าพเจ้าสามารถทําให้
คัน ธนู เหล็กกล้า หัก ได้ 35 พระองค์ ประทานโล่ แห่ งความรอดของพระองค์ ให้ ข้า พระองค์
และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงคํ้าจุน ข้า พระองค์ และซึ่ง พระองค์ ทรงน้ อมพระทัย ลง
ก็ กระทําให้ข้าพระองค์ เป็นใหญ่ขึ้น 36 พระองค์ ประทานที่ กว้างขวางสําหรับย่างเท้าของข้า
พระองค์ เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาด 37 ข้าพระองค์ไล่ตามศัตรู ของข้าพระองค์ทัน และ
ไม่ หน
ั กลับ จนกว่า เขาจะถูก ผลาญเสีย สิน
้ 38 ข้า พระองค์ ได้ แทงเขาทะลุ เขาจึง ไม่ สามารถ
ลุก ขึ้น ได้ อีก เขาล้ม ลงที่ ใต้ เท ้า ของข้า พระองค์ 39 เพราะพระองค์ ทรงเอากําลัง คาดเอวข้า
พระองค์ ไว้เพื่อ ทํา สงคราม พระองค์ ทรงกระทํา ให้พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์ สยบลง
อย่างราบคาบ 40 พระองค์ทรงโปรดประทานคอของศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อ
ข้าพระองค์จะทําลายบรรดาผู้ที่ เกลียดชังข้าพระองค์เสียสิน
้ 41 เขาร้องให้ช่วย แต่ไม่มีใคร
ช่วยให้รอดได้ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ มิได้ ทรงตอบเขา 42 ข้า พระองค์ จึง ทุบ
เขาแหลกละเอียดอย่างผงคลี ต่อ หน้า ลม ข้า พระองค์ จึง โยนเขาออกไปเหมือนโคลนตาม
ถนน 43 พระองค์ ทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากการยื้อแย่งกับประชาชน และทรงตัง้ ให้ข้า
พระองค์เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรูจ
้ ักกจ
็ ะได้ปรนนิ บัติ
ข้า พระองค์ 44 พอเขาได้ยน
ิ ถึง ข้า พระองค์ เขาก็ จะเชื่อ ฟัง ชนต่างด้าวจะได้ มาหมอบราบ
45
ต่อ ข้า พระองค์
ชน ต่างด้าว นั ้น จะ เสีย กําลัง ใจ และ ตัว สัน
่ ออก มา จาก ที่ กําบั งอ ัน เข้ม
แข็งของเขาเหล่า นั ้น 46 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ และศิลาของข้าพระองค์ เป็ นที ่ควร
สรรเสริญ พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นทียกย่
่
อง 47 คือพระเจ้าผูป
้ ระทานการ
แก้แค้นแก่ข้าพระองค์ และทรงปราบปรามบรรดาชนชาติทัง้ หลายให้อยูภายใต้
่
อํานาจของ
ข้าพระองค์ 48 ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรู พระเจ้าข้า พระองค์ทรงยกข้าพระองค์
ขึ้นเหนื อพวกที่ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนทารุ ณ
โหด ร้าย 49 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ เหตุ นี้ ข้า พระองค์ จึง จะ ขอ เทิดทูน พระองค์ ไว้
ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ 50 พระองค์
ประทานชัยชนะอัน ยิง่ ใหญ่ แก่ กษั ตริย์ ของพระองค์ และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้ ที่
พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น คือดาวิด และแก่เชื้อพระวงศ์ของท่านเป็นนิ ตย์

19
สิ ่ง ทัง้ ปวงที่ พระเจ้า ทรงสร้างแล้ว ประกาศสง่า ราศี ของพระองค์ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพ
ลงสดุดีของดาวิด
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ฟ้า สวรรค์ ประกาศ สง่า ราศี ของ พระเจ้า และ ภาค พื้น ฟ้า สําแดง พระ หัตถกิจ ของ
พระองค์ 2 วัน ส่ง ถ้อยคํา ให้ แก่ว ัน และคืน แจ้ง ความรู ให้
้ แก่ คืน 3 วาจาไม่ มี ถ้อยคํา ก็ ไม่มี
และไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงฟ้า 4 ถึงกระนั ้นเสียงฟ้าก็ออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และถ้อยคําก็แพร่
ไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค์ ทรงตัง้ พลับพลาไว้ให้ดวงอาทิตย์ ณ ที่ นั ้น 5 ซึ่งออกมาอย่าง
เจ้า บ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิง่ ไปตามวิถี ด้วยความชื่นบานอย่างชายฉกรรจ์
6 ดวงอาทิตย์ขึ้น มาจากสุ ด ปลายฟ้า สวรรค์ ข้างหนึ่ ง และโคจรไปถึงที่ สุด ปลายอีก ข้างหนึ่ ง
ไม่มีสิ ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้ 7 พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
รอบคอบและฟื้ นฟูจิตวิญญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาห์นั้นแน่ นอนกระทําให้คนรู น
้ ้ อย
มี ปัญญา 8 กฎเกณฑ์ ของพระเยโฮวาห์ นั้น ถูก ต้องกระทํา ให้ จิ ตใจเปรมปรีดิ ์ พระบัญญั ติ
ของพระเยโฮวาห์นั้นบริสุทธิ์กระทําให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้น
สะอาดหมดจดถาวรเป็น นิ ตย์ คํา ตัดสิน ของพระเยโฮวาห์ก็ เท ี่ ยงตรงและชอบธรรมทัง้ สิน
้
10 น่าปรารถนามากกว่าทองคํา เออ ยิง
ี ากนั ก หวานยิง่ กว่านํ้าผึ้งและรวง
่ กว่าทองคําเนื้ อดม
ผึ้ง 11 อนึ่ ง สิ่งเหล่านี้ เป็ นที ่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การที่ จะรักษาข้อความเหล่านั ้ นก็
ได้บําเหน็ จอันใหญ่ยิง่
1

ดาวิดทูลขอพระคุณ
แต่ ผู้ ใดเล่า จะเข้าใจเรือ
่ งความผิด พลาดของตนได้ ขอพระองค์ ทรงชําระข้า พระองค์
ให้ พ้น จากความผิด ที่ ซ่อนเร้น อยู่ 13 ขอทรงยับยัง้ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น จากบาปโดย
ประมาทนั ้นด้วยเถิด ขออย่าให้มนม
ั อ
ี าํ นาจเหนื อข้าพระองค์เลย แล้วข้าพระองค์จะไร้ตําหนิ
และพ้น จากความผิด จากการละเมิด ที่ ยิง่ ใหญ่ นั ้น 14 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า
พระองค์และพระผู้ไถ่ ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ และการรําพึง
ในจิตใจเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด
12

20

การทูลขอพระพรโดยทางสถานบริสุทธิ์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ขอพระเยโฮวาห์ทรงฟัง ท่านในวัน ยากลําบาก พระนามของพระเจ้า แห่ง ยาโคบพิทั กษ ์
รักษาท่าน 2 ขอพระองค์ ทรงให้ความช่วยเหลือมาจากสถานบริสุทธิ์ และทรงเพิม
่ กําลังให้
3
แก่ ท่านมาจากเมืองศิ โยน ขอทรงระลึก ถึง เครือ
่ งถวายทัง้ สิน
้ ของท่าน และโปรดปราน
4
เครือ
่ งเผาบูชาของท่าน เซลาห์ ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย
และให้ โครงการที่ ท่านคิด นั ้น สําเร็จ ทัง้ สิน
้ 5 เพื่อ พวกเราจะได้ โห่ ร้องเนื่ องด้วยความรอด
ของท่าน และยกธงขึ้น ในพระนามพระเจ้า ของเรา ขอพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้ คํา ทูล ขอ
ทัง้ สิน
้ ของท่านสําเร็จเถิด 6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรง
เจิมไว้ พระองค์จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อน
ั บริสุทธิข
์ องพระองค์ และโดยชัยชนะอันทรง
7
อานุภาพด้วยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ บ้างก็ วางใจในรถรบ บ้างก็ วางใจในม้า แต่ เรา
จะระลึก ถึง พระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา 8 เขาทัง้ หลายจะล้ม พับ ลงไป แต่ เราจะ
ลุก ขึ้น ยืน ตรงอยู่ 9 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอดเถิด ขอให้
กษั ตริยทรงฟั
์
งเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายร้องทูลต่อท่าน

21
การขอบพระคุณสําหรับชัยชนะ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์จะเปรมปรีดิ ์ ในพระกําลัง ของพระองค์ ท่านจะปี ติ ยินดี
อย่างยิง่ ในความรอดของพระองค์ 2 พระองค์ ทรงประสิทธิ์ ประสาทตามใจปรารถนาของ
ท่าน และมิ ได้ ทรงยับยัง้ สิง่ ที่ รม
ิ ฝีปากท่านทูล ขอ เซลาห์ 3 เพราะพระองค์ ทรงอํานวยพร
ดี แก่ ท่าน พระองค์ ทรงสวมมงกุฎทองคํา บริสุทธิ์บนศีรษะของท่าน 4 ท่านทูลขอชีวต
ิ และ
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พระองค์ก็ประทานชีวต
ิ ยืนนานเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ 5 สง่าราศีของท่านใหญ่ยงิ่ เนื่ องด้วยความ
รอดของพระองค์ พระองค์ ทรงประดับ กษั ตริ ย์ ด้วยยศศั กด ิ์ และความสง่า โอ่อา่ ตระการ
6 พระองค์ทรงโปรดให้ท่านรับพระพรอย่างที่สุดเป็ นนิ ตย์ และทรงกระทําให้ท่านยินดีปรีดา
อย่างเหลือ ล้น ด้วยสี พระพักตร์ของพระองค์ 7 เพราะกษั ตริย์ วางใจในพระเยโฮวาห์ และ
ด้วยความเมตตาของพระองค์ ผู้ สูงสุด ท่านจะไม่ หวัน
่ ไหวเลย 8 พระหัตถ์ ของพระองค์ จะ
ค้นพบเหล่าศั ตรู ทัง้ หลาย พระหัตถ์ ขวาจะพบบรรดาผู้ที่ เกลียดชังพระองค์ 9 เมื่อพระองค์
ทรงพระพิโรธ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เขาร้อนจัด ดัง เตาไฟ พระเยโฮวาห์ จะทรงกลืน
เขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย 10 พระองค์ จะทรงทําลายลูก
หลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลก และพรากเชื้อสายของเขาจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
11 แม้ เขาทัง
้ หลายได้ ปองร้ายต่อ พระองค์ แม้ เขาประดิษฐ์ เรือ
่ งชัว่ ร้าย เขาก็ จะกระทํา ไม่
12
สําเร็จ ฉะนั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เขาหนี พ่ายไปเมื่อ พระองค์ จะทรงเล็ง ธนู ไปตรง
หน้าเขาที เดียว 13 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็ นที ่ยกย่องเชิดชู ในพระกําลังของพระองค์
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

22
ทรงพยากรณ์ ถึงคําตรัสของพระเยซูบนกางเขน ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งตามทํานองอาเยเลท
ชาหาร์ เพลงสดุดีของดาวิด

พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์
เสีย เหตุ ใด พระองค์ ทรง เมิน เฉย ที่ จะ ช่วย ข้า พระองค์ และ ต่อ ถ้อยคํา ครํา่ ครวญ ของ ข้า
พระองค์ 2 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลในเวลากลางวัน แต่พระองค์
มิได้ทรงฟัง ถึงกลางคืนข้าพระองค์ยงั รํา่ ทูลต่อไปไม่หยุด 3 ถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์
บริสุทธิ์ โอ พระองค์ประทับเหนื อคําสรรเสริญของคนอิสราเอล 4 บรรพบุรุษของข้าพระองค์
ทัง้ หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้ หลายวางใจ และพระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น 5 เขาร้อง
ทูล พระองค์ ก็ ทรงช่วยเขาให้ รอด เขาวางใจในพระองค์ เขาจึ งม ิ ได้ รับ ความอับอาย 6 ข้า
พระองค์ เป็น ดุจ ตัว หนอน มิใช่ คน คนก็ ด่า ประชาชนก็ ดู หมิน
่ 7 บรรดาผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์
ก็ หัวเราะเยาะเย้ย ข้า พระองค์ เขาบุ้ย ริม ฝีปากและสัน
่ ศีรษะกล่าวว่า 8 “เขาวางใจในพระ
เยโฮวาห์วา่ พระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้น จงให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น เพราะพระองค์
ทรงพอพระทัย ในเขา� 9 ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรงเป็น ผู้นํา ข้า พระองค์ ออกมาจากครรภ์
มารดา และทรงให้ข้า พระองค์ มี ความหวัง ใจเมื่อ อยู่ ที่ อกแม่ 10 ตัง้ แต่ คลอด ข้า พระองค์ ก็
ต้องพึ่ง พระองค์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ ข้า พระองค์ ยงั อยู่ ในครรภ์
มารดา 11 ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์ เพราะความยากลําบากอยู่ใกล้และไม่มีผู้ใดช่วย
ได้ เลย 12 เหล่ าวัว ผู้ ล้อมข้า พระองค์ วัว ผู้ แข ็ง แรงแห่ง บาชานล้อมข้า พระองค์ ไว้ 13 มั นอ
้า ปากกว้างเข้า ใส่ ข้า พระองค์ ดัง่ สิงโตขณะกัด ฉี ก และคํารามร้อง 14 ข้า พระองค์ ถู กเทออก
เหมือนอย่างนํ้า กระดูกทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง ละลายภายใน
อกของข้าพระองค์ 15 กําลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และลิน
้ ของข้า
16
พระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช พระเจ้า
ข้า บรรดาสุนัข ล้อมรอบข้า พระองค์ ไว้ คนทํา ชัว่ หมู่ หน ่งึ ล้อมข้า พระองค์ เขาแทงมือ แทง
เท้า ข้า พระองค์ 17 ข้า พระองค์ นับ กระดูก ทัง้ หลายของข้า พระองค์ ได้ เป็น ชิน
้ ๆ เขาจ้องมอง
และยิม
้ เยาะข้า พระองค์ 18 เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ เขาแบ่ง ปั นก ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์
นั ้น เขาก็ จับ สลากกัน 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ อย่า ทรงห่างไกลเลย โอ ข้า
แต่พระองค์ กําลังของข้าพระองค์ ขอทรงเร่งรีบมาช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด 20 ขอทรงช่วย
จิต วิญญาณข้า พระองค์ ให้ พ้น จากดาบ ช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ จากฤทธิ์ของสุนัข 21 ขอทรง
1
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ช่วยข้าพระองค์ ให้รอดพ้นจากปากสิงโต เพราะพระองค์ ทรงฟังข้าพระองค์ จากบรรดาเขา
ของม้ายูนิคอนเหล่านั ้นด้วย 22 ข้าพระองค์ จะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พี่น้ องของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลางชุ มนุ มชน 23 ท่านผู้ เกรงกลัว พระ
เยโฮวาห์ จงสรรเสริญ พระองค์ ท่านเชื้อ สายทัง้ หลายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่า ราศี แด่
พระองค์ ท่านเชื้อสายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลเอ๋ย จงเกรงกลัวพระองค์ 24 เพราะพระองค์มิได้
ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนต่อความทุกข์ยากของผูที
้ ่ทุกข์ใจ และพระองค์มิได้ทรงซ่อนพระ
พักตร์จากเขา เมื่อเขาร้องทูล พระองค์ทรงสดับ 25 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในที่ ชุ
มนุมชนใหญ่ ข้าพระองค์ จะทําตามคําปฏิญาณต่อหน้าผู้ที่ เกรงกลัวพระองค์ 26 คนเสงีย
่ ม
เจียมตัว จะได้ กิ นอ ม
ิ่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระองค์ จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ขอจิตใจของ
ท่านทัง้ หลายมีชีวิตอยู่เป็นนิ ตย์ 27 ที่ สุดปลายทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลกจะจดจําและหันกลับ
มายัง พระเยโฮวาห์ และครอบครัวท งั ้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาติ จะนมัสการต่อ พระพักตร์
พระองค์ 28 เพราะอํานาจการปกครองเป็นของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงครอบครอง
เหนื อบรรดาประชาชาติ 29 เออ คนรํา่ รวยทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลกจะต้องกินเลี้ยงและกราบ
ลงต่อพระองค์ บรรดาผู้ที่ลงไปสู่ผงคลีทัง้ สิน
้ จะกราบไหว้ต่อพระพักตร์พระองค์ คือบรรดา
30
ผูที
้ ่รักษาตัวให้คงชีวต
ิ อยูไม่
่ ได้แลวน
้ น
ั้
จะมีเชื้อสายๆหนึ่ งปรนนิ บติ
ั พระองค์ จะทรงนั บว่า
พวกนั ้นเป็นยุคที่ถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า 31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของ
พระองค์แก่ชนชาติหน่งึ ที่จะเกิดมา ว่าพระองค์ได้ทรงกระทําการนั ้น

23

เพลงสดุดีของผู้เลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด
1 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น ผู้ เลี้ยงดู ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ ขัดสน 2 พระองค์ ทรงกระทํา ให้
ข้าพเจ้า นอนลงที่ ทุ ่ง หญ้า เขียวสด พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ไปริมน ้าํ แดนสงบ 3 พระองค์
ทรงฟื้ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่
พระนามของพระองค์ 4 แม้ ข้า พระองค์ จะเดิน ไปตามหุบเขาเงามัจจุ ราช ข้า พระองค์ ไม่ กล
ั วอ ัน ตรายใดๆ เพราะพระองค์ ทรงสถิ ตก ับ ข้า พระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์
เล้าโลม ข้า พระองค์ 5 พระองค์ ทรง เตรียม สํารับ ให้ ข้า พระองค์ ต่อ หน้า ต่อ ตาศั ตรู ของ ข้า
พระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยนํ้ามัน ขันนํ้าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ 6 แน่
ที เดียวที่ ความดี และความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้า ไปตลอดวัน คืน ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจะอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิ ตย์

24
กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่าราศี เพลงสดุดีของดาวิด
1 แผ่ นดิน โลกกับ สรรพสิง
่ ในโลกนั ้น เป็น ของพระเยโฮวาห์ ทัง้ พิภพกับ บรรดาผู้ ที่ อยู่
2
ในพิภพนั ้น เพราะพระองค์ เองทรงประดิษฐานแผ่น ดิน ไว้บนทะเลและทรงสถาปนามัน
ไว้ เหนื อ นํ้า 3 ผู้ ใดจะขึ้น ไปบนภูเขาของพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดจะยืน อยู่ ในที่ บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ 4 คือผู้ที่ มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่ มิได้ ปลงใจในสิง่ ไร้สาระและมิได้ ปฏิญาณ
อย่าง หลอก ลวง 5 เขา จะ รับ พระพร จาก พระ เย โฮ วาห์ และ ความ ชอบ ธรรม จาก พระเจ้า
แห่ง ความรอดของเขา 6 อย่างนี้ แหละเป็น ยุค ที่ เสาะหาพระองค์ ที่ เสาะหาพระพักตร์ของ
พระองค์ โอ ยาโคบเอ๋ย เซลาห์ 7 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิ รน
ั
ดร์เอ๋ย จงยกขึ้น เถิด เพื่อ กษั ตริย์ผู้ ทรงสง่า ราศี จะได้ เสด็จ เข้า มา 8 กษั ตริย์ผู้ ทรงสง่า ราศี
นั ้น คือ ผู้ ใด คือ พระเยโฮวาห์ ผู้ เข ้ม แข็ง และทรงอานุ ภาพ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงอานุภาพใน
สงคราม 9 โอ ประตู เมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตู นิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด
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เพื่อกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี จะได้เสด็จเข้ามา 10 กษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี นั้นคือผู้ใด คือพระเย
โฮวาห์จอมโยธา พระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี เซลาห์

25
ดาวิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ตัง้ ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ 2 โอ ข้า แต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ ได้ อาย ขออย่า
ให้ ศัตรู ของข้า พระองค์ ได้ ไชโยเหนื อ ข้า พระองค์ 3 เออ อย่า ให้ ผู้ ใดๆที่ เฝ้า พระองค์ อยู่ นั ้น
ได้ อาย แต่ ผู้ ที่ ละเมิด โดยไม่ มี เหตุ นั ้น ขอให้ ได้ รับ ความอาย 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ รู ้จัก พระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิถี ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ 5 ขอทรงนํา ข้า พระองค์ ไปในความจริง ของพระองค์ และขอทรงสอนข้า พระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์
อยู่วันยังคํ่า 6 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงพระกรุ ณาของพระองค์ และถึงความ
เมตตาของพระองค์ ด้วยสิง่ เหล่านั ้นมีมาแต่กาลก่อน
1

การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน
7 ขออย่าทรงนึ กถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์ หรือการละเมิดของข้าพระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ด้วยเห็น แก่ ความดี ของพระองค์ ขอทรงนึ กถึง ข้า พระองค์ ด้วยเห็น แก่
ความเมตตาของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรม เพราะฉะนั ้น
พระองค์จะทรงสัง่ สอนพระมรรคานั ้นแก่ คนบาป 9 พระองค์ จะทรงนําคนใจถ่อมไปในสิง่ ที่
ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์ แก่ คนใจถ่ อม 10 พระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์
เป็นความเมตตาและความจริง แก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของ
พระองค์ 11 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อเห็นแก่ พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยความ
ชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ เพราะความชั วน
ั ้ ใหญ่ โตนั ก 12 ผู้ ใดเล่า ที่ เป็น คนยํา เกรงพระเยโฮ
่ น
วาห์ พระองค์ จะทรงสัง่ สอนผู้ นั้น ในทางที่ เขาควรเลือกได้ 13 จิ ตวิญญาณเขาเองจะอาศัย
อยู่ อย่างสงบ และเชื้อ สายของเขาจะได้ แผ่ นดิน เป็น กรรมสิทธิ์ 14 ความลึ กล ับ ของพระ
เยโฮวาห์ มี อยู่ แก่ คนที ่ ยาํ เกรงพระองค์ และพระองค์ จะทรงแจ้ง พันธสัญญาของพระองค์
แก่ เขาเหล่า นั ้น 15 ตาของข้าพเจ้า จ้องตรงพระเยโฮวาห์ เสมอ เพราะพระองค์ จะทรงถอน
เท้า ของข้าพเจ้า ออกจากข่าย 16 ขอพระองค์ ทรงหัน มาทางข้า พระองค์ และมี พระเมตตา
ต่อ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ว้าเหว่และเป็น ทุกข์ อยู่ 17 ความยากลําบากในใจของข้า
พระองค์ก็ขยายกว้างออกไป โอ ขอทรงนําข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์
18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ ยากและความยากลําบากของข้า พระองค์ และทรงยกบาป
ทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ เสีย 19 ขอทรงพิจารณาว่าคู่ อริของข้าพระองค์ มี มากเท่าใด และเขา
เกลียดชัง ข้า พระองค์ ด้วยความเกลียดอย่างทารุ ณ สัก เพียงใด 20 โอ ขอทรงระแวดระวัง
ชีวต
ิ ของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอาย เพราะ
ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 21 ขอให้ความสุ จริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้
เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ 22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อส
ิ ราเอลออกจากความ
ยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา

26
ดาวิดพึ่งพระเจ้าในความสุจริตของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัดสิน เข้า ข้างข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ดําเนิ น อยู่
ในความสุ จร ิต ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ วางใจในพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้น ข้า พระองค์ จะ
1
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ไม่ พลาด 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพิ สู จน ์ ข้า พระองค์ และลองข้า พระองค์ เถิด ทดสอบ
ใจและจิตของข้าพระองค์ เถิด 3 เพราะความเมตตาของพระองค์ อยู่ต่อตาข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์ ดําเนิ นในความจริงของพระองค์ 4 ข้าพระองค์ มิได้ นั ่งอยู่กับคนไร้สาระ หรือจะ
มิ ได้ สมาคมกับ คนมารยา 5 ข้า พระองค์ เกล ียดชุ มนุ มคนที่ ทํา ชัว่ และข้า พระองค์ จะไม่ นั่
งก ับ คนชัว่ 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ความบริสุทธิ์ ข้า พระองค์ จะชําระมือ และจะเดิน
อยู่ รอบแท่น ของพระองค์ 7 พลางประกาศด้วยเสียงแห่ง การโมทนาพระคุณ และบอกเล่า
ถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ทัง้ สิน
ั พระนิ เวศ
้ ของพระองค์ 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รก
อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และสถานที่ประทับแห่งเกียรติยศของพระองค์ 9 ขออย่าทรง
กวาดจิต วิญญาณข้า พระองค์ ไปกับ คนบาป หรือ กวาดชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไปกับ คนกระ
หายเลือด 10 คือคนซึ่งในมือของเขามีแผนการชัว่ และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบน 11 แต่
สําหรับ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ เดิน ในความสุ จริต ขอทรงไถ่ ข้า พระองค์ และทรงกรุ ณาต่อ
ข้าพระองค์ 12 เท้าของข้าพระองค์ เหยียบอยู่บนพื้นราบ ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์ในที่ชุมนุมชน
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ดาวิดยึดมน
ั ่ ในความเชื่อโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
1 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น ความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกลัว ผู้ ใดเล่า
พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง แห่ง ชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะต้องเกรงใคร 2 เมื่อ คน
ชัว่ ได้เข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้ อข้าพเจ้า คือปฏิปักษ์ และคู่อริของข้าพเจ้า เขาได้สะดุด
และล้มลง 3 แม้ กองทัพตัง้ ค่ายสู้ ข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้าจะไม่ กลัว แม้ ข้าพเจ้าจะได้ รบ
ั
ภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
ดาวิดปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความรัก

4 ข้าพเจ้าทูลขอสิง
่ หนึ่ งจากพระเยโฮวาห์ซ่ึงข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ

คือที่ ข้าพเจ้า
จะได้อยูในพระนิ
่
เวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาชัว่ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงาม
ของพระเยโฮวาห์ และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ 5 เพราะพระองค์
จะทรงซ่อนข้าพเจ้า ในที่ กําบังของพระองค์ ในยามยากลําบาก พระองค์ จะปิด ข้าพเจ้า ไว้ใน
ที่ ซ่อนเร้น แห่ง พลับพลาของพระองค์ พระองค์ จะทรงตัง้ ข้าพเจ้า ไว้สู งบนศิ ลา 6 และบัดนี้
ศีรษะของข้าพเจ้า จะเชิด ขึ้น เหนื อ ศั ตรู ของข้าพเจ้า ที่ อยู่ รอบข้าง ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จะถวาย
เครือ
่ งสัตวบูชาแห่งการโห่รอ
้ งในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและร้องเพลง
สรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์ 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทู ลด
้วยเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงกรุ ณาและตรัสตอบข้าพระองค์ 8 พระองค์ตรัสแล้วว่า “จง
หาหน้า ของเรา� จิ ตใจของข้า พระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะ
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์� 9 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์
อย่า ผลักไสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ออกไปเสีย ด้วยความกริว้ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ อุปถัมภ์ ของ
ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขออย่าทรงทิง้ ข้าพระองค์ หรือ
สละข้าพระองค์เสีย 10 แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิง้ ข้าพระองค์ แต่พระเยโฮ
วาห์จะทรงยกข้า พระองค์ ขึ้น 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอสอนมรรคาของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ และทรงนํา ข้าพระองค์ ไปบนวิถีราบ เหตุ ด้วยศั ตรู ของข้าพระองค์ 12 ขออย่าทรง
มอบข้าพระองค์ ไว้กับปฏิ ปักษ์ ให้เขาทําตามใจชอบ เพราะพยานเท็จได้ ลุ กขึ้นสู้ ข้าพระองค์
และเขาหายใจออกมาเป็น ความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้า คงหมดสติ ไปนอกจากข้าพเจ้า เชื่อ ว่า
ข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระเยโฮวาห์ที่ในแผ่นดินของคนเป็น 14 จงรอคอยพระเยโฮวาห์
จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทําให้จิตใจของท่านกล้าหาญ เออ จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด
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28
ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ศิลาของข้า พระองค์ ขออย่า ให้
พระกรรณหนวกต่อข้าพระองค์ เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะ เป็น เหมือน คน เห ล่านั ้ นที ่ ลง ไป ยัง ปาก แดน ผู้ ตาย 2 ขอ ทรง สดับ เสียง วิงวอน ของ ข้า
พระองค์ ขณะเมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอความอุปถัมภ์ จากพระองค์ ขณะเมื่อ ข้า พระองค์
ยกมือของข้าพระองค์ข้น
ึ ตรงต่อที่บริสุทธิที
์ ่สุดของพระองค์ 3 ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์
ไปพร้อมกับคนชัว่ กับบรรดาคนที่ กระทําความชัว่ ช้า ผู้พู ดอย่างสันติ กับเพื่อนบ้านของตน
แต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทัง้ หลาย 4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตาม
ความชัว่ แห่ งก ิ จการของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานนํ้ามือ ของเขา และทรงตอบแทน
เขาตามสมควร 5 เพราะเขาไม่ นับถือ พระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ หรือ พระหัตถกิจ ของ
พระองค์ พระองค์จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขาขึ้นอีก
1

สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
6 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงสดับ เสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7 พระเย
โฮวาห์ ทรงเป็น กําลัง และเป็น โล่ ของข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้า วางใจในพระองค์ ข้าพเจ้า
จึง ได้ รบ
ั ความอุปถัมภ์ ฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ปี ติ ยินดี ยิง่ ข้าพเจ้า จะถวายโมทนาแก่
พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า 8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังของเขาทัง้ หลาย พระองค์
ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รบ
ั เจิมของพระองค์
การอธิษฐานเผื่อประชาชน
9 ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด และอํานวยพระพรแก่มรดกของพระองค์ ขอ
ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขา และหอบหิว้ เขาไปเป็นนิ ตย์

29
ดาวิดขอให้บรรดาเจ้านายถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่เทวชีพทัง้ หลาย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด จงถวายสง่าราศีและพระกําลัง
แด่ พระเยโฮวาห์ 2 จงถวายสง่า ราศี ซ่ึง ควรแก่ พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จง
นมัสการพระเยโฮวาห์ ด้วยเครือ
่ งประดับ แห่ง ความบริสุทธิ ์ 3 พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์อยู่เหนื อนํ้า พระเจ้าแห่งสง่าราศี ทรงคะนองเสียง คือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่เหนื อนํ้าทัง้
หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ทรงฤทธานุภาพ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์เต็มด
้วยความสูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หก
ั ต้นสนสีดาร์ พระเยโฮวาห์ทรงหักต้นสน
6
สี ดาร์แห่งเลบานอน พระองค์ ทรงกระทําให้พวกเขากระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอนและ
สีรีออนเหมือนม้ายูนิคอนหนุ่ม 7 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แยกเปลวเพลิงออกจากกัน
8 พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์ สัน
่ ถิน
่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร พระเยโฮวาห์ ทรงสัน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง
เมืองคาเดช 9 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์กระทํา ให้กวางตัว เมีย ตกลูก และทําให้ป่าดง
โหรงเหรง และในพระวิหารของพระองค์ ทุ กคนกล่าวถึง สง่าราศี ของพระองค์ 10 พระเยโฮ
วาห์ประทับเหนื อนํ้าท่วม พระเยโฮวาห์ประทับเป็นกษั ตริย์เป็นนิ ตย์ 11 พระเยโฮวาห์จะทรง
ประทานกําลัง แก่ ประชาชนของพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงอํานวยพระพรแก่ ประชาชน
ของพระองค์ให้มีสันติภาพ
1 โอ

30

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยท่านพ้นได้ เพลงสดุดีและบทเพลงของ
ดาวิด ณ พิธถวายพระราชวั
ี
งของดาวิด
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะยอพระเกียรติ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงดึง
ข้าพระองค์ ข้น
ึ มา และมิได้ ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์ เปรมปรีดิ ์เพราะข้าพระองค์ 2 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอความอุปถัมภ์ จากพระองค์
3
และพระองค์ ได้ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้ หาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงนํา จิต
วิญญาณของข้า พระองค์ ข้น
ึ มาจากแดนผู้ ตาย ทรงให้ ข้า พระองค์ มี ชว
ิ เพื่อ ข้า พระองค์
ี ต
ไม่ ต้องลงไปสู่ ปากแดนผู้ ตาย 4 โอ ท่านวิสุทธิ ชนของพระองค์ เอ๋ย จงร้องสรรเสริญ พระ
เยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อ ระลึก ถึง ความบริสุทธิ์ ของพระองค์ 5 เพราะพระพิโรธของ
พระองค์ นั ้น เป็น แต่ ชัว่ ขณะ หนึ่ ง และ ความ โปรดปราน ของ พระองค์ นั ้น ตลอด ชีวต
ิ การ
6
ร้องไห้ อาจจะอ้อ ยอิ่ งอยู่ สั กค ืน หนึ่ ง แต่ ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า ข้า พระองค์ พู ดใน
ความเจริญ รุ ง่ เรืองของข้า พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย� 7 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ ทรงสถาปนาข้า พระองค์ ไว้อย่างภูเขาเข้ม แข็ง
พอพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ข้า พระองค์ ก็ ลําบากใจ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ และข้าพระองค์ได้วิงวอนพระเยโฮวาห์ว่า 9 “จะได้กําไร
อะไรจากโลหิต ของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ ลงไปยัง ปากแดนผู้ ตาย ผงคลี จะสรรเสริญ
พระองค์ หรือ มันจะบอกเล่าเรือ
่ งความจริงของพระองค์ หรือ 10 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับ และทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็น ผู้ อุปถัมภ์ ของ
ข้าพระองค์� 11 สําหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรํา พระองค์
ทรงแก้ เสื้อผ้า กระสอบของข้า พระองค์ ออก และทรงคาดเอวข้า พระองค์ ด้วยความยินดี
12 เพื่อ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ และไม่ นิ่ ง เงียบ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายโมทนาแด่พระองค์เป็นนิ ตย์
1

31
ดาวิดไว้วางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ขออย่า ให้ข้า พระองค์ ได้ อายเลย
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ในความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขอทรงเงีย
่ พระกรรณให้
แก่ ข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดอย่างรวดเร็ว เถิด ขอพระองค์ ทรงเป็น ศิลา
เข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3 พระเจ้าข้า
พระองค์ ทรงเป็น ศิลาและเป็น ป้อมปราการของข้า พระองค์ ขอทรงพาและนํา ข้า พระองค์
ด้วย เห็น แก่ พระนาม ของ พระองค์ 4 ขอ ทรง ปลด ข้า พระองค์ ออก จาก ข่าย ที่ พวก เขา วาง
อย่างลับๆเพื่ อด ัก ข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น กําลัง ของข้า พระองค์ 5 ข้า พระองค์
มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่ง ความจริง พระองค์ ทรงไถ่ ข้า พระองค์ แล้ว 6 ข้า พระองค์ เกล ียดบรรดาผู้ ที่ นั บถือ พระ
เทียมเท็จ แต่ ข้า พระองค์ วางใจในพระเยโฮวาห์ 7 ข้า พระองค์ จะเปรมปรี ดิ ์ และยินดี ใน
ความเมตตาของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้า พระองค์
พระองค์ทรงทราบเรือ
่ งความทุกข์ยากแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ 8 และมิได้ทรงมอบ
ข้าพระองค์ไว้ในมือของศัตรู พระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ไว้ในที่กว้างขวาง 9 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ กําลังทุกข์ใจ นั ยน์ ตา
ของข้าพระองค์ ก็ ร่วงโรยไปเพราะความระทม ทัง้ จิตวิญญาณและร่างกายของข้าพระองค์
ด้วย 10 เพราะ ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ก็ ร่อย หรอ ไป ด้วย ความ ทุกข์ โศก และ ปี เดือน ของ ข้า
พระองค์ ก็ หมดไปด้วยการถอนหายใจ กําลัง ของข้า พระองค์ ออ
่ นลงเพราะความชัว่ ช้า ของ
11
ข้า พระองค์ และกระดูก ของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไป ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาท่ามกลาง
บรรดาปฏิ ปักษ์ ของข้า พระองค์ โดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้า พระองค์ เป็น เรือ
่ ง
น่า ครันคร
่
้ามของผู้ ที่ คุ้น เคย ผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์ ในถนนก็ หนี ข้า พระองค์ ไป 12 เขาลืม ข้า
1
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พระองค์เสียประหนึ่ งว่าเป็นคนตายแล้ว ข้าพระองค์เหมือนอย่างภาชนะที่แตก 13 พระเจ้า
ข้า ข้าพระองค์ได้ยินเสียงซุบซิบของคนเป็นอันมาก มีความสยดสยองอยูทุ
่ กด้าน ขณะเมื่อ
เขาร่วมกันคิดแผนการต่อสู้ข้าพระองค์ ขณะที่เขาปองร้ายชีวต
ิ ของข้าพระองค์ 14 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ แต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ของข้า พระองค์� 15 วัน เวลาของข้า พระองค์ อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ขอพระองค์ ทรง
ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรูและผูข
้ ่มเหงของข้าพระองค์ 16 ขอพระพักตร์พระองค์ทอแสง
บนผู้รับใช้ของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้รอดด้วยความเมตตาของพระองค์ 17 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ ได้ อาย เพราะข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ ขอให้
18
คนชัว่ ได้ อาย ขอให้ เขาเงียบเสียงไปยัง แดนผู้ ตาย ขอให้ ริม ฝีปากที่ มุ สาเป็น ใบ้ ซึ่ง พูด
ทะลึ่งอวดดีต่อคนชอบธรรม ด้วยความจองหองและการดูหมิน
่
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
โอ ความ ดี ของ พระองค์ อุ ดม สัก เท่าใด ที่ พระองค์ ทรง สะสม ไว้ เพื่อ บรรดา ผู้ ที่ เกรง
กลัว พระองค์ และทรงกระทํา ไว้เพื่อ ผู้ ที่ วางใจในพระองค์ ต่อ หน้า บุตรทัง้ หลายของมนุษย์
20 พระองค์ ทรงซ่อนเขาไว้ ในความลึ กล ับ แห่ง พระพักตร์พระองค์ ให้ พ้น จากการปองร้าย
ของมนุษย์ พระองค์ทรงยึดเขาไว้อย่างลึกลับในที่กําบังของพระองค์ให้พ้นจากลินที
่
้ ทะเลาะ
21
วิวาท สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสําแดงความเมตตาอย่างมหัศจรรย์
ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ ในเมืองเข้ม แข็ง 22 ด้วยข้า พระองค์ กล ่า วอย่างรีบ ร้อนว่า “ข้า
พระองค์ ถู กตัดขาดไปพ้น สายพระเนตรของพระองค์ แล้ว � แต่ พระองค์ ยัง ทรงได้ยน
ิ เสียง
23
แห่ง คํา วิงวอนของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอต่อ พระองค์ โอ ท่านบรรดาวิ
สุทธิชนทัง้ สิน
ั ษาคน
้ ของพระองค์เอ๋ย จงรักพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษร์ ก
สัตย์ซ่ ือไว้ แต่ทรงสนองผู้กระทําอหังการอย่างเต็มขนาด 24 จงเข้มแข็ง และพระองค์จะให้
ใจของท่านกล้าหาญเถิด ท่านทัง้ ปวงผู้หวังใจในพระเยโฮวาห์
19
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1 บุ คคลผู้ซ่ึงได้ รบ
ั อภัยการละเมิดแล้ วก็เป็นสุข

คือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั ้น 2 บุคคล
ซึ่งพระเยโฮวาห์มิได้ทรงถือโทษความชัว่ ช้าก็เป็นสุข คือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา
3 เมื่อ ข้า พระองค์ นิ่ ง เงียบ ร่างกายของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไปโดยการครํา
่ ครวญวัน ยัง คํ่า
ของข้า พระองค์ 4 พระหัตถ์ ของพระองค์ หน ัก อยู่ บนข้า พระองค์ ทัง้ วัน ทัง้ คืน กําลัง ของข้า
พระองค์ ก็ เห ี่ยวแห้ง ไปอย่างความร้อนในหน้า แล้ง เซลาห์ 5 ข้า พระองค์ สารภาพบาปของ
ข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ซ่อนความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์
ทูล ว่า “ข้า พระองค์ จะสารภาพการละเมิด ของข้า พระองค์ ต่อ พระเยโฮวาห์� แล ้ว พระองค์
ทรงยกโทษความชัว่ ช้า แห่ง ความบาปของข้า พระองค์ เซลาห์ 6 เพราะฉะนั ้น ทุก คนที่ ตาม
ทางของพระเจ้าจะอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ ในเวลานํ้าท่วมมาก นํ้า
จะไม่มาถึงคนนั ้น 7 พระองค์ทรงเป็ นที ่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์
ไว้จากความยากลําบาก พระองค์ ทรงล้อมข้า พระองค์ ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยให้พ้น เซ
ลาห์ 8 เราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่ เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าด้วย
จับตาเจ้าอยู่ 9 อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจ ซึ่งต้องติดเหล็กขวางปาก
และบังเหียน มิ ฉะนั ้ นมันก็จะเข้ามาหาเจ้า 10 อันความทุกข์ของคนชัวน
้ ีมาก แต่ ความ
่ ันม
11
เมตตาจะล้อมบุคคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ข้า แต่ คนชอบธรรม จงยินดี ในพระเยโฮ
วาห์ และเปรมปรีดิ์ บรรดาท่านผู้มีใจเที่ยงตรงจงโห่รอ
้ งเถิด
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การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
โอ ข้า แต่ ท่าน ผู้ ชอบ ธรรม จง เปรม ปรี ดิ ์ ใน พระ เย โฮ วาห์ การ สรรเสริญ นั ้น ควร แก่
คนเที่ยงธรรม 2 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยพิณ เขาคู่ จงถวายสดุ ดี แด่ พระองค์ ด้วย
พิณใหญ่และพิณสิบสาย 3 จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงดีดสายอย่างแคล่วคล่อง
พร้อมกับโห่ร้อง 4 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์เที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกิจของ
พระองค์ก็สําเร็จด้วยความจริง 5 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่น
ดิน โลกเต็ มด ้วยความดี ของพระเยโฮวาห์ 6 โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ฟ้า สวรรค์ ก็ ถู
กสร้างขึ้น มา กับ บริวารทัง้ ปวงก็ ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ 7 พระองค์ ทรงรวบรวมนํ้า
ทะเลไว้ด้วยกันเป็นกองใหญ่ และทรงเก็บทล
ี่ ึกไว้ในคลัง 8 ให้แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ยําเกรงพระ
เยโฮวาห์ ให้บรรดาชาวพิภพทัง้ ปวงยืนตะลึงพรึงเพริดต่อพระองค์ 9 เพราะพระองค์ตรัส มั
นก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา 10 พระเยโฮวาห์ทรงให้การปรึกษาของชาติ
ต่างๆเปล่าประโยชน์ พระองค์ ทรงให้แผนงานของชนชาติ ทัง้ หลายไร้ผล 11 คําปรึกษาของ
พระเยโฮวาห์ตังม
้ ัน
่ คงเป็นนิ ตย์ พระดําริในพระทัยของพระองค์อยูทุ
่ กชัว่ อายุ 12 ประชาชาติ
ที่ พระเจ้า ของ เขา คือ พระ เย โฮ วาห์ ก็ เป็นสุข คือ ชนชาติ ซึ่ง พระองค์ ทรง เลือกสรร ไว้ เป็น
มรดกของพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรจากฟ้า สวรรค์ พระองค์ ทอดพระเนตร
บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 14 จากที่ซ่ึงพระองค์ประทับพระองค์ทอดพระเนตรเหนื อชาวแผ่น
ดินโลกทัง้ สิน
้ 15 คือพระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์จิตใจของเขาทัง้ หลายทุกคน และทรงพิจารณา
กิจการของเขาทัง้ หลายทัง้ สิน
้ 16 กองทัพใหญ่หาช่วยให้กษั ตริย์องค์ หน่ึงองค์ ใดรอดพ้นไป
ไม่ กําลั งอ ัน มากมายก็ ไม่ ช่วยนั กรบให้พ้น ได้ 17 ม้า ศึก จะเป็ นที ่ หวัง ความปลอดภั ยก ็ หาไม่
กําลังมหาศาลของมั นก็ชว
่ ยให้รอดไม่ ได้ 18 ดู เถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่เหนื อ ผู้ที่
ยําเกรงพระองค์ เหนื อ ผู้ ที่ หวัง ในความเมตตาของพระองค์ 19 เพื่อ พระองค์ จะทรงช่วยจิต
วิญญาณของเขาให้พ้นจากมัจจุราช และให้เขาดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ในเวลากันดารอาหาร
1

ความไว้วางใจในพระเจ้า

20 จิตวิญญาณของเราทัง
้ หลายรอคอยพระเยโฮวาห์

พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และ
เป็น โล่ ของเรา เออ จิ ตใจของเราทัง้ หลายยินดี ในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนาม
บริสุทธิ์ของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์จงอยู่เหนื อข้า
พระองค์ทัง้ หลายตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์
21

34

ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า และแนะนํา ให้ คนอื่น ทํา เช่ นก ัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ ท่าน
ทําเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป
1 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ตลอดไป คํา สรรเสริญ พระองค์ อยู่ ที่ ปากข้าพเจ้า
เรือ
่ ย ไป 2 จิ ต ใจ ของ ข้าพเจ้า จะ โอ้อวด ใน พระ เย โฮ วาห์ คนที ่ เสงีย
่ ม เจียม ตัว จะ ฟัง และ
ยินดี 3 โอ เชิญยอพระเกียรติ พระเยโฮวาห์พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เราสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า และทรง
ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลั วทงั ้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 5 เขาทัง้ หลายเพ่งดูพระองค์ และเบิก
บาน หน ้า ตาของเขาจึง ไม่ ต้องอาย 6 คนจนคนนี้ ร้องทูล และพระเยโฮวาห์ ทรงสดับ และ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 7 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ได้ ตัง้
ค่ายล้อมบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ และช่วยเขาทัง้ หลายให้ รอด 8 โอ ขอเชิญ ชิ มด ู แล ้
วจะเห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ประเสริฐ คนที ่ วางใจในพระองค์ ก็ เป็นสุข 9 โอ ท่านวิสุทธิ ชนทัง้
หลายของพระองค์ จงยําเกรงพระเยโฮวาห์ เพราะผูที
้ ่ยําเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน 10 เหล่
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าสิงโตหนุ่ม ยัง ขาดแคลนและหิวโหย แต่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระเยโฮวาห์ จะไม่ ขาดของดี
ใดๆ 11 บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย มาเถิด มาฟัง เรา เราจะสอนเจ้า ถึง ความเกรงกลัว พระเยโฮวาห์
12 มนุษย์ คนใดผู้ ปรารถนาชีวต
ิ และรัก วัน คืน ทัง้ หลาย เพื่อ เขาจะได้ เห ็ นของดี 13 จงระวัง
ลิน
ิ ฝี ปากพูด เป็ นอ ุ บายล่อลวง 14 จงหนี ความชัว่ และ
้ ของเจ้า จากความชัว่ และอย่า ให้รม
กระทําความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนิ นตามนั ้น 15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์เห
็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของเขา 16 พระพักตร์ของพระ
เยโฮวาห์ตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ เพื่อ จะตัด การระลึก ถึง เขาเสีย จากแผ่น ดิน
โลก 17 เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอ พระเยโฮวาห์ทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความ
ยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 18 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกชํ้าและทรงช่วยผู้ที่จิตใจ
สํานึ กผิดให้รอด 19 คนชอบธรรมนั ้นถูกข่มใจหลายอย่าง แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาออก
มาให้ พ้น หมด 20 พระองค์ ทรงรักษากระดูก เขาไว้ทัง้ หมด ไม่ หัก สัก ซี่ เดียว 21 ความชัว่ จะ
สังหารคนชัว่ และคนทัง้ หลายที่ เกลียดชังคนชอบธรรมจะสาบสูญไป 22 พระเยโฮวาห์ทรง
ไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ และไม่มีผู้ใดที่วางใจในพระองค์แล้วจะต้องสาบสูญไป
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ดาวิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ผจญ ผู้ ที่ ผจญ ข้า พระองค์ ขอ ทรง สู้ รบ ผู้ ที่ รบ กับ ข้า
พระองค์ 2 ขอทรงถือ โล่ และดัง้ และทรงลุก ขึ้น ช่วยข้า พระองค์ 3 ขอทรงเตรียมหอกและ
ขวานศึก สู้ ผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ ขอตรัส กับ จิตใจของข้า พระองค์ ว่า “เราเป็น ผู้ ชว
่ ยให้ รอด
4
ของเจ้า� ผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ นั ้น ขอให้ เขาได้ อายและอัปยศ ผู้ ที่ ประดิษฐ์
ความชัว่ ต่อสู้ข้าพระองค์นั ้น ขอทรงให้เขากลับไปและอดสู 5 ขอให้เขาเป็นเหมือนแกลบต่อ
หน้าลม และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ขับไล่ ตามเขาไป 6 ขอให้ทางของเขามืดและ
ลื่น และขอให้ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ข่มเหงพวกเขา 7 เพราะเขาเอาข่ายซ่อนดัก ข้า
พระองค์ไว้อย่างไม่มีเหตุ เขาขุดหลุมพรางเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์อย่างไม่มีเรือ
่ ง 8 ขอให้ความ
พินาศมาถึง เขาอย่างไม่ รู ต
้ ัว และขอให้ ข่ายที่ เขาซ่อนไว้ นั้น ติด เขาเองและให้ เขาติด ข่าย
พินาศเอง 9 แล้วจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ ลิงโลดอยูใ่ นการ
ช่วยให้รอดของพระองค์ 10 กระดูกทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มี
ผู้ใดเหมือนพระองค์ พระองค์ผู้ทรงช่วยคนยากจนให้พ้นจากผู้ที่เข้มแข็งเกินกําลังของเขา
คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ ที่ ปล้น เขา� 11 มี พยานเท็จ ลุก ขึ้น เขาฟ้องสิง่ ที่ ข้า พระองค์
ไม่ ทราบ 12 เขาสนองข้า พระองค์ โดยทํา ชัว่ ตอบความดี จิ ตใจของข้า พระองค์ ก็ ตรมตรอม
13 ส่วนข้า พระองค์ เมื่อ เขาป่ วยข้า พระองค์ สวมผ้า กระสอบ ข้า พระองค์ ข่ม ใจตนเองด้วย
การอดอาหาร ข้า พระองค์ ซบหน้า ลงที่ อกอธิษฐาน 14 ข้า พระองค์ ประพฤติ อย่างที่ เขาเป็น
เพื่อนหรือ พี่ น้องของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ คอตกและร้องไห้ครํา่ ครวญเหมือนคนไว้ทุกข์
ให้มารดา 15 แต่ พอข้าพระองค์ สะดุด เขาก็ ชุมนุมกันอย่างชอบใจ นั กเลงหัวไม้รวบรวมกัน
มาสู้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยงั ไม่รู ้ แต่พวกเขาได้ด่าว่าข้าพระองค์อย่างไม่หยุดยัง้ 16 เขา
เยาะเย้ย อย่างคนหน้า ซื่อ ใจคดในการเลี้ยงต่างๆ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ใส่ ข้า พระองค์ 17 ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ จะนิ่ ง ทอดพระเนตรอีก นานเท่าใด ขอทรงช่วยจิต วิญญาณ
ข้า พระองค์ ให้ พ้น จากการร้ายกาจของเขา ช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ จากหมู่ สิงโต 18 แล ้ว ข้า
พระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์ในที่ชุมนุมใหญ่ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามก
ลางคนเป็ นอันมาก 19 ขออย่าให้คู่อริอย่างไร้เหตุผลนั ้ นมีความเปรมปรีดิ ์เหนื อข้าพระองค์
และอย่าให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุได้หลิว
่ ตาให้กัน 20 เพราะเขาไม่พู
1
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ดอย ่างสันติ แต่ เขาคิด ถ้อยคํา หลอกลวงต่อ บรรดาผู้ ที่ สงบเงียบในแผ่น ดิน
กว้างใส่ข้าพระองค์ เขากล่าวว่า “อ้าฮา อ้าฮา เราเห็นกับตาแล้ว�
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เขาอ้า ปาก

ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรู ของท่าน
โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทอดพระเนตรแล้ว ขออย่าทรงนิ่ งเสีย โอ ข้าแต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ขออย่า ทรงสถิต ไกลจากข้า พระองค์ 23 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ ขอทรงร้อนพระทัย ตื่น ขึ้น เพื่อ เห็น แก่ สิทธิ ของข้า พระองค์
เพื่อ เห็น แก่ เรือ
่ งของข้า พระองค์ เถิด 24 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอ
ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมแก่ ข้า พระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์ และขออย่า ให้ เขา
เปรมปรี ดิ ์ เหนื อ ข้า พระองค์ 25 อย่า ให้ เขาทัง้ หลายรําพึง ในใจว่า “เอ้ อเฮอ เราได้ ตามใจ
ปรารถนาของเรา� อย่าให้เขากล่าวได้ว่า “เราได้กลืนเขาเสียแล้ว� 26 ขอให้เขาได้อายและ
ได้ความยุง่ ยากด้วยกัน คือเขาผู้เปรมปรีดิ์เพราะความลําเค็ญของข้าพระองค์ ให้เขาได้หม
่
ความอายและความอัปยศ คือ ผู้ ที่ เขาอวดตัว สู้ ข้า พระองค์ 27 ขอให้ บรรดาผู้ ที่ เห ็น ชอบใน
เหตุ อน
ั ชอบธรรมของข้า พระองค์ โห่ ร้องและยินดี และกล่าวอยู่ เสมอว่า “ขอให้ พระเยโฮ
วาห์นั้นใหญ่ยิง่ พระองค์ ผู้ทรงปี ติ ยินดี ในความเจริญของผู้รับใช้ของพระองค์� 28 แล้วลิน
้
ของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์ และจะสรรเสริญพระองค์วันยัง
คํ่า
22
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สภาพของคนอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์
การละเมิด ของคนชัว่ ล้วงลึก เข้าไปในใจของข้าพเจ้า ว่า “ในแววตาของเขาไม่ มี ความ
เกรงกลัว พระเจ้า� 2 เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนจนได้ พบว่า ความชัว่ ช้า ของ
เขา เป็น สิง่ ที่ น่า รังเกียจ 3 ถ้อยคํา จาก ปาก ของ เขา ก็ ชัว่ ช้า และ หลอก ลวง เขา หยุด ที่ จะ
ประพฤติ อย่างฉลาดและกระทํา ความดี 4 เขาปองความชัว่ ร้ายเมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนของ
เขา เขาวางตัว ในทางที่ ไม่ ดี เขามิ ได้ เกล ียดชัง ความชัว่ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความ
เมตตาของพระองค์อยูในฟ้
่
าสวรรค์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ไปถึงเมฆ 6 ความชอบธรรม
ของพระองค์ เหมือนภู เขาใหญ่ ทัง้ หลาย คํา ตัดสิน ของพระองค์ เหมือนที่ ลึก ยิง่ โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยมนุษย์และสัตว์ให้รอด 7 โอ ข้าแต่พระเจ้า ความเมตตาของ
พระองค์ประเสริฐสักเท่าใด บุตรทัง้ หลายของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยูใต้
่ ร่มปีกของพระองค์ 8 เขา
อิ่มด ้วยความอุ ดมสมบู รณ ์ แห่ งพระนิ เวศของพระองค์ และพระองค์ จะประทานให้ เขาดื่ม
จากแม่น้ําแห่งความสุขเกษมของพระองค์ 9 เพราะธารนํ้าพุแห่งชีวต
ิ อยูก
่ ับพระองค์ เราจะ
เห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์
1

การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
10 โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ ต่อ ไปแก่ ผู้ ที่ รู ้ จัก พระองค์ และความชอบ
ธรรมของพระองค์แก่คนใจเที่ยงธรรม 11 ขออย่าให้เท้าของคนจองหองมาเหนื อข้าพระองค์
หรือให้มือของคนชัว่ ขับไล่ข้าพระองค์ไปเสีย 12 แล้วคนกระทําความชัว่ ช้าก็ล้มอยู่ที่นั่น เขา
ถูกผลักลง ลุกขึ้นอีกไม่ได้

37
สันติภาพและความดีในอนาคตสําหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
อย่า ให้ เจ้ า เดือด ร้อน เพราะ เหตุ คนที ่ กระทํา ชัว่ อย่า อิจฉา คน ที่ กระทํา ความ ชัว่ ช้า
2 เพราะไม่ ชา
่ วไปเหมือนหญ้า และแห้ง ไปเหมือนพืช สด 3 จงวางใจในพระเยโฮ
้ เขาจะเหีย
วาห์ และกระทําความดี ท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจะได้รบ
ั การเลี้ยงดูอย่างแท้จริง
1
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จงปี ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน 5 จงมอบ
ทางของท่านไว้ กับ พระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และพระองค์ จะทรงกระทํา ให้ สําเร็จ
6 พระองค์ จะทรงให้ ความชอบธรรมของท่าน กระจ่าง อย่างความสว่าง และให้ ความยุ ติ
ธรรมของท่านแจ้ง อย่างเที่ยงวัน 7 จงสงบอยู่ ต่อ พระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์
อยู่ อย่า ให้ ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุ ผู้ ที่ เจริญ ตามทางของเขา หรือ เพราะเหตุ ผู้ ที่
กระทําตามอุบายชัว่ 8 จงระงับความโกรธ และทิง้ ความพิโรธ อย่าให้ใจเดือดร้อนของท่าน
นําท่านไปกระทําชัว่ 9 เพราะคนที่กระทําชัว่ จะถูกตัดออกไป แต่คนเหล่านั ้นทีร่ อคอยพระเย
โฮวาห์จะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก 10 ยังอีกหน่ อยหนึ่ งคนชัว่ จะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ที่ของ
เขาให้ ดี เขาก็ ไม่ ได้ อยู่ ที่ นั่น 11 แต่ คนใจอ่อนสุภาพจะได้ แผ่ นดิน ตกไปเป็น มรดก และตัว
เขาจะปี ติยินดีในสันติภาพอุดมสมบูรณ์ 12 คนชัว่ ปองร้ายคนชอบธรรม และขบเขี้ยวเคี้ยว
ฟันใส่เขา 13 แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงพระสรวลต่อคนชัว่ เพราะพระองค์ทอดพระเนตร
เห็นว ัน เวลาของเขากําลัง มา 14 คนชัว่ ชัก ดาบและโก่ง คัน ธนู เพื่อ เอาคนจนและคนขัดสน
ลง เพื่อสังหารคนที่ เดินอย่างเที่ยงธรรม 15 ดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเอง และคัน
ธนู ของเขาจะหัก 16 เล็กๆน้ อยๆที่ คนชอบธรรมมี ก็ดี กว่า ความอุ ดมสมบู รณ ์ ของคนชัว่ เป็
นอ ัน มาก 17 เพราะแขนของคนชัว่ จะหัก แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเชิดชู คนชอบธรรม 18 พระ
เยโฮวาห์ทรงทราบวัน เวลาของคนไร้ตําหนิ และมรดกของเขาจะดํารงอยู่เป็น นิ ตย์ 19 เขา
จะไม่ ได้ อายในยามชัว่ ร้าย ในวั นก ัน ดารเขาจะอิม
่ ใจ 20 แต่ คนชัว่ จะพินาศ ศัตรู ของพระ
เยโฮวาห์จะเหมือนสง่าของลูกแกะ เขาจะอันตรธานไป อันตรธานไปเหมือนควัน 21 คนชัว่
ขอยืมและไม่จ่ายคืน แต่คนชอบธรรมนั ้นแสดงความเมตตาและแจกจ่าย 22 เพราะคนเช่น
นั ้ นที่พระองค์ทรงอํานวยพระพรจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก แต่คนทัง้ หลายที่ถูกพระองค์
สาปจะต้องถูก ตัด ออกไปเสีย 23 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ย่างเท้า ของคนดี และพระองค์ ทรง
พอพระทัยในทางของเขา 24 แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวีย
่ งลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์
พระเยโฮวาห์พยุงเขาไว้ 25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดีย
๋ วนี้ แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็น
คนชอบธรรมถูก ทอดทิง้ หรือ เชื้อ สายของเขาขอทาน 26 เขาแสดงความเมตตาและให้ยม
ื
27
เสมอ และเชื้อ สายของเขาก็ ได้ รับ พระพร จงพรากเสีย จากการชัว่ และกระทํา ความดี
และท่านจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 28 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงรัก การพิพากษา พระองค์ จะไม่
ทอดทิง้ วิสุทธิชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่า นั ้น ไว้เป็น นิ ตย์ แต่ เชื้อ สายของคนชัว่
จะถูกตัดออกไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยูบ
่ นนั ้นเป็น
30
นิ ตย์ ปากของคนชอบธรรมเปล่ง สติ ปัญญา และลิน
้ ของเขาพูด ความยุ ติ ธรรม 31 พระ
ราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา และย่างเท้าของเขาจะไม่พลาด 32 คนชัว่ เฝ้าดู
คนชอบธรรมและแสวงหาที่จะสังหารเขาเสีย 33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทิง้ เขาไว้ในมือของ
เขา หรือ ให้ เขาถูก ปรับ โทษเมื่อ เขาขึ้น ศาล 34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และรักษาทางของ
พระองค์ ไว้ และพระองค์ จะยกย่องท่านให้ได้ แผ่ นดิน โลกเป็น มรดก ท่านจะได้ เห ็น เมื่อ คน
ชัว่ ถูก ตัด ออกไปเสีย 35 ข้าพเจ้า เห็น คนชัว่ มี อาํ นาจมากยิง่ และสูง เด่น อย่างต้น เขียวสดที่
อยูในท้
่
องถิน
ี
ยแล้ว ถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขา
่ ของมัน 36 เขาได้ผ่านไป และดูเถิด ไม่มเขาเสี
ก็ไม่พบเขา 37 จงหมายคนไร้ตําหนิ ไว้ และมองดูคนเที่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนั ้นคือ
สันติ ภาพ 38 แต่ ผู้ ละเมิด จะถูก ทําลายเสีย ด้วยกัน จุ ดหมายปลายทางของคนชัว่ จะถูก ตัด
ออกไปเสีย 39 ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นกําลังของ
เขาในเวลายากลําบาก 40 พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาและทรงช่วยเขาให้พ้น พระองค์ จะ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนชัว่ และทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทัง้ หลายวางใจในพระองค์
4
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ดาวิดทูลขอพระกรุ ณาจากพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อการถวายบูชารําลึก
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงขนาบข้า พระองค์ ด้วยความกริว
้ ของพระองค์ หรือ
ตี สอนข้า พระองค์ ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูก ธนู ของพระองค์ จมเข้าไปในข้า
พระองค์ และพระหัตถ์ ของพระองค์ลงมาเหนื อข้าพระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของพระองค์
จึง ไม่ มี ความปกติ ในเนื้ อ หนั ง ของข้า พระองค์ เพราะบาปของข้า พระองค์ จึง ไม่ มี อนามัย
ในกระดูก ของข้า พระองค์ 4 เพราะความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ท่วมศีรษะ มัน หนั ก เหมือน
ภาระซึ่ง หนั ก เหลือ กําลัง ข้า พระองค์ 5 เพราะความโง่เขลาของข้า พระองค์ บาดแผลของข้า
พระองค์ จึง เหม็น และเปื่ อยเน่า 6 ข้า พระองค์ หนั กใจ ข้า พระองค์ ก็ งอลงมาก ข้า พระองค์
เดินเป็นทุกข์ไปวันยังคํ่า 7 เพราะบัน
้ เอวของข้าพระองค์เต็มไปด้วยโรคที่น่ารังเกียจ และไม่
มีความปกติในเนื้ อหนั งของข้าพระองค์ 8 ข้าพระองค์รว่ งโรยและฟกชํ้าทีเดียว ข้าพระองค์
ครวญครางเพราะใจข้า พระองค์ ไม่ สงบ 9 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความปรารถนาทัง้ สิน
้
ของข้า พระองค์ ก็ แจ ้ งอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ การถอนหายใจของข้า พระองค์ ก็ ไม่ พ้ นที
พระองค์
่
ทรงทราบ 10 หัวใจของข้าพระองค์เต้น และกําลังของข้าพระองค์หมดไป และความ
สว่างของนั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ก็ สูญ ไปจากข้า พระองค์ เสีย แล้ว ด้วย 11 มิ ตรและเพื่อน
ของข้า พระองค์ ยน
ื เด่น อยู่ หา่ งจากภัย พิบั ติ ของข้า พระองค์ และญาติ ของข้า พระองค์ ยน
ื
12
ห่างออกไปไกลโพ้น และบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ได้วางบ่วงไว้ บรรดาผู้ที่
คิด ทําร้ายข้า พระองค์ พู ดเป็ นอ ุ บาย และรําพึง ถึง การทรยศอยู่ วัน ยัง คํ่า 13 แต่ ข้า พระองค์
เหมือนคนหูหนวก ข้าพระองค์ ไม่ได้ ยิน ข้าพระองค์ เหมือนคนใบ้ผู้ไม่อ้าปากของเขา 14 พ่ะ
ย่ะ ค่ะ ข้า พระองค์ เหมือน คน ที่ ไม่ ได้ ยิน ซึ่ง ใน ปาก ของ เขา ไม่ มี การ ตัดพ้อ 15 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า พระองค์ หวัง ใจในพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ คือ พระองค์ ผู้ ที่ จะทรงฟัง ข้า พระองค์ 16 เพราะข้า พระองค์ ทูล ว่า “โปรดฟัง ข้า
พระองค์ เถิด มิ ฉะนั ้น พวกเขาจะเปรมปรีดิ ์ เพราะข้า พระองค์ คือ ผู้ ที่ โอ้ อวดต่อ ข้า พระองค์
เมื่อ เท้า ข้า พระองค์ พลาดไป� 17 เพราะข้า พระองค์ จะล้ม แล้ว และความเศร้า โศกอยู่ ต่อ
หน้าข้าพระองค์ เสมอ 18 ข้าพระองค์ จะสารภาพความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะ
เป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์ 19 บรรดาผู้ที่ เป็นคู่อริของข้าพระองค์ก็ว่องไวและแข็ง
แรง และคนที่เกลียดข้าพระองค์โดยไร้เหตุทวีมากขึ้น 20 บรรดาผูที
้ ่กระทําชัว่ แก่ข้าพระองค์
ตอบแทนความดี เป็น ปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ติ ดตามความดี 21 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขออย่า
สถิตไกลจากข้าพระองค์ 22 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองค์ ขอทรง
รีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด

39
ดาวิดรักษาความคิดของท่านไว้ ถึงหัวหน้านั กร้อง ถึงเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะระแวดระวัง ทางของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะไม่ ทําบาปด้วยลิน
้
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใส่ บังเหียนปากของข้าพเจ้า ตราบเท่าที่ คนชัว่ อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า�
2 ข้าพเจ้า ก็ เป็ น ใบ้ เงียบไป ข้าพเจ้า นิ่ ง เงียบแม้ แต่ จากสิง
่ ที่ ดี ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า
รุ นแรงขึ้น 3 จิ ตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายในข้าพเจ้า ขณะที่ ข้าพเจ้ากําลัง รําพึงอยู่นั้น ไฟก็ ลุก
ข้าพเจ้า จึง พูด ด้วยลิน
้ ของข้าพเจ้า ว่า 4 “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอให้ ข้า พระองค์ ทราบถึ งบ
ัน
้ ปลายของข้า พระองค์ และวัน เวลาของข้า พระองค์ จะนานสัก เท่าใด เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
ทราบว่าข้าพระองค์ ออ
่ นแอแค่ ไหน 5 ดู เถิด พระองค์ ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพระองค์
ยาวสองสามฝ่ามือ เท่านั ้น ชัว่ ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไม่ เท่ าไรเลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์
มนุษย์ทุกคนดํารงอยู่อย่างไร้สาระแน่ที เดียว เซลาห์ 6 มนุษย์ทุกคนดําเนิ นไปอย่างเงาแน่
ที เดียว เขาทัง้ หลายยุง่ อยู่เปล่าๆแน่ ที เดียว มนุษย์โกยกองไว้ และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไป
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7 ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้า

บัดนี้ ข้าพระองค์ จะรอคอยอะไร ความหวังของข้าพระองค์ อยู่ใน
พระองค์ 8 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการละเมิดทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ อย่าให้ข้าพระ
องค์เป็นทีน
่ ิ นทาของคนโง่ 9 ข้าพระองค์เป็นใบ้ ข้าพระองค์ไม่อ้าปาก เป็นพระองค์เองที่ทรง
กระทําเช่นนั ้น
คําอธิษฐานของดาวิด
10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์จากข้าพระองค์เสียเถิด ข้าพระองค์รว
่ งโรยไปด้วยการทุบตีจาก
11
พระหัตถ์ ของพระองค์
เมื่อ พระองค์ ทรงตี สอนมนุษย์ ด้วยการขนาบเพราะเรือ
่ งความ
ชัว่ ช้า พระองค์ ทรงเผาผลาญความสวยงามของเขาเสีย อย่างตัว มอด มนุษย์ ทุ กคนก็ ไร้
สาระแนที
่ เดียว� เซลาห์ 12 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอทรงเงีย
่ พระกรรณแก่ การร้องทูล ของข้า พระองค์ ขออย่า ทรงเฉยเมยต่อ นํ้าตาของข้า
พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ เป็น แต่ แขก ที่ ผ่าน ไป ของ พระองค์ เป็น คน ที่ อาศัย อยู่ อย่าง
บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของข้า พระองค์ 13 โอ ขอทรงเมิน พระพักตร์ จากข้า พระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์จะเบิกบานขึ้น ก่อนที่ข้าพระองค์จะจากไปและไม่มีอยูอี
่ ก�

40
เรือ
่ งความวางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพเจ้า ได้ เพียรรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเอนพระองค์ ลงสดับ คําร้องทูล ของ
ข้าพเจ้า 2 พระองค์ ทรงฉุ ดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุ มอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม แล้ววาง
เท้าของข้าพเจ้าลงบนศิ ลา กระทําให้ยา่ งเท้าของข้าพเจ้ามัน
่ คง 3 พระองค์ ทรงบรรจุ เพลง
ใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา คนเป็ นอันมากจะเห็นและเกรง
กลัว และวางใจในพระเยโฮวาห์ 4 คนใดที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ เป็นสุข ผู้ มิได้ หัน ไปหา
คนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจิน
่ ไปตามความเท็จ 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ และพระดําริของ
พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดรายงานพระราชกิจ ทัง้ สิน
้ เหล่า นั ้น ได้ ถ้า ข้า พระองค์ จะ
ประกาศและบอกกล่าวแล้ว ก็มีมากมายเหลือที่จะนั บ
การเชื่อฟังเป็นเครือ
่ งบูชาที่ดีที่สุด
เครือ
่ ง สัตว บูชา และ เครือ
่ ง บูชา พระองค์ ไม่ ทรง ประสงค์ พระองค์ ทรง เบิ กห ู ของ ข้า
พระองค์ เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาป พระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง 7 แล้วข้าพระองค์
ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ในหนั งสื อม้วนก็ มีเขียนเรือ
่ งข้าพระองค์ 8 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ปี ติ ยินดี ที่ กระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์ พระ
ราชบัญญัติ ของพระองค์ อยู่ ในจิตใจของข้า พระองค์� 9 ข้า พระองค์ ได้ ประกาศเรือ
่ งความ
ชอบธรรมในชุ มนุ มชนใหญ่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ดู เถิด ตามที่ พระองค์ ทรงทราบแล้ว
ข้าพระองค์ มิได้ยับยัง้ ริมฝีปากของข้าพระองค์ ไว้เลย 10 ข้าพระองค์มิได้งําความชอบธรรม
ของพระองค์ ไว้ แต่ ในจิตใจของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ พู ดถึง ความสัตย์ ซ่ือ และความ
รอดของพระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ ปิดบัง ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ ไว้ จากชุ
มนุ มชนใหญ่ โตนั ้น 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ อย่า ทรงยึด เหนี่ ยวพระกรุ ณา
คุณ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ ขอให้ ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ สงวนข้า
พระองค์ ไว้ เป็น นิ ตย์ 12 เพราะความชัว่ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ อย่างนั บ ไม่ ถ้วน ความชัว่ ช้า
ของข้าพระองค์ ตามทันข้าพระองค์ จนข้าพระองค์ มองอะไรไม่ เห็น มันมากกว่าเส้นผมบน
ศีรษะข้าพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไป 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพอพระทัย
ที่ จะช่วยข้าพระองค์ ให้พ้น โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่งมาสงเคราะห์ข้าพระองค์ เถิด
6
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14 ขอให้ผูที
้ ่หาโอกาสทําลายชีวต
ิ ของข้าพระองค์ได้อายและเกิดความยุง่ เหยิงด้วยกัน ขอให้

ผู้ปรารถนาสิง่ ชัว่ ร้ายต่อข้าพระองค์นั้นต้องหันกลับไปและได้ความอัปยศ 15 ขอให้คนเหล่า
นั ้นสาบสูญไปเพื่อเป็นรางวัลสําหรับความน่าละอายที่เขาได้พูดกับข้าพระองค์ว่า “อ้าฮา อ้า
ฮา� นั ้น 16 ขอให้ บรรดาผู้ แสวงหาพระองค์ เปรมปรีดิ ์ และยินดี ในพระองค์ ขอให้ บรรดาผู้
ที่ รัก ความรอดของพระองค์ กล ่าวเสมอว่า “พระเยโฮวาห์ใหญ่ ยิง่ นั ก � 17 ฝ่ายข้า พระองค์
ยากจนและขัดสน แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเอาพระทัย ใส่ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ขออย่า ทรงรอช้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ อุปถัมภ์ และเป็น ผู้ ชว
่ ยให้ พ้น ของข้า
พระองค์

41

การเอาใจใส่คนจน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ผู้ใดเอาใจใส่คนจนก็เป็ นสุ ข พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้นในวันยากลําบาก 2 พระ
เยโฮวาห์จะทรงป้องกันเขาและรักษาเขาให้มีชว
ิ ในแผ่นดินเขาจะได้ รบ
ั พระพร พระองค์
ี ต
จะไม่ ทรงมอบเขาไว้กับ ศั ตรู ของเขาให้ทํา ตามใจชอบ 3 เมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนด้วยความอิด
โรยพระเยโฮวาห์จะทรงทําให้เขาแข็งแรงขึ้น เมื่อเขาอยูบ
่ นที่นอนแห่งความเจ็บไข้พระองค์
จะทรงรักษาเขาให้หายหมด
การทูลขอของดาวิด
4 ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ขอทรงรักษา
จิตวิญญาณข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์� 5 ศัตรู ของข้าพเจ้ากล่าว
ใส่ รา้ ยข้าพเจ้าว่า “เมื่อไรเขาจะตายนะ และชื่อของเขาจะได้ พินาศ� 6 ถ้าคนหนึ่ งคนใดมา
เห็น ข้า พระองค์ เขาจะพูด เรือ
่ งไร้สาระ ขณะที่ ใจของเขาเก็บ เรือ
่ งความชัว่ ช้า เมื่อ เขาออก
ไปเขาก็ ป่าวร้องไป 7 ทุ กคนที่ เกลียดข้าพระองค์ เขาซุบซิ บกันถึงเรือ
่ งข้าพระองค์ เขาปอง
8
ร้ายต่อ ข้าพระองค์ เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “โรคร้ายเข้าไปอยู่ในตัว เขาแล้ว เขาจะไม่ ลุ กไป
จากที่ที่เขานอนนั ้นอีก� 9 แม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ ผูซึ
้ ่งข้าพระองค์ไว้วางใจ ผูที
้ ่รับ
ประทานอาหารของข้าพระองค์ได้ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์
ดาวิดพึ่งพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือ
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอแต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ขอทรงยกข้า
พระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะสนองเขา 11 โดยข้อนี้ ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงพอ
พระทัยในข้าพระองค์ คือศัตรู ของข้าพระองค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์ 12 แต่พระองค์ทรงคํ้าชู
ข้าพระองค์ไว้เพราะความสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ และทรงตัง้ ข้าพระองค์ไว้ต่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์เป็นนิ ตย์ 13 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นนิ ตย์ในอดีต
และสืบไปเป็นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
10
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เล่ มที่สองซึ่งเปรียบกับหนั งสืออพยพ เกี่ยวกับประเทศอิสราเอล ดาวิดมีความร้อนรน
ในการปรนนิ บัติพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
1 กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่ มีน ้า
ํ ไหลฉั นใด โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตวิญญาณของ
ข้า พระองค์ ก็ กระเสือก กระสน หา พระองค์ ฉั น นั ้น 2 จิ ต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า กระหาย หา
พระเจ้า หา พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ เมื่อไร ข้าพเจ้า จะ ได้ มา ปรากฏ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า
3 ข้าพเจ้ากินนํ้าตาต่างอาหารทัง
้ วันคืน ขณะที่คนพูดกับข้าพเจ้าวันแล้ววันเล่าว่า “พระเจ้า
4
ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � เมื่อ ข้าพเจ้า ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็ ระบายความในใจออกมา
ได้ เพราะข้าพเจ้า ไปกับ ประชาชน คือ ไปกับ พวกเขาถึง พระนิ เวศของพระเจ้า ด้วยเสียงโห่
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ร้องยินดี และเสียงเพลงโมทนา คือ มวลชนกําลั งม ี เทศกาลฉลอง 5 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า
เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้ าจงหวัง ใจในพระเจ้า
เพราะข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ พระองค์ สําหรับ ความช่วยเหลือ ที่มาจากพระพักตร์ของ
พระองค์ 6 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในข้าพระองค์
เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์จึงจะระลึกถึงพระองค์ ตัง้ แต่แผ่นดินแห่งแม่น้ําจอร์แดนและแห่ง
ภูเขาเฮอร์โมนตัง้ แต่ เนิ นม ิ ซาร์ 7 เมื่อ เสียงนํ้า แก่ง ตกที่ ลึ กก ็ กู่ เรียกที่ ลึก บรรดาคลื่น และ
ระลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว 8 กลางวันพระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาความเมตตา
ของพระองค์ และกลางคืน เพลงของพระองค์ จะอยู่ กับ ข้าพเจ้า พร ้ อมกับ คํา อธิษฐานต่อ
พระเจ้า แห่ง ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า ทูล พระเจ้า ศิลาของข้าพเจ้า ว่า “ไฉนพระองค์ ทรง
ลืม ข้า พระองค์ เสีย ไฉนข้า พระองค์ จึง ต้องไปอย่างเป็น ทุกข์ เพราะการบีบ บัง คับ ของศั ตรู
� 10 ปรปักษ์ ของข้าพเจ้า เยาะเย้ย ข้าพเจ้า ประดุจ ดาบภายในบรรดากระดูก ของข้าพเจ้า
ในเมื่อ เขากล่าวแก่ ข้าพเจ้า ทุก วันว ่า “พระเจ้า ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � 11 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า
เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้ าจงหวัง ใจในพระเจ้า
เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์ ผูทรงเป็
้
นสวัสดภ
ิ าพแห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และ
พระเจ้าของข้าพเจ้า

43
ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแก้แทนข้าพระองค์ และต่อสู้คดีของข้าพระองค์ต่อประชาชาติ
ที่ ไร้ธรรม โอ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากคนล่อลวงและคนอธรรม 2 เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกําลังของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย ไฉนข้า
พระองค์ จึง ต้องไปอย่างเป็น ทุกข์ เพราะการบีบ บัง คับ ของศั ตรู 3 โอ ขอทรงโปรดใช้ ความ
สว่างและความจริง ของพระองค์ ออกไปให้ นํา ข้า พระองค์ ให้ ทัง้ สองนํา ข้า พระองค์ มาถึง
ภู เขาบริสุทธิ ์ ของพระองค์ และถึง พลับพลาของพระองค์ 4 แล ้ว ข้า พระองค์ จะไปยัง แท่น
บูชาของพระเจ้า ถึง พระเจ้า ซึ่ง เป็น ความชื่นบานยอดยิง่ ของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายเพลงสดุดีแก่พระองค์ด้วยพิณเขาคู่
พระเจ้าทรงเป็นผู้หนุนจิตใจของดาวิด

5 โอ

จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า จง
หวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพแห่งสีหน
้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

44
ความโปรดปรานในอดีต ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ยิ นก ับ หู ของตน บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์
ทัง้ หลายเล่าให้ฟัง ถึ งกิจการซึ่งพระองค์ทรงกระทําในสมัยของเขา ในสมัยโบราณกาลนั ้น
2 พระองค์ ทรงขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ ออกไปด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ เอง แต่ พระองค์
ทรงปลูก บรรพบุรุษ ทัง้ หลายไว้ พระองค์ ทรงให้ ชาติ ทัง้ หลายทุกข์ ใจ และได้ ทรงขับ ไล่ ชาติ
ทัง้ หลายนั ้น ออกไป 3 เพราะเขาทัง้ หลายไม่ ได้ แผ่ นดิน นั ้น มาครอบครองด้วยดาบของเขา
เอง มิใช่ แขนของเขาที่ ชว
่ ยให้เขารอด แต่ โดยพระหัตถ์ ขวา และพระกรของพระองค์ และ
โดยความสว่างจากสี พระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงโปรดปรานเขาทัง้ หลาย 4 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริ ย์ ของข้า พระองค์ ขอพระองค์ ทรงบัญชาการช่วย
ให้ พ้น ไว้สําหรับ ยาโคบ 5 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายดัน ศั ตรู ออกไปโดยพระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้
1
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หลายเหยียบคนที่ ลุ กขึ้นต่อสู้ ข้าพระองค์ ลงด้วยพระนามของพระองค์ 6 เพราะข้าพระองค์
ไม่วางใจในคันธนูของข้าพระองค์ และดาบของข้าพระองค์ชว
่ ยข้าพระองค์ให้รอดไม่ได้
ความชัว่ ร้ายต่างๆในปัจจุบัน
7 แต่ พระองค์ ได้ ทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง
้ หลายให้ รอดจากศั ตรู และทรงให้ ผู้ เกล ียดข้า
พระองค์ได้ความอาย 8 ข้าพระองค์ทัง้ หลายอวดถึงพระเจ้าได้ตลอดทัง้ วัน และข้าพระองค์
ทัง้ หลายสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ เซลาห์ 9 แต่ พระองค์ ยัง ทรงทอดทิง้ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเสีย และให้ ข้า พระองค์ ได้ ความอัปยศ และมิ ได้ เสด็จ ออกไปกับ กองทัพ
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 10 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายถอยกลับ จากคู่ อริ
และคนที่ เกล ียดข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ ได้ ของริบ ไป 11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายเป็นดังแกะที่จะเอาไปกิน และทรงกระจายข้าพระองค์ทัง้ หลายให้ไปอยู่ท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ 12 พระองค์ ทรงขายประชาชนของพระองค์ อย่างให้ เปล่า ตามราคาไม่
ทรงได้ อะไรเพิม
่ เลย 13 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาของเพื่อนบ้าน เป็
นที ่ เยาะเย้ย และดู หมิน
่ แก่ ผู้ ที่ อยู่ รอบข้า พระองค์ 14 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายเป็น คํา ครหาท่ามกลางประชาชาติ เป็ นที ่ สัน
่ ศีรษะท่ามกลางชาติ ทัง้ หลาย 15 ความ
อัปยศอดสู อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์วันยังคํ่า และความอับอายคลุมหน้าข้าพระองค์ 16 เนื่ อง
ด้วยเสียงของคนเยาะเย้ย และคนหมิน
่ ประมาท เนื่ องด้วยศัตรู และผู้แก้แค้น 17 สิ่งทัง้ ปวง
นี้ เก ิด แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แม้ว ่า ข้า พระองค์ ไม่ ลืม พระองค์ หรือ ทุ จร ิต ต่อ พันธสัญญา
ของพระองค์ 18 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ มิได้ หัน กลับ ย่างเท้า ของข้า พระองค์ ทัง้
หลายก็มิได้พรากจากพระมรรคาของพระองค์ 19 ถึงแม้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
แหลกลาญในที่ ของมังกร และคลุมข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้ด้วยเงามัจจุราช 20 ถ้าเราได้ลืม
พระนามพระเจ้าของเรา หรือพนมมือของเราให้แก่พระอื่น 21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรือ
่ ง
22
นี้ หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจ เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายจึงถูกประหารวันยังคํ่า และนั บว่าเป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า
ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ
โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงตื่น เถิด ไฉนพระองค์ บรรทมอยู่ ขอทรงตื่น ขึ้น
เถิด ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสียตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของ
พระองค์ เสีย ไฉนพระองค์ ทรงลืมการที่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายทุกข์ยากและถู กบีบบังคับเสีย
25 เพราะจิต วิญญาณข้า พระองค์ ทัง
้ หลายโน้ ม ถึง ผงคลี ร่างกายของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เกาะติด ดิน 26 ลุ กขึ้น เถิด พระเจ้า ข้า ขอเสด็จ มาช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงไถ่ ข้า
พระองค์ไว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์
23
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ความรุ ง่ เรืองแห่งอาณาจักรของพระคริสต์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม มัสคิ
ลบทหนึ่ งของคณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก
1 จิ ตใจข้าพเจ้า ล้น ไหลด้วยแนวคิด ดี ข้าพเจ้า เล่า บทประพันธ์ของข้าพเจ้า ถวายกษั ตริย์
ลิน
้ ของข้าพเจ้า เหมือนปากไก่ ของอาลักษณ์ ที่ ชํานาญ 2 พระองค์ ท่านงามเลิศ ยิง่ กว่า บุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์ พระคุณ หลัง่ ลงบนริม ฝีปากของพระองค์ ท่าน เพราะฉะนั ้น พระเจ้า
ทรงอํานวยพระพรพระองค์ ท่านตลอดกาล 3 โอ ข้า แต่ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ขอทรงขัด
ดาบไว้ที่ เอวของพระองค์ ท่าน โดยสง่า ราศี และความสูงส่ง ของพระองค์ ท่าน 4 ขอทรงม้า
อย่างโอ่อา่ ตระการเสด็จ ไปอย่างมี ชัย เพื่อ เห็น แก่ ความจริง ความอ่อนสุภาพและความ
ชอบ ธรรม ให้ พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์ ท่าน สอ นกิ จอ ัน น่า ครั ่ นคร ้าม แก่ พระองค์ ท่าน
5 ลูก ธนู ของพระองค์ ท่านก็ คมอยู่ ในจิต ใจของศั ตรู ของกษั ตริย์ ชนชาติ ทัง
้ หลายจึง ล้ม อยู่
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ใต้ พระองค์ ท่าน 6 โอ พระเจ้า ข้า พระที่นั่ง ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธาร
พระกรแห่ง อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็น ธารพระกรเที่ยงธรรม 7 พระองค์ ทรงรัก ความ
ชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชัว่ ช้า ฉะนั ้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรง
เจิม พระองค์ ท่านไว้ ด้วยนํ้ามัน แห่ง ความยินดี ยงิ่ กว่า พระสหายทัง้ ปวงของพระองค์ ท่าน
8 บรรดาฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน
่ มดยอบ กฤษณา และการบูร
จากพระราชวัง งาช้าง ฉลองพระองค์ เหล่า นี้ กระทํา ให้ พระองค์ ท่านยินดี 9 ในหมู่ สตรีผู้ มี
เกียรติ ของพระองค์ ท่านมีราชธิดาของบรรดากษั ตริย์ พระราชินีประดับทองคําเมืองโอฟีร ์
ประทั บอย ู่ ข้างขวาพระหัตถ์ พระองค์ ท่าน 10 โอ ธิดาเอ๋ย จงพิ เคราะห์ ฟัง และเอียงหู ของ
เธอลง จงลืมชนชาติของเธอ และลืมบ้านบิดาของเธอเสีย 11 และกษั ตริย์จะทรงปรารถนา
ความงามของเธอ เนื่ องจากพระองค์ ท่านเป็น เจ้า นายของเธอ จงโค้ง ลงให้ พระองค์ ท่าน
เถิด 12 ธิดาของเมืองไทระจะเอาของกํานั ลมากํานั ลเธอ คือเศรษฐีมัง่ คัง่ ที่สุดของประชาชน
จะขอความกรุ ณาจากเธอ 13 เจ้ าหญิง ประดับ พระกายในห้องของพระนางเธอด้วยเสื้อผ้า
ยกทองคํา 14 เขาจะนําพระนางผู้ทรงเสื้อหลายสี เข้าเฝ้ากษั ตริย์ และจะนําหญิงพรหมจารี
ผู้ ติ ดตามคือ เพื่อนเจ้า สาวมาถวายพระองค์ 15 เขาทัง้ หลายจะถูก นํา ไปด้วยความชื่นบาน
และยินดี เขาจะเข้าไปในพระราชวัง 16 บรรดาโอรสของพระองค์ท่านจะแทนบรรพบุรุษของ
พระองค์ท่าน พระองค์ท่านจะแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้านายทัว่ แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ 17 เราจะกระทํา
ให้พระนามของพระองค์ท่านเป็ นที ่เชิดชู ตลอดบรรดาชัว่ อายุ ฉะนั ้นชนชาติทัง้ หลายจะสดุ
ดีพระองค์ท่านเป็นนิ จกาล
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“พระเจ้าทรงเป็นทีลี
่ ้ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ทัง้ หลาย� ถึงหัวหน้านั กร้อง ของ
คณะโคราห์ บทเพลงตามทํานองอาลาโมท
1 พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย และเป็ น กําลัง ของข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย เป็น ความช่วยเหลือ ที่
พร้อมอยู่ในยามยากลําบาก 2 ฉะนั ้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป แม้ว
่า ภูเขาทัง้ หลายจะโคลงเคลงลงสู่ สะดือ ทะเล 3 แม้ว ่า นํ้า ทะเลคึก คะนองและฟองฟู แม้ว ่า
ภูเขาสัน
่ สะเทือนเพราะทะเลอลวนนั ้น เซลาห์ 4 มีแม่น้าํ สายหนึ่ ง ที่ คลองระบายจะกระทํา
ให้พระมหานครของพระเจ้า ยินดี คือ พลับ พลาบริสุทธิ์ ขององค์ ผู้ สูงสุด 5 พระเจ้า ทรงสถิต
กลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ ง่ อรุ ณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้ 6 บรรดา
ประชาชาติ ก็ อลหม่าน และราชอาณาจักรทัง้ หลายก็ คลอนแคลน พระองค์ ทรงเปล่ง พระ
สุรเสียง แผ่นดินโลกก็ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทัง้ หลาย พระเจ้า
ของยาโคบทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของพวกเรา เซลาห์ 8 มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
ว่าพระองค์ทรงกระทําให้เกิดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่นดินโลก 9 พระองค์ทรงให้สงคราม
สงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย พระองค์ทรงเผารถ
รบเสีย ด้วยไฟ 10 “จงนิ่ ง เสีย และรู ้เถอะว่า เราคือ พระเจ้า เราจะเป็ นที ่ ยกย่องท่ามกลาง
ประชาชาติ เราจะเป็ นที ่ยกย่องในแผ่นดินโลก� 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิ ตกับเรา
ทัง้ หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์

47
คําชักชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

1 โอ

ดูก่อนชนชาติทัง้ หลาย จงตบมือ จงโห่รอ
้ งถวายพระเจ้าด้วยเสียงไชโย 2 เพราะพระ
เยโฮวาห์องค์ ผู้สูง สุดเป็ นที ่น่า คร้ามกลัว ทรงเป็นพระมหากษั ตริย์ผู้ ยงิ่ ใหญ่เหนื อ แผ่นดิน
โลกทัง้ สิน
้ 3 พระองค์ จะทรงปราบปรามชนชาติ ทัง้ หลายให้อยู่ภายใต้ เรา และชาวประเทศ
ทัง้ หลายให้อยู่ภายใต้ เท้าของเรา 4 พระองค์ จะทรงเลือกมรดกของเราให้เรา เป็นสิง่ ภู มิ ใจ
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ของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก เซลาห์ 5 พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้อง พระเยโฮวาห์
เสด็จ ขึ้น ด้วยเสียงแตร 6 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ เถิด
จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระมหากษั ตริย์ ของเรา จงร้องเพลงสรรเสริญ เถิด 7 เพราะ
พระเจ้า ทรงเป็นกษั ตริย์ เหนื อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงสรรเสริญ ด้วยความเข้าใจ
8 พระเจ้าทรงครอบครองเหนื อนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งแห่งความ
บริสุทธิ ์ ของพระองค์ 9 บรรดาเจ้า นายของชนชาติ ทัง้ หลายประชุม กัน เป็น ประชาชนของ
พระเจ้าแห่งอับราฮัม เพราะบรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นที่
ยกย่องอย่างสูง
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ภูเขาศิโยนจะเป็นนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทเพลงและเพลงสดุดีของคณะโคราห์
พระเยโฮวาห์นั้น ยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ ในนครแห่ง พระเจ้า ของเรา
บนภูเขาแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ 2 มองขึ้นไปก็ดูงาม เป็นความชื่นบานของแผ่นดิน
โลกทัง้ สิน
้ คือภูเขาศิโยน ด้านทิศเหนื อ ซึ่งเป็นนครของพระมหากษั ตริย์ 3 ภายในปราสาท
ทัง้ หลายของนครนั ้ นก ็เป็ นที ่ ทราบกัน แล้ วว ่า พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภั ยอ ั นม น
ั ่ คง 4 เพราะ
5
ดู เถิด กษั ตริย์ ชุ มนุ มกัน แล้ว เสด็จ ไปด้วยกัน พอท่านทัง้ หลายเห็น นครนั ้น ท่านก็ พากัน
ประหลาดใจ ท่านเป็น ทุกข์ แล้ว ก็ ตื่น หนี ไป 6 ความตระหนกตกประหม่า จับใจท่านที่ นั ่น มี
ความทุกข์ระทมอย่างหญิงกําลังคลอดบุตร 7 พระองค์ทรงฟาดทําลายกําปั่ นแห่งทารชิชด้ว
ยลมตะวัน ออก 8 เราได้ยน
ิ อย่างไร เราก็ ได้ เห ็ นอย่างนั ้น ในนครแห่ง พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา ในนครแห่งพระเจ้าของเรา ซึ่งพระเจ้าจะทรงสถาปนาไว้เป็นนิ ตย์ เซลาห์ 9 โอ ข้าแต่
พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้ หลายคํานึ งถึงความเมตตาของพระองค์ ในท่ามกลางพระวิหารของ
พระองค์ 10 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่างไร คํา
สรรเสริญ พระองค์ ก็ ไปถึง อย่างนั ้น พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ เต็ม ไปด้วยความชอบธรรม
11 ขอภู เขาศิ โยนจงเปรมปรีดิ ์ ขอธิดาแห่ง ยู ดาห์จงยินดี เพราะเหตุ คํา ตัดสิน ของพระองค์
12 จงเดินรอบศิโยน ไปให้รอบเถิด จงนั บหอคอยของศิโยน 13 จงสังเกตเชิงเทินของเธอให้ดี
จงพิจารณาปราสาททัง้ หลายของเธอ เพื่อท่านจะได้บอกคนชัว่ อายุต่อไป 14 ว่านค
ี่ ือพระเจ้า
ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นนิ จกาล พระองค์จะทรงเป็นผู้นําของเราจนถึงเวลาสิน
ิ
้ ชีวต
1
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การวางใจในพระเจ้า สําหรับ การเป็น ขึ้น มาใหม่ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของคณะ
โคราห์
1 ดูก่อนชาติทัง
้ หลาย จงฟังข้อความนี้ ชาวพิภพทัง้ ปวงเอ๋ย จงเงีย
่ หูฟัง 2 ทัง้ ผูใหญ่
้
ผูน
้ ้ อย
ทัง้ เศรษฐี และคนจนด้วยกัน 3 ปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญา การรําพึงของจิตใจข้าพเจ้า
คือความเข้าใจ 4 ข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังคําอุปมา ข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับ
เสียงพิณเขาคู่ 5 ทําไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ยากลําบาก เมื่อความชัว่ ช้าแห่งผูข
้ ่มเหง
6
ล้อมตัวข้าพเจ้า คนผูว
้ างใจในทรัพย์ศฤงคารของตัว และอวดอ้างความมัง่ คังอ
่ นอ
ั ด
ุ มของ
7
8
ตน แน่ ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พีน้
่ องของตนได้ หรือถวายค่าชีวต
ิ ของเขาแด่พระเจ้า (เพราะ
9
ค่าไถ่ชีวิตของเขานั ้นแพงและไม่เคยพอเลย� ที่เขาจะมีชีวิตเรือ
่ ยไปเป็นนิ ตย์และไม่ต้อง
เห็น ความเปื่ อยเน่า 10 เออ เขาเห็ นว ่า ถึง ปราชญ์ ก็ ยัง ตาย คนโง่และคนโฉดก็ ต้องพินาศ
เหมือนกัน และละทรัพย์ศฤงคารของตนไว้ให้คนอื่น 11 จิ ตใจเขาคิดว่าวงศ์ วานของเขาจะ
ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ และที่อยูของเขาถึ
่
งทุกชัว่ อายุ ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตน
12 มนุษย์ จะคงชีพ ในยศศั กด ิ์ของตนไม่ ได้ เขาก็ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ พินาศ 13 วิถี ทาง
ของพวกเขาคือความโง่เขลา ถึงกระนั ้นคนชัว่ อายุต่อไปก็พอใจกับคํากล่าวของเขา เซลาห์
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14 ดังแกะ เขาถูกกําหนดไว้ให้แก่แดนผูตาย
้
มัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขา คนเที่ยงธรรม

จะมีอาํ นาจเหนื อเขาทัง้ หลายในเวลาเช้า และความงามของเขาจะเปื่ อยสิน
้ าย
้ ไปในแดนผูต
15
ซึ่งคือที่อาศัยของเขา แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของ
แดนผู้ตาย เพราะพระองค์ จะทรงรับข้าพเจ้าไว้ เซลาห์ 16 ท่านอย่ากลัวเมื่อผู้หน่ึงมังม
่ ีขึ้น
เมื่อสง่าราศีของบ้านของเขาเพิม
่ ขึ้น 17 เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไม่เอาอะไรไปเลย สง่าราศี
18
ของเขาจะไม่ลงไปตามเขา แม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่ เขานั บว่าตัวเขาสุขสบาย และคนอื่นจะ
ยกย่องท่านเมื่อ ท่านเจริญ 19 เขาจะไปอยู่ กับ พวกบรรพบุรุษ ของเขา ผู้ ซึ่ง จะไม่ เห ็น ความ
สว่างอีก 20 มนุษย์ซึ่งมียศศักดิ์ แต่ขาดความเข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ
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พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงครอบครองบนแผ่
นดินโลก เพลงสดุดีของอาสาฟ
์
พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิคื
์ อ พระเยโฮวาห์ตรัส และทรงเรียกแผ่น ดิน โลก ตัง้ แต่ ที่ ดวง
อาทิตย์ ขึ้น จนถึง ที่ ดวงอาทิตย์ ตก 2 พระเจ้า ทรงทอแสงออกมาจากศิ โยนนครแห่ง ความ
งามหมดจด 3 พระเจ้า ของเราจะเสด็จ มา พระองค์ จะมิ ได้ ทรงเงียบอยู่ เพล ิง จะเผาผลาญ
มาข้างหน้าพระองค์ รอบพระองค์ คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์ 4 พระองค์ จะทรงเรียกถึงฟ้า
สวรรค์เบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ว่า
5 “จงรวบรวมบรรดาวิสุ ทธิชนของเรามาให้เรา ผู้กระทําพันธสัญญากับเราด้วยเครือ
่ งสัตว
6
บูชา� ฟ้าสวรรค์จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้านั ่นแหละทรงเป็น
ผู้พิพากษา เซลาห์
1

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์

“โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง และเราจะพูด โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะเป็น พยาน
ปรักปรําเจ้า เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า 8 เราจะมิได้ตักเตือนเจ้าเรือ
่ งเครือ
่ งสัตวบูชา
ของเจ้า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า มี อยู่ ต่อ หน้า เราเสมอ 9 เราจะไม่ รบ
ั วัว ผู้ จากเรือนของเจ้า
หรือแพะผู้จากคอกของเจ้า 10 เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทัง้ สัตว์เลี้ยงบนภูเขาตัง้
พันยอด 11 เรารู จ
้ ักบรรดานกแห่งภูเขาทัง้ หลาย และบรรดาสัตว์ในนาเป็นของเรา 12 ถ้าเรา
หิว เราจะไม่ บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัด ที่ อยู่ ในนั ้น เป็น ของเรา 13 เราจะกิน เนื้ อ วัว ผู้
หรือ หรือด่ม
ื เลือดแพะหรือ 14 จงนําเครือ
่ งการโมทนาพระคุณมาเป็นเครือ
่ งสักการบูชาแด่
15
พระเจ้า และทําตามคําปฏิญาณของเจ้าต่อองค์ผูสู
้ งสุด และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยาก
ลําบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้าจะถวายสง่าราศีแก่เรา� 16 แต่พระเจ้าตรัสกับคนชัวว
่
่า “เจ้ามีสิทธิอะไรที
่จะท่องกฎเกณฑ์ของเรา หรือรับปากตามพันธสัญญาของเรา 17 เพราะ
์
เจ้า เกลียดคํา สัง่ สอน และเจ้า เหวีย
่ งคํา ของเราไว้ข้างหลัง เจ้า 18 เมื่อ เจ้า เห็นโจร เจ้ าก็ คบ
เขา และเจ้า เข้า สังคมกับ คนล่วงประเวณี 19 เจ้ าปล่อยปากของเจ้า ให้ พู ดชัว่ และลิน
้ ของ
เจ้าประกอบการหลอกลวง 20 เจ้านั ่งพูดใส่รา้ ยพี่น้องของเจ้า เจ้านิ นทาลูกชายมารดาของ
เจ้าเอง 21 เจ้าได้กระทําสิง่ เหล่านี้ แล้ว เราก็นิ่ งเงียบ เจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้า แต่เราจะ
ขนาบเจ้า และเราจะรายงานสิง่ เหล่านั ้นต่อหน้าต่อตาเจ้า 22 เจ้ าทัง้ หลายผู้ลืมพระเจ้า จง
พิจารณาเรือ
่ งนี้ หาไม่เราจะฉี กเจ้าเป็นชิน
่ ยเจ้าให้พ้นได้ 23 บุคคล
้ ๆ และจะไม่มีสักคนที่ชว
ที่ นําการสรรเสริญมาเป็นเครือ
่ งสักการบูชาก็ให้เกียรติแก่เรา เราจะสําแดงความรอดของ
พระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง�
7
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ดาวิดทูลขออภัยและขอคืนดีกันกับพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อ
นาธันผู้พยากรณ์ มาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์
ขอทรงลบการละเมิด ของข้า พระองค์ ออกไปตามแต่ พระกรุ ณาอั นอ ุ ดมของพระองค์ 2 ขอ
ทรง ล้าง ข้า พระองค์ จาก ความ ชัว่ ช้า ให้ หมด สิน
้ และ ทรง ชําระ ข้า พระองค์ จาก บาป ของ
ข้า พระองค์ 3 เพราะข้า พระองค์ ทราบถึง การละเมิด ของข้า พระองค์ แล้ว และบาปของข้า
พระองค์อยูต่
่ อหน้าข้าพระองค์เสมอ 4 ข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั ้น
และได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระองค์ ทัง้ นี้ เพื่อ พระองค์ จะทรงชอบธรรมใน
คํา ตรัส ของพระองค์ และกระจ่างแจ้ง ในการพิพากษาของพระองค์ 5 ดู เถิด ข้า พระองค์
ถือ กําเนิ ด มา ใน ความ ชัว่ ช้า และ มารดา ตัง้ ครรภ์ ข้า พระองค์ ใน บาป 6 ดู เถิด พระองค์ มี
พระประสงค์ ความจริง ภายใน และจะทรงสอนสติ ปัญญาแก่ ข้า พระองค์ ภายในจิต ใจลึ กล
ับ ของข้า พระองค์ 7 ขอทรงชําระข้า พระองค์ ด้วยต้น หุ สบ ข้า พระองค์ จึง จะสะอาด ขอทรง
ล้างข้า พระองค์ และข้า พระองค์ จะขาวกว่า หิ มะ 8 ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ ยิน ความ
ชื่นบานและความยินดี เพื่อกระดูก ซึ่งพระองค์ ทรงหักนั ้น จะเปรมปรีดิ ์ 9 ขอทรงเบือนพระ
พักตร์พระองค์ จากบาปทัง้ หลายของข้า พระองค์ เสีย และทรงลบบรรดาความชัว่ ช้า ของ
ข้า พระองค์ ให้ สิน
้ 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้า พระองค์ และฟื้ น
นํ้าใจที่หนักแน่ นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ 11 ขออย่าทรงเหวีย
่ งข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้อง
พระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนําพระวิญญาณบริสุทธิข
์ องพระองค์ไปจากข้าพระองค์
12 ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย
13 แล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทัง
้ หลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาป
14
ทัง้ หลายจะกลับ สู่ พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดเพราะทําโลหิตเขาตก และลิน
้ ของข้าพระองค์จะ
15
ร้องเพลงเรือ
่ งความชอบธรรมของพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงเบิ กร ิม
ฝีปากของข้า พระองค์ และปากของข้า พระองค์ จะสําแดงการสรรเสริญ พระองค์ 16 เพราะ
พระองค์ มิได้ ทรงประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา มิ ฉะนั ้น ข้า พระองค์ จะถวายให้ พระองค์ มิได้ พอ
17
พระทัย เครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งบูชาที่ พระเจ้า ทรงรับ ได้ คือ จิตใจที่ ชอกชํ้า จิ ตใจที่ สํานึ ก
ผิดและชอกชํ้านั ้น โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ จะมิได้ ทรงดู ถูก 18 ขอทรงกระทําดี แก่ ศิ โยน
ตามพระกรุ ณาของพระองค์ ขอทรงสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม 19 แล้วพระองค์จะทรงปีติยินดี
ในเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม ในเครือ
่ งเผาบูชาและในเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แล้ว
เขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์
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ดาวิดขอบพระคุณ ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อโดเอกคน
เอโดมมาทูลซาอูลว่า “ดาวิดได้มาที่เรือนอาหิเมเลค�

โอ เจ้ าผู้มี อิทธิ ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดในการชัว่ ความเมตตาของพระเจ้าดํารงอยู่วันยังคํ่า
2 ลิน
้ ของเจ้า ออกอุบายประสงค์ ร้าย และหลอกลวงอย่างมีดโกนคม 3 เจ้ ารัก ชัว่ มากกว่า ดี
และการมุสามากกว่า พูด ความชอบธรรม เซลาห์ 4 เจ้ ารัก ทุก คํา ที่ ทําลาย โอ ลิน
้ แห่ง การ
หลอกลวง 5 แต่ พระเจ้า จะทรงทําลายเจ้า ลงเสีย เป็น นิ ตย์ พระองค์ จะทรงฉวยและดึง เจ้า
จากที่ อยู่ อาศัย ของเจ้า พระองค์ จะทรงถอนรากเจ้า เสีย จากแผ่น ดิน ของคนเป็น เซลาห์
6 คนชอบธรรมจะเห็น และเกรงกลัว และจะหัวเราะเยาะเขา กล่าวว่า 7 “จงดู บุ รุ ษ ผู้ ไม่ ให้
พระเจ้า เป็น กําลัง ของตน แต่ ไว้ใจในความมัง่ คั ่งอ ั นอ ุ ดมของเขา เขาเสริม กําลัง ตัว เขาใน
1
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ความชัว่ ร้ายของเขา� 8 ฝ่ายข้าพเจ้า เป็น เหมือนต้น มะกอกเทศเขียวสดในพระนิ เวศของ
พระเจ้า ข้าพเจ้า วางใจในความเมตตาของพระเจ้า เป็น นิ จ กาล 9 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ
พระองค์ เป็นนิ ตย์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําเช่นนั ้น ข้าพระองค์ จะรอคอยพระนามของ
พระองค์ เพราะเป็นพระนามประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนของพระองค์

53
ความเลวทรามของมนุษย์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองมาหะลัท มัสคิลบทหนึ่ ง เพลง
สดุดีของดาวิด
1 คนโง่รําพึงในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า� เขาทัง
้ หลายก็เลวทรามลง และกระทําความ
ชัว่ ช้า ที่ น่า สะอิดสะเอียน ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี 2 พระเจ้า ทรงมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ ดู
บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็
ถดถอยไปหมด เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลงเหมือนกัน สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย
4 บรรดาผู้ที่กระทําความชัว
้ อ คือผู้ที่กินประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง
่ ช้าไม่มีความรู หรื
และไม่รอ
้ งทูลพระเจ้า 5 เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่นอย่างน่าสยดสยองยิง่ นั ก ในที่ซ่ึงไม่น่ามีความ
สยดสยอง เพราะพระเจ้าทรงกระจายกระดูกของคนที่ ตัง้ ค่ายสู้ เจ้า พระองค์ ทรงให้เขาทัง้
หลายได้ อาย เพราะพระเจ้า ทรงชัง เขา 6 โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ ออ ิส ราเอลมาจากศิ โยน
เสียทีเถิด เมื่อพระเจ้าทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบ
จะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดี
ของดาวิด เมื่อพวกชาวศิฟไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยูท
่ ่ามกลางเราไม่ใช่หรือ�
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์ และแก้แทน
ข้า พระองค์ ด้วยอานุภาพของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ 3 เพราะคนแปลกหน้า
ได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ ผูบี
้ บบังคับเสาะหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ เขามิได้ตัง้ พระเจ้าไว้ตรงหน้า
เขา เซลาห์
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ดู เถิด พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ชว
ิ ของ
่ ยของข้าพเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น ผู้ ผด ุง ชีวต
5
ข้าพเจ้า ไว้ พระองค์ จะทรงตอบสนองการร้ายต่อ พวกศั ตรู ของข้าพเจ้า และทรงขจัด เขา
เสีย ด้วยความจริง ของพระองค์ 6 ข้า พระองค์ จะถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแก่ พระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะพระนามนั ้น
ประเสริฐ 7 เพราะพระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากทุกอย่าง และ
นั ยน์ ตาของข้าพเจ้ามองเห็นพระประสงค์ของพระองค์ต่อพวกศัตรู ของข้าพเจ้านั ้นสําเร็จ
4
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ความกลัว และความสะทกสะท้านมาเหนื อ ดาวิด ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิ
ลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขออย่า ซ่อน
พระองค์ เสีย จากคํา วิงวอนของข้า พระองค์ 2 ขอทรงสดับ และขอทรงฟัง ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ เศร้า สลด ใน เรือ
่ ง ร้อง ทุกข์ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง ส่ง เสียง ครวญ คราง
3 เพราะ เสียง ของ ศั ตรู เพราะ การ บีบ บังคับ ของ คน ชัว
่ เหตุ ว่า เขา ฟ้อง ว่า ข้า พระองค์ ได้
ทําความ ชัว่ ช้า และ เขา บ่ม ความ เกลียด ชัง ข้า พระองค์ โดย ความ โกรธ 4 จิ ต ใจ ของ ข้า
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พระองค์ ระทมอยู่ในข้าพระองค์ ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนื อข้าพระองค์ 5 ความ
กลัว และความสะทกสะท้านมาเหนื อ ข้า พระองค์ ความหวาดเสียวท่วมข้า พระองค์ 6 และ
ข้า พระองค์ ว่า “โอ ข้า อยากมี ปี กอย่างนกเขา จะได้ บิน หนี ไปและอยู่ สงบ 7 ดู เถิด ข้า จะได้
พเนจรไปไกล ข้าจะได้พักอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร เซลาห์
ดาวิดขอพระเจ้าทรงทําลายพวกศัตรู ของท่าน
8 ข้าจะได้รีบหนี ไปจากลมดุเดือดและพายุ� 9 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้า ขอทรงทําลาย
เสีย และให้ภาษาของเขายุง่ เหยิงไป เพราะข้าพระองค์ เห็นความทารุ ณและการโกลาหลที่
ในนคร 10 เขาเดิน บนกําแพงรอบนครอยู่ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน และความบาปผิ ดก ับ
ความเศร้าโศกอยูภ
่ ายในนคร 11 ความเลวทรามมีอยูท่
่ ามกลางเธอ การหลอกลวงและการ
ฉ้ อโกงไม่พรากไปจากถนนทัง้ ปวงของเธอ 12 มิใช่ศัตรู ผู้เยาะเย้ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทน
ได้ มิใช่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า ผู้ พองตัว ใส่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะได้ หลบเขาได้ 13 แต่ เป็น ท่าน
เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็ นมิตรรู จ
้ ักมักคุ้นกับข้าพเจ้า 14 เรา
เคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ เราดําเนิ นในพระนิ เวศของพระเจ้าฉั นมิตรสนิ ท 15 ขอม
ัจจุราชมาหาเขาเหล่านั ้น ให้เขาลงไปยังนรกทัง้ เป็น เพราะความเลวทรามอยู่ในที่อยู่อาศัย
ของเขาและอยู่ ท่ามกลางพวกเขา 16 สําหรับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะร้องทูล ต่อ พระเจ้า และ
พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ รอด 17 ทัง้ เวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้า
จะอธิษฐานและร้องทุกข์ และพระองค์ จะทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า 18 พระองค์ ได้ ทรง
ช่วยจิต วิญญาณของข้าพเจ้า ให้ปลอดภัย จากสงครามที่ ข้าพเจ้า ต่อสู้ อยู่ เพราะคนเป็ นอ ัน
มากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า 19 พระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลง คือพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่
โบราณกาล เซลาห์ เพราะเขาไม่ เปลี่ยน เขาจึง ไม่ ยาํ เกรงพระเจ้า 20 เขายื่ นม ื อออกต่อสู้
ผู้ อยู่ อย่างสันติ กับ เขา เขาฝ่าฝืน พันธสัญญาของเขา 21 คํา พูด จากปากของเขาเรียบลื่น
ยิง่ กว่า เนย แต่ สงครามอยู่ภายในใจของเขา ถ้อยคํา ของเขาอ่อนนุ่ม ยิง่ กว่า นํ้ามัน แต่ ทว่า
เป็นดาบที่ ชก
ั ออกมาแล้ว 22 จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรง
คํ้าจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย 23 โอ ข้าแต่พระเจ้า แต่
พระองค์จะทรงเหวีย
่ งเขาลงสู่ ปากแดนพินาศ คนที ่ทําให้โลหิตตกและคนหลอกลวงจะมีชี
วิตอยูไม่
่ ถึงครึง่ จํานวนเวลาของเขา แต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์
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ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศั ตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม มิ
คทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เพราะมนุษย์ จะกลืน ข้า พระองค์ เสีย เขา
ต่อสู้และบีบบังคับข้าพระองค์วันยังคํ่า 2 โอ ข้าแต่พระองค์ผูสู
้ งสุด พวกศัตรูของข้าพระองค์
จะกลืน ข้า พระองค์ เสียว ัน ยัง คํ่า เพราะหลายคนต่อสู้ ข้า พระองค์ 3 เมื่อ ข้า พระองค์ กลัว
ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ 4 ในพระเจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระวจนะของพระองค์
ในพระเจ้า ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์ จะไม่ กล ั วว ่า เนื้ อ หนั ง อาจกระทํา อะไรแก่ ข้า
พระองค์ ได้ 5 เขาประทุษร้ายต่อ คํา กล่าวของข้า พระองค์ วัน ยัง คํ่า ความคิด ทัง้ สิน
้ ของเขา
6
ล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์ เขาร่วมหัวกัน เขาซุ่มอยู่ เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อย่าง
กับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ 7 เขาจะหนี ให้พ้นเพราะเหตุความชัว่ ช้าของเขาหรือ โอ
ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเหวีย
่ งชนชาติทัง้ หลายลงมาด้วยพระพิโรธ 8 พระองค์ทรงนั บการระ
หกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้าํ ตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ นํ้าตานั ้นไม่
อยูในบั
่
ญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ
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ดาวิดวางใจในพระเจ้า
แล ้วศั ตรู ของข้า พระองค์ จะหัน กลับ ในวันที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ข้า พระองค์ ทราบเช่น นี้
10
ว่า พระเจ้า ทรงสถิต ฝ่ายข้า พระองค์ ในพระเจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระวจนะของ
พระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ 11 ในพระเจ้า ข้า
พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์ จะไม่ กล ั วว ่า มนุษย์ อาจกระทํา อะไรแก่ ข้า พระองค์ ได้ 12 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ที่ ข้า พระองค์ ปฏิญาณไว้นั ้น ข้า พระองค์ จะทํา ตาม ข้า พระองค์ จะถวายคํา
สรรเสริญ แด่ พระองค์ 13 เพราะพระองค์ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก
มัจจุราช พระองค์จะทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้มมิใช่หรือ เพื่อข้าพระองค์
จะดําเนิ นอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าในความสว่างแห่งชีวต
ิ
9

57
การทูลขอของดาวิด ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
เมื่อท่านหนี ซาอูลที่ในถํ้า
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์
เพราะ จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์ ข้า พระองค์ ลี้ ภัย อยู่ ใต้ ร่ม ปีก ของ
พระองค์ จนกว่า ภั ยอ ัน ตรายเหล่า นี้ จะผ่านพ้น ไป 2 ข้าพเจ้า จะร้องทูล ต่อ พระเจ้า องค์ ผู้
สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทําการทัง้ สิน
้ ให้สําเร็จเพื่อข้าพเจ้า 3 พระองค์ จะทรงใช้มาจาก
ฟ้าสวรรค์ และช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากการเยาะเย้ยของผู้ที่ อยากกลืนข้าพเจ้าเสีย เซลาห์
พระเจ้าจะทรงใช้ความเมตตาและความจริงลงมา 4 จิตใจข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าสิงโต
ข้าพเจ้านอนท่ามกลางผูที
้ ่ไฟติดตัวคือบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ฟันของเขาทัง้ หลายคือหอก
และลูกธนู ลิน
้ ของเขาคือดาบคม 5 โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ยกย่องเหนื อฟ้าสวรรค์
ขอสง่าราศีของพระองค์อยูเหนื
่
อทัว่ แผ่นดินโลก 6 เขาทัง้ หลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้า จิ
ตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า แต่เขาก็ตกลงไปเสียเอง เซลาห์
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
7 โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์มัน
่ คง จิตใจของข้าพระองค์มัน
่ คง ข้าพระองค์จะ
ร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญ 8 จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด พิณใหญ่และพิณเขา
คู่เอ๋ย จงตื่นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ 9 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญ
พระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติ
ทัง้ หลาย 10 เพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิง่ ถึงฟ้าสวรรค์ ความจริงของพระองค์สูง
ถึงเมฆ 11 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็ นที่เชิดชูเหนื อฟ้าสวรรค์ ขอสง่าราศี ของพระองค์อยู่
เหนื อทัว่ แผ่นดินโลก
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การตําหนิ ผู้พิพากษาอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ ง
ของดาวิด
1 โอ ชุ มนุ มชนเอ๋ย ท่านพู ดอย ่างชอบธรรมหรือ โอ บุ ตรทัง
้ หลายของมนุษย์ เอ๋ย ท่าน
2
พิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือ เปล ่า เลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ ความผิด ท่านชัง่
ความทารุ ณแห่งมือของท่านในแผ่นดินโลก
ลักษณะของคนชัว่
คนชัว่ หลงเจิน
่ ไปตัง้ แต่ จากครรภ์ เขาหลงทางไปตัง้ แต่ เกิด คือ พู ดม ุสา 4 เขามี พิษ
เหมือนพิษ งู เหมือนงู พิษ หู หนวกที่ อุ ดหู ของมัน 5 มัน จึง ไม่ ฟัง เสียงของหมองู ผู้ ซึ่ งม ี มนต์
3
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ขลัง 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉี ก
เขี้ยวของสิงโตหนุ่มออกเสีย 7 ให้พวกเขาละลายไปเหมือนนํ้าที่ ไหลไม่ขาดสาย เมื่อเขาเล็ง
ธนู เพื่อ ยิง ลูก ศร ให้ ลูก ศรนั ้น ถูก ตัด เป็น ชิน
้ ๆ 8 ขอให้ เขาเหมือนทากที่ ละลายเป็น เมือกไป
เหมือนทารกแท้งที่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ 9 ก่อนหม้อของเจ้าจะรู ส
้ ึกร้อนจากหนามทัง้ เป็น
พระองค์จะทรงกวาดหนามเหล่านั ้นไปเสียเหมือนลมหมุน และด้วยพระพิโรธของพระองค์
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ ์ เมื่อ เขาเห็น การแก้ แค้น เขาจะเอาโลหิต ของคนชัว
่ ล้างเท้า
ของเขา 11 จะมีคนกล่าวว่า “แน่ แล้ว มีบําเหน็ จให้แก่คนชอบธรรม แน่ แล้ว มีพระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาโลก�
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ ง
ของดาวิด เมื่อซาอูลทรงใช้คนให้ไปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
1 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรู ของข้าพระองค์
ขอทรงช่วยป้องกันข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่ ลุ กขึ้นต่อสู้ ข้าพระองค์ 2 ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้พ้น จากผู้ ที่ ทําความชัว่ ร้าย และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้รอดจากคนกระหาย
เลื อด 3 เพราะดู เถิด เขาซุ่มคอยเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ ผู้ มี อํานาจร่วมหัวกันต่อสู้ ข้าพระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มิใช่ การละเมิด หรือ บาปของข้า พระองค์ เอง 4 เขาวิง่ ไปเตรียมพร้
อม มิใช่ ความผิด ของข้า พระองค์ ขอทรงกระปรีก
้ ระเปร่า ขอทรงมาช่วยข้า พระองค์ และ
ทอดพระเนตร 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของ
อิสราเอล ขอทรงตื่น ขึ้น ลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออย่า ทรงเมตตาผู้ ละเมิด ที่ คิด ร้ายแม้
สัก คนเดียว เซลาห์ 6 เขากลับ มาทุก เย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 7 ดู เถิด
ปากของเขายังพ่น อยู่ และมี ดาบที่ รม
ิ ฝีปากของเขา เพราะเขาคิด ว่า “ใครจะฟัง เรา� 8 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงหัวเราะเยาะเขา พระองค์ ทรงเยาะเย้ย ประชาชาติ ทัง้
ปวง 9 เพราะเหตุพระกําลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะคอยเฝ้าพระองค์ เพราะพระเจ้าทรง
เป็น ป้อมปราการของข้า พระองค์ 10 พระเจ้า แห่ง ความเมตตาของข้าพเจ้า จะทรงป้องกัน
ข้าพเจ้า พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อพวกศัตรูของข้าพเจ้า
นั ้นสําเร็จ 11 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระโล่ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขออย่าทรงสังหาร
เขาเสีย เกรงว่าชนชาติของข้าพระองค์จะลืม ขอให้เขาระหกระเหินไปด้วยฤทธานุภาพของ
พระองค์และทําให้เขาล้มลง 12 เพราะบาปปากของเขา และเพราะถ้อยคําริมฝีปากของเขา
ขอให้ เขาติ ดก ับ โดยความเย่อ หยิง่ ของเขา เพราะการสาปแช่ง และการมุสาซึ่ง เขาเปล่ง
ออกมานั ้น 13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไม่เหลือ
เลย แล ้ว เขาจะทราบว่า พระเจ้า ทรงปกครองเหนื อ ยาโคบ ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก เซ
ลาห์ 14 ให้ เขากลับ มาทุก เย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 15 ให้ เขาเที่ยวไปหา
อาหาร ถ้าไม่ได้กินอิม
่ ก็ขู่คําราม 16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้า
พระองค์ จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ ทรงเป็นป้อม
ปราการของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ในยามทุกข์ ของข้า พระองค์ 17 โอ ข้า แต่ พระกําลัง ของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการ
ของข้าพระองค์ และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองค์
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองชูชานเอดูท มิคทามบทหนึ่ ง
ของดาวิดเพื่อสัง่ สอน เมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซบาห์ และเมื่อ
ขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสียหนึ่ งหมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือ
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โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ได้ ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แล้ว ทัง้ ได้ ทรง ทําให้
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงไม่ พอพระทัย โอ ขอให้ พระองค์ ทรง
หัน มา หา ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย อีก 2 พระองค์ ทรง กระทํา ให้ แผ่ น ดิน หวัน
่ ไหว ทรง ให้ มัน
3
แตกแยกออก ขอทรงซ่อมช่องของมันเพราะมันโยกเยก พระองค์ทรงกระทําให้ประชาชน
ของพระองค์ ประสบความลําบาก พระองค์ ทรงบังคับ ข้า พระองค์ ให้ ดื่ มน ้าํ องุน
่ แห่ง ความ
ประหลาดใจ 4 พระองค์ ทรงตัง้ ธงไว้ให้ บรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ เพื่อ ชัก ขึ้น เพราะเหตุ
ความจริง เซลาห์ 5 ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และทรงฟังข้าพระองค์
เพื่อ ว่า ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น 6 พระเจ้า ได้ ตรัสด ้วยความบริสุทธิ์ ของ
พระองค์ว่า “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุดคทออก 7 กิเลอ
าดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็ นที ่กันศีรษะของเรา ยู ดาห์เป็นผู้ตัง้ พระ
ราชบัญญัติของเรา 8 โมอับเป็นอ่างล้างชําระของเรา เราเหวีย
่ งรองเท้าของเราลงบนเอโดม
เราโห่รอ
้ งด้วยความมีชย
ั เหนื อฟีลิสเตีย� 9 ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม ผู้ใดจะ
นํา ข้าพเจ้า ไปยัง เอโดม 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
แล้วหรือ โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ ทัง้ หลายแล้ว
ละ 11 ขอประทานความช่วยเหลือเพื่อต่อต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือของ
มนุษย์ก็ ไร้ผล 12 โดยพระเจ้า เอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปฏิ บั ติ อย่างเข้ม แข็ง พระองค์ เองจะ
ทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของข้าพเจ้าทัง้ หลายลง
1

61
ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงฟัง เสียงร้องของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของ
ข้า พระองค์ 2 ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ มาแต่ ที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก เมื่อ จิตใจของข้า
พระองค์ออ
่ นระอาไป ขอทรงนําข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์
ทรงเป็นทีลี
่ ้ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู 4 ข้าพระองค์จะอยูใ่ น
พลับพลาของพระองค์เป็นนิ ตย์ ข้าพระองค์จะวางใจในที่กําบังปีกของพระองค์ เซลาห์ 5 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงสดับ คํา ปฏิญาณของข้า พระองค์ และพระองค์ ประทาน
มรดกของบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระนามของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 6 พระองค์ จะทรงยืด
พระชนม์ ของกษั ตริย์ ให้ปี เดือนของท่านยืนนานไปหลายชัว่ อายุ 7 ท่านจะคอยเฝ้า ต่อ พระ
พักตร์พระเจ้าเป็นนิ ตย์ โอ ขอทรงแต่งตัง้ ความเมตตาและความจริงไว้คุ้มครองท่าน 8 แล
้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอ ตามที่ข้าพระองค์ทําตามคํา
ปฏิญาณอยูแต่
่ ละวันนั ้น
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ดาวิดวางใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของ
ดาวิด
1 แน่ นอน จิตใจ ของ ข้าพเจ้า คอยท่า พระเจ้า ความ รอด ของ ข้าพเจ้า มา จาก พระองค์
2 พระองค์ เท่ า นั ้น ทรง เป็ น ศิ ลา และ เป็ น ความ รอด ของ ข้าพเจ้า เป็ น ป้ อม ปราการ ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหวใหญ่ โต 3 พวกเจ้า จะคิด ความร้ายต่อ คนอื่น นานสัก เท่าใด
เจ้ าทุก คนจะถูก สังหาร ผู้ เหมือนกําแพงที่ เอนและรัวท
้ ี่ โยกเยก 4 เขาคิด แต่ เพียงจะผลัก
ท่านลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพรด้วยปากของเขา แต่ เขาแช่ง
อยู่ ในใจ เซลาห์ 5 จิ ตใจของข้าพเจ้า จงคอยท่า พระเจ้า แต่ องค์ เดียว เพราะความหวัง ของ
ข้าพเจ้า มาจากพระองค์ 6 พระองค์ เท่ านั ้น ทรงเป็น ศิ ลา และเป็น ความรอดของข้าพเจ้า
เป็น ป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว 7 ความช่วยให้ รอดและสง่า ราศี ของ
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ข้าพเจ้าอยูที
่ ่พระเจ้า ศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิและที
่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8 ประชาชน
์
เอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรง
เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะตํ่า ก็ เป็น สิง่ ไร้สาระ คนฐานะสู งก ็ เป็น ความเท็จ เมื่อ
ชังด
่ ูเขาก็ ลอยขึ้น เขารวมด้วยกันยังเบากว่าสิง่ ไร้สาระ 10 อย่าวางใจในการบีบบังคับ อย่า
หวัง เปล่า ด้วยการปล้น สะดม ถ้า ความมัง่ คัง่ เพิม
่ ขึ้น อย่า วางใจในสิง่ นั ้น 11 พระเจ้า ตรัส
ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ อย่างนี้ สองครัง้ แล้ว ว่า ฤทธานุ ภาพเป็น ของพระเจ้า 12 โอ ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความเมตตาเป็น ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสนองมนุษย์ ทุ กคน
ตามการงานของเขา
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ดาวิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารยูดาห์
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรง เป็ น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แสวงหา
พระองค์ แต่ เช้า จิ ตวิญญาณของข้า พระองค์ กระหายหาพระองค์ เนื้ อ หนั ง ของข้า พระองค์
กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและกระหายนํ้า ที่ที่ไม่มีนํ้า 2 เช่นนั ้นแหละ ข้า
พระองค์ จึง เคยเห็น พระองค์ ในสถานบริสุทธิ ์ เห ็น ฤทธานุ ภาพและสง่า ราศี ของพระองค์
3 เพราะ ว่า ความ เมตตา ของ พระองค์ ดี กว่า ชีวต
ิ ริม ฝีปาก ของ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ
พระองค์ 4 เช่นนั ้นแหละ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวต
ิ ของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์ 5 จิตใจของข้าพระองค์จะอิม
่ หนําดังกินไขกระดูก
และไขมัน และปากของข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยริม ฝีปากที่ ชื่นบาน 6 เมื่อ ข้า
พระองค์ คิดถึง พระองค์ ขณะ อยู่ บน ที่ นอน และ ตรึก ตรอง ถึง พระองค์ ทุ กๆ ยาม 7 เพราะ
พระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์ ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง เปรมปรีดิ ์ อยู่ ในร่ม ปีก ของ
พระองค์ 8 จิ ตวิญญาณของข้า พระองค์ เกาะติ ดอย ู่ ที่ พระองค์ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ชู
ข้าพระองค์ไว้
ดาวิดมัน
่ ใจว่าพวกศัตรู จะถูกทําลาย

แต่ บรรดาผู้ แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ เพื่อทําลาย จะลงไปในที่ ลึกแห่งแผ่นดิน โลก
10 เขาจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะเป็ นเหยื่อของสุ นัขจิง
้ จอก 11 แต่กษั ตริย์จะทรงเปรมปรีดิ์ใน
พระเจ้า ทุ กคนที่ ปฏิญาณในพระนามของพระองค์ จะอวดอ้างพระนามนั ้น แต่ ปากของคน
มุสาจะถูกปิด
9
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ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ อธิษฐาน ขอทรง
สงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ จากความคิด กลัว ศั ตรู 2 ขอทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้ จากการ
หารือ อย่างลับๆของคนชัว่ จากการปองร้ายของคนกระทํา ความชัว่ ช้า 3 ผู้ ลับ ลิน
้ ของเขา
4
อย่างลับ ดาบ ผู้ เอาคํา ขมขื่น เล็ง อย่างลูก ธนู ยิง ออกมาจากที่ ซุ่ม ยัง คนปราศจากตําหนิ
ยิงเขาทันทีและอย่างไม่กลัวเกรง 5 เขายึดจุดประสงค์ชว
่ เขาพูดถึงการวางกั
ั ่ ของเขาไว้มัน
บดักอย่างลับๆ คิดว่า “ใครจะเห็นเขาทัง้ หลายได้� 6 เขาทัง้ หลายค้นหาความชัว่ ช้า เขาทัง้
หลายค้นหาอย่างขมี ขม ัน จนสําเร็จ เพราะความคิด ภายในและจิตใจของมนุษย์ นั้น ลึ กล ้าํ
8 เพราะว่าเขาทําให้ลิน
นั ก 7 แต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่เขา เขาจะบาดเจ็บทนที
ั
้ ของเขาเป็น
9
สิง่ สะดุดแก่เขาเอง ทุกคนที่เห็นเขาจะหนี ไป แลวท
้ ุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึงกจ
ิ การ
ของพระเจ้า และตรึกตรองถึงสิง่ นั ้ นที ่พระองค์ได้ทรงกระทําแล้ว 10 คนชอบธรรมจะเปรม
1
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การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ในศิ โยนการสรรเสริญคอยท่าพระองค์ เขาจะทําตามคําปฏิญาณแก่
พระองค์ 2 โอ ข้าแต่พระองค์ผูทรงสดั
้
บคําอธิษฐาน เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะมายังพระองค์ 3 ความ
ชัว่ ช้าทัง้ หลายชนะข้าพระองค์ เนื่ องด้วยการละเมิดของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ก็ จะ
ทรงชําระล้างให้
ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
4 สุ ขจร ิง หนอ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงเลือกและนํา มาใกล้ ให้ พํานั ก อยู่ ในบริเวณพระนิ เวศของ
พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะอิม
่ เอิ บด ้วยความดี แห่ งพระนิ เวศของพระองค์ คือ พระ
วิ หา รบ ริ สุทธิ ์ ของ พระองค์ 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
พระองค์ จะทรงตอบข้า พระองค์ ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรมโดยกิจการที่ น่า ครันคร
่
้าม
พระองค์ ผู้ ทรงเป็น ความไว้วางใจของที่ สิ ้น สุด ปลายทัง้ ปวงของแผ่น ดิน โลก และของคน
ที่ อยู่ ทางทะเลที่ ไกลโพ้น 6 พระองค์ ผู้ ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกําลัง ของพระองค์ ทรง
คาดพระองค์ ไว้ด้วยอานุภาพ 7 ผู้ทรงระงับเสียงอึงคะนึ งของทะเล เสียงอึงคะนึ งของคลื่น
ทะเล เสียงโกลาหลของชาวประเทศทัง้ หลาย 8 ผู้ ที่ อยู่ ในเขตแผ่น ดิน โลกไกลโพ้น จึง เกรง
กลัวต่อหมายสําคัญของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้เช้าขึ้นและเย็นลงกู่ก้องด้วยความ
ชื่นบาน 9 พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนแผ่น ดิน โลก และทรงรดนํ้า พระองค์ ทรงกระทํา ให้อุ ดม
ยิ่งด ้วยแม่น้ํา ของพระเจ้า ซึ่ งม ี น้ํา เต็ม พระองค์ ทรงจัดหาข้าวให้ เพราะทรงจัด เตรียมโลก
ไว้เช่น นั ้น แหละ 10 พระองค์ ทรงรดนํ้า ตามรอยไถของมัน อย่างอุ ดม และให้ ขี้ ไถราบลง ให้
อ่อนละมุนด้วยฝน และทรงอวยพรผลิตผลของมัน 11 พระองค์ทรงให้ปี เป็นยอดด้วยความ
ดีของพระองค์ พระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ มีความไพบูลย์ยอ
้ ยหยด 12 ทุ่งหญ้าในถิน
่
13
ทุ รก ัน ดารก็ หยดย้อย เนิ น เขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน ป่า พงห่ม ตัว ด้วยฝูง แพะแกะ
หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบานและร้องเพลง

66
ดาวิดบอกถึงความประเสริฐอันพิเศษของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง บทเพลงหรือเพลง
สดุดี
1 แผ่นดินโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จงทําเสียงชื่นบานถวายพระเจ้า 2 จงร้องเพลงถวายพระเกียรติ
แด่ พระนามของพระองค์ จงถวายสรรเสริญ อย่างรุ ง่ เรืองต่อ พระองค์ 3 จงทูล พระเจ้า ว่า
“พระราชกิจของพระองค์น่าครันคร
่
้ามยิง่ นั ก ฤทธานุภาพของพระองค์ใหญ่หลวงนั ก จนศั
ตรู จะหมอบราบต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 4 แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จะนมัสการพระองค์ และ
จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ เขาทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์�
เซลาห์ 5 จงมาดูสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํา พระราชกิจของพระองค์น่าครันคร
่
้ามต่อบุตรทัง้
6
หลายของมนุษย์ พระองค์ ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่น้ําไป ที่ นั ่นเรา
ได้เปรมปรีดิใ์ นพระองค์ 7 ผูทรงปกครองด้
้
วยอานุภาพของพระองค์เป็นนิ ตย์ ผูซึ
้ ่งพระเนตร
เฝ้าบรรดาประชาชาติอยู่ อย่าให้คนมักกบฏยกย่องตนเอง เซลาห์ 8 โอ ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย
จงสรรเสริญ พระเจ้า ของเรา จงให้ ได้ ยิน เสียงสรรเสริญ พระองค์ 9 ผู้ ทรงให้ จิ ตวิญญาณ
เราอยู่ ท่ามกลางคนเป็น และมิ ได้ ทรงยอมให้ เท ้า เราพลาด 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า เพราะ
พระองค์ ทรงลองใจข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ทรงทดลองข้า พระองค์ อย่างทดลองเงิน
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พระองค์ ทรงนํา ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเข้า มาในข่าย พระองค์ ทรงวางความทุกข์ ยากไว้ที่
เอวของข้า พระองค์ 12 พระองค์ ทรงให้ คนขับ รถรบทับ ศีรษะของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายต้องลุย ไฟลุย นํ้า แต่ พระองค์ ยัง ทรงนํา ข้า พระองค์ มาสู่ ที่ อิม
่ เอิบ 13 ข้า
พระองค์จะเข้าไปในพระนิ เวศของพระองค์พร้อมด้วยเครือ
่ งเผาบูชา ข้าพระองค์จะทําตาม
คํา ปฏิญาณต่อ พระองค์ 14 ตามที่ ริม ฝีปากข้า พระองค์ ได้ พู ดไว้ และที่ ปากข้า พระองค์ ได้
กล่าวในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากลําบาก 15 ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อว
้ นพีเป็นเครือ
่ งเผา
บูชาแด่ พระองค์ พร ้ อมกับ ควัน เครือ
่ งสัตวบู ชาด ้วยแกะผู้ ข้า พระองค์ จะถวายบู ชาด ้วยวัว
ผู้และแพะ เซลาห์ 16 บรรดาผู้ที่ เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่า
พระองค์ ได้ ทรงกระทําอะไรแก่ จิ ตวิญญาณข้าพเจ้าบ้าง 17 ปากข้าพเจ้าได้ รอ
้ งทูลพระองค์
18
และลิน
้ ข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ช้าไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า จะไม่ ทรงสดับ 19 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงสดับ แน่ ที เดียว พระองค์ ได้ ทรงฟัง เสียงคํา
อธิษฐานของข้าพเจ้า 20 สาธุ การแด่ พระเจ้า เพราะว่า พระองค์ ไม่ ทรงปฏิเสธคํา อธิษฐาน
ของข้าพเจ้า หรือยับยัง้ ความเมตตาของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า
11
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การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีหรือ
บทเพลง
1 ขอพระเจ้า ทรงพระเมตตาต่อ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย และอํานวยพรแก่ ข้า พระองค์ ขอ
พระองค์ ทรง ให้ พระ พักตร์ ฉาย สว่าง แก่ ข้า พระองค์ เซ ลาห์ 2 เพื่อ พระ มรรคา ของ พระ
องค์ จะเป็ นที ่ รู ้จัก ในแผ่น ดิน โลก ความรอดของพระองค์ จะเป็ นที ่ ทราบท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 3 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ชนชาติ ทัง้ หลาย สรรเสริญ พระองค์ ให้ ชนชาติ
ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ 4 โอ ขอให้ ชาวประเทศทัง้ หลายยินดี และร้องเพลงด้วยความ
ชื่นบาน เพราะ พระองค์ จะ ทรง พิพากษา ชนชาติ ทัง้ หลาย ด้วย ความ ชอบ ธรรม และ ทรง
ครอบครองชาวประเทศทัง้ หลายในโลก เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอชนชาติ ทัง้ หลาย
สรรเสริญ พระองค์ ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ 6 แล ้ว แผ่น ดิน โลกจึง จะได้ เกิด
ผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอํานวยพระพรแก่เรา 7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่
เรา แล้วที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์

68
การอธิษฐานเมื่อคนอิสราเอลย้ายหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้อง
เพลงสดุดีหรือบทเพลงของดาวิด
1 ขอพระเจ้า ทรงลุก ขึ้น ให้ ศัตรู ของพระองค์ กระจายไป ให้ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์
หนี ไป ต่อ เบื้อง พระ พักตร์ พระองค์ 2 ควัน ถูก ขับ ไป ฉั นใด ก็ ขอ ทรง ไล่ เขา ไป ฉั น นั ้น ขี้ ผึ้ง
ละลายต่อ หน้าไฟฉั นใด ก็ ขอให้ คนชัว่ พินาศต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ฉั น นั ้น 3 แต่ ขอให้
คนชอบธรรมชื่นบาน ให้ เขาเต้น โลดต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ให้ เขาลิงโลดด้วยความ
ชื่นบาน 4 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ จงยกย่อง
พระองค์ ผู้ ทรงเมฆเป็น พาหนะโดยพระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จงลิงโลดต่อ
เบื้องพระพักตร์พระองค์ 5 พระเจ้า ในที่ ประทับ บริสุทธิ์ ของพระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของ
คนกําพร้า พ่อ และทรงเป็น ผู้ พิพากษาของหญิ งม ่าย 6 พระเจ้า ทรงให้ คนเปลี่ยวเปล่า อยู่
ในครอบครัว พระองค์ ทรงปลดปล่อยคนเหล่านั ้ นที ่ถู กล่ามด้วยโซ่ ตรวน แต่ คนมักกบฏจะ
อาศัย ในแผ่นดิ นที ่ แห้ง แล้ง 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า เมื่อ พระองค์ เสด็จ นํา หน้า ประชาชนของ
พระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปตามถิน
่ ไหว ท้องฟ้า
่ ทุ รก ัน ดาร เซลาห์ 8 แผ่ นดิน โลกก็ หวัน
ก็ เทฝนลงมาต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ภู เขาซี นายโน้ ม สัน
่ สะเทือนต่อ เบื้องพระพักตร์
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พระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอล 9 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงส่งฝนอันอุดมลงมา เมื่อ
มรดกของพระองค์อ่อนระโหย พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นใหม่ 10 ชุมนุมชนของพระองค์ก็มาอาศัย
ในนั ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความดีของพระองค์ พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนขัดสน
11 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ประทานพระวจนะ พวกที่ นํา ข่า วนั ้ นก ็ เป็ น พวกใหญ่ โต 12 บรรดากษั
ตริย์ ของกองทัพ ทัง้ หลายก็ หนี ไป ผู้ หญิง ที่ อยู่ บ้านก็ เอาข้าวของที่ รบ
ิ มาได้ แบ ่ งก ัน 13 ถึง
แม้ ท่านนอนอยู่ ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็ จะเหมือนปีกนกเขาที่ บุ ด้วยเงิน และขนของมั
นที ่ บุ ด้วยทองคํา 14 เมื่อ ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์กระจายกษั ตริย์ ณ ที่ นั่น มั นก ็ ขาวเหมือนหิมะ
ที่ ตกลงบนภูเขาศัล โมน 15 ภู เขาของพระเจ้า เหมือนยัง ภูเขาเมืองบาชาน ภู เขาที่ มี ยอดสู
งก ็ เหมือนยัง ภูเขาเมืองบาชาน 16 ภู เขาที่ มี ยอดสูง เอ๋ย ทําไมมองด้วยความริษยา ณ ที่ ภู
เขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พํานั กของพระองค์ เออ ที่ที่พระเยโฮวาห์จะประทับเป็น
นิ ตย์ 17 รถรบของพระเจ้าอเนกอนั นต์ คื อมีทูตสวรรค์ นั บเป็นพันๆ องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซีนาย คือในสถานบริสุทธิ์ 18 พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้อง
สูง พระองค์ ทรงนํา พวกเชลยไปเป็น เชลยอีก และรับ ของประทานเพื่ อมนุษย์ และรับ เพื่อ
ผู้ ที่ กบฏด้วย เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จะทรงประทั บท ่า มกลางพวกเขา 19 สาธุ การแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงคํ้าชูเราทัง้ หลายอยู่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เซ
ลาห์ 20 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอด ซึ่งได้พ้นความตายนั ้นก็อยู่ที่พระเจ้าคือ
องค์พระผู้เป็นเจ้า 21 แต่พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศัตรู ของพระองค์ให้แตก คือกระหม่อม
มี ผมของผู้ ที่ ขืน ดําเนิ น ในทางละเมิด ของเขา 22 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราจะนํา เขา
ทัง้ หลายกลับ มาจากบาชาน เราจะนํา ประชาชนของเรากลับ มาจากที่ ลึก ของทะเล 23 เพื่อ
เจ้า จะเอาเท้า อาบเลือดของคู่ อริของเจ้า เพื่อ ลิน
้ สุนัข ของเจ้า จะมี ส่วนด้วย� 24 โอ ข้า แต่
พระเจ้า การเสด็จของพระองค์ปรากฏแล้ว การเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์ พระมหา
กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ เข ้า ในสถานบริสุทธิ์ 25 นั กร ้ องนํา หน้า นั ก ดนตรีคัด ท้าย ระหว่าง
นั ้ นม ี สตรีเล่น รํามะนา 26 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น นํ้าพุ ของอิสราเอล จงสรรเสริญ พระเจ้า คือ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในที่ ชุ มนุ มใหญ่ 27 นั ่ นม ี เบนยามิน ผู้ น้อยที่สุด นํา หน้า บรรดาเจ้า นายยู
ดาห์อยู่เป็นหมู่ใหญ่ เจ้านายแห่งเศบูลุ น เจ้านายแห่งนั ฟทาลี 28 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
เรียกอานุภาพของพระองค์มา พระเจ้าทรงบัญชาพระกําลังของพระองค์ พระองค์ผู้ได้ทรง
กระทํา เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 29 บรรดากษั ตริย์ จะนํา ของกํานั ล มาถวายพระองค์ เนื่ อง
ด้วยพระวิหารของพระองค์ ที่ เยรู ซาเล็ม 30 ขอทรงขนาบหมู่ คนที ่ แทงด้วยหอก ฝูง วัวก ั บลู
กวัวแห่งชนชาติทัง้ หลาย จนเขาทุกคนยินยอมด้วยถวายเงินแผ่น ขอให้ชนชาติทัง้ หลายผู้
ปี ติยินดีในสงครามได้กระจัดพลัดพรากไป 31 พวกเจ้านายจะออกมาจากอียป
ิ ต์ เอธิโอเปีย
32
จะรีบ ยื่ นม ือ ของเขาออกทูล พระเจ้า โอ บรรดาอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกเอ๋ย จงร้อง
เพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เซลาห์ 33 ต่อ พระองค์ ผู้ ทรง
ฟ้าสวรรค์ ฟ้าสวรรค์ดึกดําบรรพ์ ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ คือพระ
สุรเสียงทรงมหิทธิฤทธิ์ 34 จงถวายฤทธานุภาพแด่ พระเจ้า ซึ่งความสูงส่งของพระองค์ อยู่
เหนื ออ ิส ราเอล และฤทธานุ ภาพของพระองค์ อยู่ ในท้องฟ้า 35 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์
ทรงน่า ครันคร
่
้า มนั ก ในสถานบริสุทธิ ์ ของพระองค์ คือ พระเจ้า ของอิสราเอล พระองค์ นั ้น
ประทานฤทธิแ
์ ละกําลังแก่ประชาชนของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

69
ดาวด
ิ ร้องทุกข์เรือ
่ งความยากลําบาก ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม เพลงสดุดี
ของดาวิด
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โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด เพราะนํ้า ขึ้น มาถึง จิต วิญญาณข้า
พระองค์ แล้ว 2 ข้า พระองค์ จมอยู่ ในเลนลึก ไม่ มี ที่ ยืน ข้า พระองค์ มาอยู่ ในนํ้า ลึก และนํ้า
ท่วมข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ ออ
่ นระอาใจด้วยเหตุ ร้องไห้ คอของข้า พระองค์ แห้ง ผาก ตา
ของข้า พระองค์ มัว ลง ด้วยการคอยท่า พระเจ้า ของข้า พระองค์ 4 บรรดาคนที่ เกล ียดชัง ข้า
พระองค์ โดยไร้เหตุ มีมากยิง่ กว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ คนที ่จะทําลายข้าพระองค์ ก็
มีอท
ิ ธิพล คือผู้ที่ เป็นพวกศั ตรู ของข้าพระองค์ อย่างไม่มีเหตุ แล้วข้าพระองค์ ได้ ส่งคืนสิง่ ที่
ข้า พระองค์ มิได้ ขโมยไป 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงทราบถึง ความโง่ของข้า พระองค์
ความผิดบาปที่ข้าพระองค์กระทําแล้วมิได้ซ่อนไว้จากพระองค์ 6 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธา ขออย่าให้บรรดาผูที
้ ่คอยท่าพระองค์ได้รับความอายเพราะข้าพระองค์ โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของอิสราเอล ขออย่า ให้ บรรดาผู้ ที่ เสาะหาพระองค์ ได้ ความอัปยศเพราะข้า
พระองค์ 7 ที่ ข้า พระองค์ ทนการเยาะเย้ย ที่ ความอับอายได้ คลุม หน้า ข้า พระองค์ ไว้ก็ เพราะ
เห็น แก่ พระองค์ 8 ข้า พระองค์ กลายเป็น แขกแปลกหน้า ของพี่ น้ อง และเป็น คนต่างด้าว
ของบุตรแห่งมารดาข้าพระองค์ 9 ความร้อนใจในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้า
พระองค์ และคําพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่ เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยู่แก่ข้าพระองค์ 10 เมื่อ
ข้า พระองค์ ร้องไห้และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มัน กลายเป็นการเยาะเย้ย ข้า พระองค์
11 ข้า พระองค์ ใช้ ผ้า กระสอบเป็ น เครือ
่ งนุ่ง ห่ม ข้า พระองค์ กลายเป็น ขี้ปากของเขา 12 คนที ่
นั ่งที่ประตูเมืองก็พูดตําหนิ ข้าพระองค์ คนขี้เมาแต่งเพลงร้องว่าข้าพระองค์
1

การทูลขอให้พ้นไป
13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ส่วนข้า พระองค์ ข้า พระองค์ อธิษฐานต่อ พระองค์ ในเวลา
อัน เหมาะสม โอ ข้า แต่ พระเจ้า โดยความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟัง ข้า
พระองค์ ด้วยความจริง แห่ง ความรอดของพระองค์ 14 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก
จมลงในเลน ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ และจากนํ้า ลึก
15 ขออย่าให้น้ําท่วมข้าพระองค์ หรือนํ้าที่ ลึกกลืนข้าพระองค์เสีย หรือปากแดนผู้ตายงับข้า
พระองค์ไว้ 16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์
นั ้นเลิศ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ตามพระกรุ ณาอันอด
ุ มของพระองค์ 17 ขออย่าทรงซ่อน
พระพักตร์ของพระองค์ เสีย จากผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทุกข์ ใจ ขอทรงรีบ
ฟัง ข้า พระองค์ 18 ขอมาใกล้ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ทรงไถ่ จิ ตวิญญาณนั ้น ไว้ เพราะศั ตรู
ของข้า พระองค์ ขอทรงปลดเปลื้องข้า พระองค์ 19 พระองค์ ทรงทราบการที่ เขาเยาะเย้ย ข้า
พระองค์ แล้ว ทัง้ ความอายและความอัปยศของข้าพระองค์ บรรดาคู่ อริของข้าพระองค์ อยู่
ต่อ พระพักตร์พระองค์ หมด 20 การเยาะเย้ย กระทํา ให้จิ ตใจข้า พระองค์ ชอกชํ้า ข้า พระองค์
จึงหมดกําลังใจ ข้าพระองค์มองหาผู้สงสาร แต่ก็ไม่มี หาผู้เล้าโลม แต่ข้าพระองค์หาไม่พบ
21 เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็ นอาหาร ให้นํ้าส้มสายชู แก่ข้าพระองค์ด่ ืมแก้กระหาย 22 ขอ
ให้ สํารับท ี่ อยู่ ตรงหน้า เขาเองกลายเป็น บ่วงแร้ว และสิง่ ที่ ควรเป็น สําหรับ ความสุข สบาย
ของเขาให้ กลายเป็น เครือ
่ งดัก 23 ขอให้ ตาของเขามืด ไปเพื่อ เขาจะได้ มองไม่ เห็น และทํา
บัน
้ เอวเขาให้สัน
่ สะเทือนเรือ
่ ยไป 24 ขอทรงเทความกริว้ ลงเหนื อเขา และให้ความกริวอ
้ ันร
25
้อนยิง่ ตามทัน เขา ขอให้ที่ อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ผู้ ใดอาศัย อยู่ในเต็นท์ ของเขา
26 เพราะเขาได้ ข่มเหงผู้ ที่ พระองค์ ทรงเฆี่ยนตี เขาเล่า ถึง ความเจ็บ ปวดของผู้ ที่ พระองค์ ให้
บาดเจ็บ แล้ว 27 ขอทรงเพิม
ั ความชอบ
่ โทษความชัว่ ช้า แล ้ว ทรงเพิ่ มอ ีก อย่า ให้ เขาได้ รบ
28
ธรรมจากพระองค์ ขอให้เขาถูก ลบออกเสีย จากทะเบียนผู้ มี ชว
ิ อย่า ให้เขาขึ้น ทะเบียน
ี ต
29
ไว้ในหมู่คนชอบธรรม แต่ข้าพระองค์ทุกข์ยากและมีความเศร้าโศก โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ความรอดของพระองค์ตัง้ ข้าพระองค์ไว้ให้สูง 30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วย
บทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุณ 31 การนั ้นจะเป็ นที่พอพระทัยพระ
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เยโฮวาห์มากกว่าวัวผูห
้ รือวัวผูท
้ ัง้ เขาและกีบ 32 บรรดาผูถ
้ ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผูเ้ สาะ
หาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้ นชื่น ขึ้น 33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับ คนขัดสน และมิ ได้
ทรงดูหมิน
่ คนของพระองค์ที่ถูกจองจํา 34 ขอฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์
ทัง้ ทะเลและสรรพสิง่ ที่ เคลื่อนไหวอยู่ในนั ้น 35 เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยศิ โยนให้รอด และ
จะสร้างหัว เมืองยู ดาห์ขึ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ที่ นั่น และได้ เป็น กรรมสิทธิ์ 36 เชื้อ สาย
ของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้เป็นมรดก และบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอยูที
่ ่นั่น

70
การอธิษฐานเรือ
่ งคนอธรรมและคนชอบธรรม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุ ดี ของดาวิด
สําหรับการบูชาอันเป็นที่ระลึก
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเร่งมาช่วยข้าพระองค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่ง
มาช่วยข้าพระองค์เถิด 2 ขอให้ผูที
้ ่มุ่งเอาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ได้อายและเกิดความอลวน ขอ
ให้ผู้ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองค์เจ็บนัน
้ ต้องหันกลับไปและได้ความอัปยศ 3 ผู้ที่ พูดว่า “อ้า
ฮา อ้าฮา� นั ้นขอให้ต้องหันกลับไปเพราะเป็นผลแห่งความอายของเขา 4 ขอให้บรรดาผู้ที่
แสวงหาพระองค์เปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์
กล ่าวเสมอว่า “พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ นั ก � 5 แต่ ข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ขอทรงรีบ มาหาข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงรอช้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้
อุปถัมภ์และผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

71
ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ
่ งพวกศัตรู ของท่าน
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ อย่าให้ข้าพระองค์รบ
ั ความละอาย
เลย 2 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นและหลีกเลี่ยงหลบหนี โดยความชอบธรรมของพระองค์
ขอทรงเอียงพระกรรณฟัง ข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด 3 ขอพระองค์ ทรงเป็
นที ่ ลี้ ภัย เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ ที่ ข้า พระองค์ อาศัย เสมอ พระองค์ ทรงบัญชาที่ จะช่วยข้า
พระองค์ ให้รอด เพราะพระองค์ ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ 4 โอ ข้า
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือคนชัว่ จากเงื้อมมือของคน
อธรรมและคนดุ ร้าย 5 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงเป็น ความ
หวัง ของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ วางใจของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เด็กๆมา 6 ข้า พระองค์
พึ่งพระองค์ตัง้ แต่กําเนิ ด พระองค์ทรงเป็นผู้นําข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดาข้าพระองค์
ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เสมอ 7 ข้า พระองค์ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจของคนเป็ นอ ัน มาก
แต่พระองค์ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์ 8 ขอให้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วย
การสรรเสริญ พระองค์ และถวายเกียรติ แด่ พระองค์ วัน ยัง คํ่า 9 เมื่อ วัย ชรา ขออย่า ทรง
เหวีย
่ งข้าพระองค์ทิง้ เสีย ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรง 10 เพราะ
บรรดาศั ตรู ของข้า พระองค์ กล ่าวร้ายข้า พระองค์ บรรดาผู้ ที่ จ้องเอาชีวต
ิ ของข้า พระองค์
11
ปรึกษากัน และกล่าวว่า “พระเจ้าทรงทอดทิง้ เขาแล้ว จงข่มเหงและฉวยเขาไว้ เพราะไม่
มีผู้ใดช่วยเขาให้พ้น� 12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงอยู่ไกลข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ขอทรงรีบ มาช่วยข้า พระองค์ 13 ขอให้ ศัตรู ชี วิต ของข้า พระองค์ รบ
ั ความ
อายและถูกล้างผลาญเสีย ผูเสาะหาที
้
่จะทําอันตรายข้าพระองค์นั ้น ขอให้การเยาะเย้ยและ
14
ความอัปยศท่วมเขา แต่ ข้า พระองค์ จะหวัง อยู่ ตลอดไป และจะสรรเสริญ พระองค์ มาก
ยิง่ ขึ้นๆ 15 ปากของข้า พระองค์ จะเล่า ถึง ความชอบธรรมและความรอดของพระองค์ วัน ยัง
คํ่า เพราะจํานวนเหล่านั ้นมากมายเกินความรู ข
้ องข้าพระองค์ 16 ข้าพระองค์จะไปด้วยพระ
1 โอ
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กําลัง ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ จะกล่าวถึง ความชอบธรรมของพระองค์
ของพระองค์ เท่านั ้น 17 โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงสอนข้าพระองค์ ตัง้ แต่ เด็กๆมา และ
ข้า พระองค์ ยงั ป่าวร้องราชกิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ 18 แม้ จะถึง วัย ชราและผมหงอกก็
ตาม โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย จนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึง
อานุภาพของพระองค์แก่ชัว่ อายุถัดไป และฤทธิเ์ ดชของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่จะเกิดมา
การสรรเสริญพระเจ้า

19 โอ ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์ไปถึงที่สูงนั ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์

ผู้ ได้ ทรงกระทํา การใหญ่ ผู้ ใดจะเหมือนพระองค์ 20 พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์
ประสบความทุกข์ ยากลํา บากเป็ นอ ัน มากจะทรงรือ
้ ข้า พระองค์ ข้น
ึ มาอีก พระองค์ จะทรง
นํา ข้า พระองค์ ขึ้น มา อีก จาก ที่ ลึก ของ โลก 21 พระองค์ จะ ทรง เพิม
่ เกียรติ แก่ ข้า พระองค์
และเล้าโลมข้า พระองค์ รอบด้าน 22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ฝ่ายข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ ถึง เรือ
่ งความจริง ของพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ บริสุทธิ์แห่
งอ ิส ราเอล ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ เขาคู่ 23 ริม ฝีปากของข้า
พระองค์ จะโห่ รอ
้ งด้วยความชื่นบาน เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งเพลงสรรเสริญ พระองค์ ทัง้ จิต
วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ ด้วย ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง ไถ่ ไว้ 24 และ ลิน
้ ของ ข้า พระองค์ จะ พูด
ถึง ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ตลอด วัน ยัง คํ่า เพราะ ผู้ ซึ่ง แสวงหา ที่ จะ ทํา อันตราย ข้า
พระองค์ได้รับความอับอายและอัปยศ
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ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอประทานความยุ ติ ธรรมของพระองค์ แก่ กษั ตริย์ และความชอบ
ธรรมของพระองค์แก่ราชโอรส 2 ท่านจะได้พิพากษาประชาชนของพระองค์ด้วยความชอบ
ธรรม และ คน ยากจน ของ พระองค์ ด้วย ความ ยุ ติ ธรรม 3 บรรดา ภูเขา จะ บังเกิด สันติสุข
สําหรับ ประชาชน และ เนิ น เขา โดย ความ ชอบ ธรรม 4 ท่าน จะ สู้ คดี ของ คน ยากจน แห่ง
ประชาชน ให้การช่วยให้พ้นแก่ลูกหลานของคนขัดสน และจะทุบผูบ
้ ีบบังคับเป็นชิน
้ ๆ 5 พวก
เขาจะเกรงกลัวพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คงอยู่ ตลอดทุกชัว่ อายุ 6 ท่านจะ
เป็น เหมือนฝนที่ ตกบนหญ้า ที่ ตัด แล้ว เหมือนห่า ฝนที่ รดแผ่น ดิน โลก 7 ในสมัย ของท่าน
คนชอบธรรมจะเจริญ ขึ้น และสันติ ภาพอั นอ ุ ดมจนไม่ มี ดวงจันทร์ 8 ท่านจะครอบครอง
จากทะเลถึง ทะเล และจากแม่น้ํา นั ้น ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 9 บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในถิน
่ ทุ
10
รก ัน ดารจะกราบลงต่อ ท่าน และบรรดาศั ตรู ของท่านจะเลีย ผงคลี บรรดากษั ตริย์ แห่
งเมืองทารชิช และของเกาะทัง้ ปวงจะถวายราชบรรณาการ บรรดากษั ตริย์ แห่ งเชบาและ
เส-บาจะนํา ของกํานั ล มา 11 กษั ตริย์ ทัง้ ปวงจะกราบลงไหว้ท่าน บรรดาประชาชาติ จะปรน
นิ บั ติ ท่าน 12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสนให้ พ้น เมื่อ เขาร้องทูล คนยากจน และคนที่ ไร้ผู้
อุปถัมภ์ 13 ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี้ย และคนขัดสน และช่วยชีวต
ิ บรรดาคนขัดสน 14 ท่าน
จะไถ่ ชี วิต ของเขาจากการหลอกลวงและความรุ นแรง และโลหิต ของเขาจะประเสริฐ ใน
สายตาของท่าน 15 ท่านผู้ นั้น จะมี ชี วิต ยืนนาน คนจะถวายทองคํา เมืองเชบาแก่ ท่าน เขา
จะอธิษฐานเผื่อ ท่านเรือ
่ ยไป และจะอวยพรท่านวัน ยัง คํ่า 16 จะมี ข้าวอุดมในแผ่น ดิน บน
ยอดภู เขาทัง้ หลาย ผลของแผ่น ดิน จะแกว่งไกวเหมือนเลบานอน และคนจากนครจะบาน
ออกเหมือนหญ้า ในทุ่ง นา 17 นามของท่านจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ ชื่อ เสียงของท่านจะยัง่ ยืน
อย่างดวงอาทิตย์ คนจะอวยพรกันเองโดยใช้ ช่อ
ื ท่าน ประชาชาติ ทัง้ ปวงจะเรียกท่านว่า ผู้
18
ได้ รับ พระพร สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงกระทํา สิง่
มหัศจรรย์ แต่ พระองค์ เดียว 19 สาธุ การแด่ พระนามรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ขอสง่า
1
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ราศี ของพระองค์ เต็ม โลก เอเมนและเอเมน
จบเท่านี้

20
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คํา อธิษฐานของดาวิด บุ ตรชายของเจสซี

73

เล่มที่สามซึ่งเปรียบกับหนั งสือเลวีนิ ติ เกี่ยวกับสถานบริสุทธิ์ พระประสงค์ของพระเจ้า
สําหรับคนชอบธรรมและคนอธรรม เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 แท้ จร ิง พระเจ้า ทรงดีต่ ออ ิส ราเอล ต่ อบ ุคคลผู้ มี ใจบริสุ ทธิ ์ 2 แต่ ข้าพเจ้า เล่า เท ้า ของ
ข้าพเจ้า เกือบสะดุด ย่างเท้า ของข้าพเจ้า หมิน
่ พลาดเต็ มท ี แล้ว 3 เพราะข้าพเจ้า ริษยาคน
โง่เขลาเมื่อ ข้าพเจ้า เห็น ความเจริญ รุ ง่ เรืองของคนชัว่ 4 เพราะเขาทัง้ หลายไม่ มี ความเจ็บ
ปวดเมื่อ เขาตายไป แต่ กําลัง ของเขายัง สมบู รณ ์ อยู่ 5 เขาทัง้ หลายไม่ ลําบากอย่างคนอื่นๆ
เขาทัง้ หลายไม่ รบ
ั ภัย อย่างคนอื่นๆ 6 เพราะฉะนั ้น ความเย่อ หยิง่ จึง เป็น สร้อยคอของเขา
ความทารุ ณ คลุม เขาไว้ อย่างเครือ
่ งแต่ง กาย 7 ตาของเขาพองด้วยความอ้วนพี เขามี สิ ่ง
ของเหลือเฟือตามใจปรารถนา 8 เขาเย้ยและพูดด้วยความมุ่งร้าย เขาใฝ่สูงขูว
่ า่ จะบีบบังคับ
9 เขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์ และลิน
้ ของเขาก็คะนองไปในโลก 10 ประชาชนของพระองค์จึงหัน
กลับมา และนํ้าแห่งความบริบูรณถู
์ กบีบให้เขาทัง้ หลาย 11 และเขาทัง้ หลายพูดว่า “พระเจ้า
ทรงทราบได้ อย่างไร พระองค์ ผู้ สูง สุ ดม ี ความรู หรื
้ อ � 12 ดู เถิด คนอธรรมเป็น เช่น นี้ แหละ
เขาเจริญในแผ่นดินโลกและรํา่ รวยขึ้น 13 แท้จริง ข้าพเจ้าชําระใจให้สะอาด และชําระมือด
้วยความบริสุทธิ์ ก็ เปล่า ประโยชน์ 14 เพราะข้าพเจ้า รับ ภัย อยู่ วน
ั ยัง คํ่า และถูก ขนาบอยู่ ทุ ก
เช้า 15 ถ้า ข้า พระองค์ ได้ พูด ว่า “ข้าพเจ้า จะพู ดอย ่างนี้ � ดู เถิด ข้า พระองค์ จะทํา ผิด ต่อ ชัว่
อายุ แห่งบ ุตรทัง้ หลายของพระองค์ แล้ว 16 แต่ เมื่อ ข้า พระองค์ ตริตรองว่า จะเข้ าใจเรือ
่ งนี้
17
ได้ อย่างไร ข้า พระองค์ รู สึ
้ กว่า เป็น งานที่ เหน็ ดเหนื่ อย จนข้า พระองค์ เข ้า ไปในสถานบริ
สุทธิ ์ ของพระเจ้า แล ้ว ข้า พระองค์ จึง พิ เคราะห์ เห ็น ปลายทางของเขาทัง้ หลาย 18 จร ิงละ
พระองค์ ทรงวางเขาไว้ในที่ ลื่น พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เขาล้ม ถึง ความพินาศ 19 เขาถูก นํา
ไปสู่ การรกร้างในครู เ่ ดียวเสียจริงๆ เขาถูกครอบงําด้วยความสยดสยองอย่างสิน
้ เชิง 20 โอ
ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหมือนความฝัน ทัง้ ที่ ต่ืน อยู่ เมื่อ พระองค์ ทรงตื่น อยู่ พระองค์ จะ
ดู หมิน
่ ภาพของเขา 21 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ ขมขื่น เมื่อข้าพระองค์ เสียวแปลบถึงหัวใจ
22 ข้า พระองค์ โฉดและไม่ เดียงสา ข้า พระองค์ ประพฤติ เหมือนสัตว์ต่อ พระพักตร์พระองค์
23 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ข้า พระองค์ อยู่ กับ พระองค์ เสมอ พระองค์ ทรงจับ มือขวาของข้า พระองค์
ไว้ 24 พระองค์ จะทรงนํา ข้า พระองค์ ด้วยความปรึกษาของพระองค์ และภายหลัง พระองค์
จะทรงนํา ข้า พระองค์ ให้ ได้ รับ เกียรติ ยศ 25 นอกจากพระองค์ ข้า พระองค์ มิ มี ผู้ ใดในฟ้า
สวรรค์ นอกจากพระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ ไม่ ปรารถนาผู้ ใดในโลก 26 เนื้ อ หนั ง และจิตใจ
ของข้าพระองค์ จะวายไป แต่ พระเจ้าทรงเป็นกําลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้า
พระองค์เป็นนิ ตย์ 27 เพราะดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศ พระองค์ทรงให้บุ
คคลที่ไม่จริงต่อพระองค์ดับไป 28 แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั ้นดี ข้าพระองค์
ได้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ เล่า ถึง พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์

74

คําพยากรณ์ ไว้ทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อพวกอิสราเอลถูกนําไปเป็นเชลย
มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ไฉนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ทัง้ หลายทิง้ เสีย เป็น นิ ตย์ ไฉน
ความกริว้ ของพระองค์ กรุ ่ นขึ้น ต่อ แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 2 ขอทรงระลึก ถึง ชุ มนุ ม
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ชนของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ มาแต่ดึกดําบรรพ์ ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ ไว้ให้เป็นตระกูลที่
เป็นมรดกของพระองค์ ขอทรงระลึกถึงภูเขาศิโยน ซึ่งพระองค์ทรงเคยประทับนน
ั ้ 3 ขอทรง
นํา ย่างพระบาทของพระองค์ มาย ัง ซากปรักห ัก พัง อยู่ เนื องนิ ตย์ คือ มายัง สิง่ ทัง้ ปวงที่ ถู กศั
ตรู กระทํา อย่างชัว่ ร้ายในสถานบริสุทธิ ์ นั ้น 4 พวกคู่ อริของพระองค์ คํารามอยู่ กลางสถาน
ประชุม ของพระองค์ เขาตัง้ ธงของเขาเองไว้เป็น หมายสําคัญ 5 คนหนึ่ ง คนใดจะมีช่อ
ื เสียง
เหมือนคนยกขวานขึ้น เหนื อ พุ่ม ต้นไม้ 6 แต่ บัดนี้ บรรดาไม้ ที่ แกะสลัก ทัง้ สิน
้ เขาก็ พัง ลงมา
7
เสีย ด้วยขวานและค้อน เขาเอาไฟเผาสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ เขาทํา ลายความศั กด ิ์
สิทธิแห่
ั ้ ถึ งดิน 8 เขารําพึงในใจว่า “เราจงทําลาย
์ งสถานที่ พระนามของพระองค์ประทับนน
เขาทัง้ หลายให้ สิน
้ เชิง � เขาเผาบรรดาสถานประชุม ของพระเจ้า ที่ ในแผ่น ดิน หมด 9 พวก
เราไม่เห็นหมายสําคัญทัง้ หลายของเรา ไม่มีผูพยากรณ์
้
อีกแล้ว ในพวกเราไม่มีใครทราบว่า
10
นานเท่าใด โอ ข้าแต่พระเจ้า คู่อริจะเย้ยอยูน
่ านเท่าใด ศัตรูจะหมิน
่ ประมาทพระนามของ
พระองค์เป็นนิ ตย์หรือ 11 ไฉนพระองค์จึงหดพระหัตถ์ของพระองค์เสีย คือพระหัตถ์ขวาของ
พระองค์ ขอทรงเหยียดพระหัตถ์จากพระทรวงของพระองค์ 12 ถึงกระนั ้น พระเจ้า กษั ตริย์
ของข้า พระองค์ ทรงอยู่ แต่ ดึกดําบรรพ์ ทรงประกอบกิจ ความรอดท่ามกลางแผ่น ดิน โลก
13 พระองค์ ทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ พระองค์ ทรงหั กห ัว มังกรในนํ้า
14 พระองค์ ทรงทุบ หัวท ง
ั ้ หลายของเลวีอาธานเป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ ประทานมัน ให้เป็น อาหาร
15
ของคนที่ อาศัย อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร พระองค์ ทรงแยกเปิด นํ้าพุ และลําธาร พระองค์ ทรง
ให้ แม่น้าํ ที่ ไหลอยู่ เสมอแห้ง ไป 16 วัน เป็น ของพระองค์ คืน เป็น ของพระองค์ ด้วย พระองค์
ทรงสถาปนาความสว่างและดวงอาทิตย์ 17 พระองค์ ทรงจัด เขตทัง้ สิน
้ ของแผ่น ดิน โลก
พระองค์ทรงสร้างฤดูรอ
้ นและฤดูหนาว 18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกข้อนี้ ว่า ศัตรู
เยาะเย้ยอย่างไร และชนชาติโง่ได้หมิน
่ ประมาทพระนามของพระองค์อย่างไร 19 โอ ขออย่า
ทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์ แก่ ฝูง ชนโหดร้าย ขออย่า ทรงลืม ชุ มนุ มชนยากจน
ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 20 ขอสนพระทัย ในพันธสัญญา เพราะสถานที่ มืด ของแผ่น ดิน เต็ม
ไปด้วยที่ อยู่ ของความทารุ ณ 21 โอ ขออย่า ให้ ผู้ ที่ ถู กบ ีบ บังคับ ได้ อาย ขอให้ คนจนและคน
ขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น สู้คดีของพระองค์
ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์อยู่วันยังคํ่า 23 ขออย่าทรงลืมเสียงของคู่อริของพระองค์
เสียงอึงคะนึ งของคนที่ลุกขึ้นสู้พระองค์ก็เพิม
่ อ
่ ยๆ
่ ขึ้นอยูเรื

75
ผู้พยากรณ์ สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองอาลทัสชิท เพลงสดุดีหรือ
บทเพลงของอาสาฟ
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง
้ หลายขอโมทนาพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายขอโมทนา
พระองค์ เพราะบรรดาพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ประกาศว่าพระนามของพระองค์
อยูใกล้
่
คําสัญญาว่าจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม

2 เมื่อสถานประชุมมาอยูต
่ ่อหน้าเรา

เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม 3 เมื่อแผ่นดิน
โลกละลาย พร ้ อมทัง้ บรรดาชาวแผ่น ดิน โลกนั ้น ผู้ ที่ รักษาเสาของมัน ให้ มัน
่ อยู่ คือ เราเอง
เซลาห์ 4 เราพู ดกับคนโง่เขลาว่า “อย่าประพฤติ โง่เขลา� และแก่ คนชัวว
่ ่า “อย่ายกเขาขึ้น
5 อย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สู ง หรือพูดจาอย่างคอแข็ง� 6 เพราะการยกขึ้นนั ้นมได้
ิ มาจากทิศ
7
ตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใช่มาจากทิศใต้ แต่พระเจ้าทรงเป็นผูพิ
้ พากษา พระองค์
ทรงให้คนหนึ่ งลง และทรงยกอีกคนหนึ่ งขึ้น 8 เพราะในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มีถ้วยลูก
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หนึ่ ง มีน้าํ องุน
่ เป็นฟอง ประสมไว้ดี พระองค์ทรงเทของดื่มจากถ้วยนั ้นและคนชัว่ ของแผ่น
ดินโลกทัง้ สิน
้ จะดื่มหมดทัง้ ตะกอน 9 แต่ข้าพเจ้าจะประกาศเป็นนิ ตย์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ 10 “บรรดาเขาของคนชัว่ จะถูกเราตัดออกหมด แต่เขาของผู้
ชอบธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น�

76
การประกาศถึง ความรุ ง่ เรืองของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้ เครือ
่ งสาย เพลงสดุ ดี
หรือบทเพลงของอาสาฟ
1 ใน ยู ดาห์ เขา รู จ
้ ัก พระเจ้า ใน อิสราเอล พระนาม ของ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ 2 ที่ ประทับ ของ
พระองค์ ตัง้ อยู่ ในซาเล็ม ที่ พํานั ก ของพระองค์ อยู่ ในศิ โยน 3 ที่ นั ่น พระองค์ ทรงหั กล ูก ธนู
ทัง้ โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์ 4 พระองค์ ทรงรุ ง่ โรจน์ สูงส่ง ยิง่ กว่า ภูเขาที่ มี เหยื่อ 5 ด้วย
ว่าคนใจเข้มแข็งถูกริบข้าวของ เขาหลับไป ชายฉกรรจ์ทัง้ สิน
้ ไม่สามารถใช้มือของเขาได้อีก
แล้ว 6 โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ พอพระองค์ทรงขนาบทัง้ รถม้าและม้าก็ล่วงลับไป 7 แต่
พระองค์ เจ้า พระองค์ ทรงเป็ นที ่น่าคร้ามกลัว เมื่อพระองค์ ทรงกริว้ ขึ้นแล้วใครจะยืนอยู่ใน
สายพระเนตรของพระองค์ได้ 8 พระองค์ทรงลัน
่ คําพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก
9
ก็กลัวและนิ่ งเงียบ เมื่อพระเจ้าทรงลุกขัน
้ พิพากษา เพื่อช่วยผู้ถ่อมตัวทงั ้ สิน
้ ของแผ่นดิน
10
โลกให้รอด เซลาห์ แน่ ละ ความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ และความโกรธที่
เหลืออยูนั
่ ้นพระองค์จะทรงยับยัง้ ไว้
จงปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความยําเกรง
จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย และจงปฏิ บัติ ตาม ให้คนที ่อยู่
รอบพระองค์ นํา ของกํานั ล มายัง พระองค์ ผู้ ซึ่ง เขาควรเกรงกลัว 12 พระองค์ จะทรงตัด ดวง
จิตของผู้ครอบครองทัง้ หลาย พระองค์ ทรงเป็ นที ่น่าคร้ามกลัวแก่ บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น
ดินโลก
11
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นั กแต่งสดุ ดี สู้ กับความไม่ วางใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดู ธูน เพลงสดุ ดี ของ
อาสาฟ
1 ข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ทูล ต่อ พระเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า
และพระองค์ ได้ ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้าพเจ้า 2 ในวัน ยากลําบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ในกลางคืนบาดแผลข้าพเจ้าไหลออกไม่หยุด จิตใจของข้าพเจ้า
ไม่ รบ
ั คํา เล้าโลม 3 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง พระเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ครวญคราง ข้าพเจ้า ครํา่ ครวญ จิ ต
ใจของข้าพเจ้า ก็ ออ
่ นระอาไป เซลาห์ 4 พระองค์ ทรงจับ หนั ง ตาของข้า พระองค์ ไว้ไม่ ให้ ปิด
ข้า พระองค์ ทุกข์ มากจนพูด ไม่ ออก 5 ข้า พระองค์ พิจารณาถึง สมั ยก ่อน ข้า พระองค์ จําปี ที่
นมนานมาแล้ว ได้ 6 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง บทเพลงของข้า พระองค์ ในกลางคืน ข้า พระองค์
ตรึกตรองกับจิตใจของตนเอง และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็เสาะหา 7 “องค์พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงทอดทิง้ เป็นนิ ตย์ และจะไม่เคยพอพระทัยอีกหรือ 8 ความเมตตาของพระองค์จะ
ระงับอยู่เป็นนิ ตย์หรือ พระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดตลอดทุกชัว่ อายุหรือ 9 พระเจ้าทรงลื
มทจ
ี่ ะทรงพระกรุ ณาหรือ เพราะพระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความสังเวชเสียหรือ� เซลาห์
การชัยชนะ
และข้าพเจ้า ว่า “นั ่น แหละเป็น ความทุกข์ ของข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะระลึก ถึง ปี ทัง้
หลายแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผูสู
้ งสุด� 11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทัง้ ปวงของ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ จะจดจํา บรรดาการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในสมั ยก
่อนๆ 12 ข้า พระองค์ จะตรึก ตรองถึง พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และกล่าวถึง พระราช
10
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กิจ ของพระองค์ 13 โอ ข้า แต่ พระเจ้า วิธี การของพระองค์ อยู่ ในสถานบริสุทธิ์ พระองค์ ใด
จะยิง่ ใหญ่ อย่างพระเจ้า ของเรา 14 พระองค์ คือ พระเจ้า ผู้ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ผู้ ทรง
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 15 พระองค์ได้ทรงไถ่ประชาชน
ของพระองค์ ด้วยพระกรของพระองค์ คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์ 16 โอ ข้า
แต่พระเจ้า เมื่อนํ้าเห็นพระองค์ นํ้าเห็นพระองค์ มันกเ็ กรงกลัวแน่ ทีเดียว ที่ลึกกสั
็ น
่ สะท้าน
17 เมฆเทนํ้าลงมา ท้องฟ้า ก็ คะนองเสียง ลูก ธนูของพระองค์ ก็ ปลิว ไปปลิว มา 18 ฟ้าผ่า ของ
พระองค์มีเสียงอยูใ่ นฟ้าสวรรค์ ฟ้าแลบทําให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกก็สัน
่ สะเทือนและหวัน
่
19
ไหว พระมรรคาของพระองค์อยู่ในทะเล พระวิถีของพระองค์อยู่ในนํ้ามหึมาทัง้ หลาย ถึง
กระนั ้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู ้ 20 พระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์โดย
มือของโมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ

78
คนอิสราเอลจะสอนลูกหลานเรือ
่ งความดีเลิศของพระเจ้า มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ
1 โอ ประชาชน ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย จง เงีย
่ หู ฟัง กฎ ของ ข้าพเจ้า เอียง หู ของ ท่าน ทัง้ หลาย
ฟัง ถ้อยคํา จากปากข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้า จะอ้า ปากกล่าวคํา อุปมา ข้าพเจ้า จะกล่าวคําลึ กล ับ
ของโบราณกาล 3 ถึง สิง่ ที่ เราทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ทราบ ที่ บรรพบุรุษ ของเราได้ บอกเรา 4 เรา
จะไม่ ซ่อนไว้ จากลูก หลานของเขา แต่ จะบอกแก่ ชัว่ อายุ ที่ กําลัง เกิด มา ถึง การสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ และฤทธานุ ภาพของพระองค์ และการมหัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
5 เพราะพระองค์ ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ ในยาโคบ และทรงแต่ง ตัง
้ พระราชบัญญั ติ ไว้
ในอิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาแก่ บรรพบุรุษ ของเรา ว่า ให้ แจ ้ง เรือ
่ งราวเหล่า นั ้น แก่
6
ลูก หลานของเขา เพื่อ ชัว่ อายุ รุน
่ ต่อ ไปจะทราบเรือ
่ งคือ ลูก หลานที่ จะเกิด มา และที่ จะ
ลุก ขึ้น บอก ลูก หลาน ของ เขา 7 เพื่อ เขา จะ ตัง้ ความ หวัง ของ เขา ไว้ ใน พระเจ้า และ ไม่ ลืม
พระราชกิจ ของพระเจ้า แต่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 8 และเพื่อ เขาจะมิ ได้ เหมือน
บรรพบุรุษของเขา คือชัว่ อายุที่ดื้อดึงและมักกบฏ ชัว่ อายุที่จิตใจไม่มัน
่ คง ผู้ซึ่งจิตวิญญาณ
9
ของ เขา ไม่ มัน
่ คง ต่อ พระเจ้า บรรดา คน เอ ฟ รา อิม มี อาว ุธ พร้อม และ ถือ คัน ธนู ได้ หัน
กลับในวันสงคราม 10 เขาทัง้ หลายมิได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธที่ จะเดิน
ตามพระราชบัญญัติ ของพระองค์ 11 เขาลื มสิ ่งที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทําและการมหัศจรรย์
ซึ่ง พระองค์ ทรงสําแดงแก่ เขา 12 พระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ท่ามกลางสายตาของ
บรรพบุรุษ ของเขา ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในไร่นาโศอัน 13 พระองค์ ทรงแยกทะเล และให้ เขา
เดิน ผ่านไป และกระทํา ให้ น้ํา ตัง้ อยู่ เหมือนกองสูง 14 ในกลางวันพระองค์ ทรงนํา เขาด้วย
เมฆ และด้วยแสงไฟคืน ยัง รุ ง่ 15 พระองค์ ทรงผ่า หิน ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ประทานนํ้า เป็ นอ
ัน มากให้ เขาดื่ม เหมือนมาจากที่ ลึก 16 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ลําธารออกมาจากหิน ทรง
กระทํา ให้น้ํา ไหลลงมาเหมือนแม่ นํ้า 17 แต่ เขายัง กระทํา บาปยิง่ ขึ้น ต่อ พระองค์ ได้ กบฏต่อ
องค์ ผู้ สูงสุด ในที่ แห้ง แล้ง 18 เขาทดลองพระเจ้า อยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่ เขา
อยาก 19 เขาพูด ปรักปรํา พระเจ้า ว่า “พระเจ้า จะทรงเตรียมสํารับ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารได้ หรือ �
20 ดู เถิด พระองค์ ทรงตี หน
ิ ให้นํ้าพุ ออกมา และลําธารก็ ไหลล้น พระองค์ จะประทานขนมปั
งด้วยได้หรือ หรือทรงจัดเนื้ อให้ประชาชนของพระองค์ได้หรือ 21 เพราะฉะนั ้น เมื่อพระเยโฮ
วาห์ทรงสดับแล้ว พระองค์ทรงพระพิโรธ มีไฟลุกโพลงขึ้นสู้ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์
สูง ขึ้น สู้ อิสราเอล 22 เพราะเขาไม่ เชื่อ พระเจ้า และไม่ ไว้ วางใจในความรอดของพระองค์
23 พระองค์ ยัง ทรงบัญชาเมฆเบื้องบน และทรงเปิ ด ประตู ฟ้า สวรรค์ 24 พระองค์ ทรงหลัง
่
มานาให้เขารับประทาน และทรงประทานอาหารทิพย์ให้เขา 25 มนุษย์ได้ กินอาหารของทูต
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สวรรค์ พระองค์ ทรงประทานอาหารให้ เขาอย่างอุ ดม 26 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ลมตะวัน
ออกพัด ในฟ้า สวรรค์ และทรงนํา ลมใต้ ออกมาด้วยฤทธิข
์ องพระองค์ 27 พระองค์ ทรงหลัง่
เนื้ อให้เขาอย่างผงคลี คือนก ดังเม็ดทรายในทะเล 28 พระองค์ทรงให้มันตกลงมากลางค่าย
ของเขา และรอบที่ อาศัย ของเขา 29 เขาได้ รบ
ั ประทานอิ่ มด ี เพราะพระองค์ ประทานสิง่ ที่
30
เขาอยาก แต่ก่อนที่เขาจะหายอยาก ขณะที่อาหารยังอยูใ่ นปากของเขา 31 พระพิโรธของ
พระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อเขา และพระองค์ทรงสังหารคนฉกรรจ์ที่สุดของเขาเสีย และทรงควํา่ คน
ที่คัดเลือกแล้วในอิสราเอลเสีย 32 ถึงมเี รือ
่ งทัง้ สิน
้ นี้ เขาก็ยงั กระทําบาป เขามิได้เชื่อถือการ
มหัศจรรย์ ของพระองค์ 33 พระองค์ จึง ทรงกระทํา ให้ วน
ั ของเขาหายไปดัง สิง่ ไร้สาระ และ
34
ทรงให้ ปี ของเขาหายไปด้วยความยากลําบาก เมื่อ พระองค์ ทรงสังหารเขา เขาแสวงหา
พระองค์ เขาได้กลับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรน 35 เขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาของ
เขา และพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผูไถ่
้ ของเขา 36 แต่เขายอพระองค์ด้วยปากของเขา และ
มุสาต่อ พระองค์ ด้วยลิน
้ ของเขา 37 เพราะจิตใจของเขาไม่ แน่ว แน่ ต่อ พระองค์ เขาไม่ จร ิง
จังต่อพันธสัญญาของพระองค์ 38 ถึงกระนั ้นด้วยความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความชัว่ ช้า
ของเขา และมิได้ ทรงทําลายเขา พระองค์ ทรงยับยัง้ พระพิโรธของพระองค์ บ่อยๆ และมิ ได้
ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทัง้ สิน
ึ มา 39 พระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้ อ
้ ให้ข้น
หนั ง เป็นลมที่ ผ่านไปแล้วมิได้ กลับมาอีก 40 เขายัว่ พระองค์ ในถิน
่ ทุรกันดารบ่อยสักเท่าใด
41
และทําให้พระองค์โทมนั สในทะเลทราย แต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้ทําให้
องค์ บริสุทธิของอิ
สราเอลเศร้าพระทัย 42 เขามิ ได้ ระลึก ถึง พระหัตถ์ ของพระองค์ หรือ วันที
์
่ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากคู่ อริของเขา 43 เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา หมายสําคัญ ของ
พระองค์ ในอียป
ิ ต์ และการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในไร่ นาโศอัน 44 พระองค์ ทรงเปลี่ยน
แม่น้ํา และลําธารของเขาให้ เป็น เลื อด เพื่อ เขาดื่ม อะไรไม่ ได้ 45 พระองค์ ทรงส่ง ฝูง เหลือบ
มาท่ามกลางเขา ซึ่ง ผลาญเขา และกบ ซึ่ง ทําลายเขา 46 พระองค์ ประทานพืช ผลของเขา
แก่ตัก
๊ แตนวัยคลาน และผลงานออกแรงของเขาแก่ตัก
๊ แตนวัยบิน 47 พระองค์ทรงทําลาย
เถาองุน
่ ของเขาด้วยลูกเห็บ และต้น มะเดื่อ ของเขาด้วยนํ้าค้างแข็ง 48 พระองค์ ทรงมอบ
ฝูง วัว ของเขาไว้กั บลู กเห็บ และฝูง แพะแกะของเขากับ ฟ้าผ่า 49 พระองค์ ทรงปล่อยความ
กริว้ ดุรา้ ยของพระองค์ มาเหนื อ เขา ทัง้ พระพิโรธ ความกริว้ และความทุกข์ ลําบาก โดยส่ง
เหล่า ทูต สวรรค์ ชว
ั ่ ร้ายท่ามกลางเขา 50 พระองค์ ทรงเปิด วิถี ให้ แก่ ความกริว้ ของพระองค์
พระองค์ มิได้ ทรง เว้น จิต วิญญาณ เขา ไว้ จาก ความ ตาย แต่ ประทาน ชีวต
ิ ของ เขา แก่ โรค
51
ระบาด
พระองค์ ทรงประหารลู กห ัว ปี ทัง้ สิน
ิ ต์ คือ ผลแรกแห่ง กําลัง ของเขาใน
้ ในอียป
52
เต็นท์ของฮาม แล้วพระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์ออกมาเหมือนนําแกะ และนํา
เขาไปในถิน
่ ทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะ 53 พระองค์นําเขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว
แต่ทะเลท่ วมศั ตรู ของเขา 54 และพระองค์ทรงพาเขามายังเขตแดนแห่งสถานบริสุทธิ์ของ
พระองค์ ยังภูเขานี้ ซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ 55 พระองค์ทรงขับประชาชาติ
ต่างๆออกไปข้างหน้าเขา พระองค์ทรงวัดแบ่งแดนประชาชาตินั้นให้เป็นมรดก และทรงตัง้
บรรดาตระกูลอิสราเอลไว้ในเต็นท์ของเขา 56 แต่เขาทัง้ หลายยังทดลองและยัว่ พระเจ้าองค์
สูงสุด มิได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 57 กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่าง
บรรพบุรุษ ของเขา เขาบิด ไปเหมือนคัน ธนูที่ ไว้ใจไม่ ได้ 58 เพราะเขายัว่ เย้า พระองค์ ให้ทรง
กริว้ ด้วยเรือ
่ งปู ชนียสถานสูงของเขาทัง้ หลาย ได้ หมุนให้พระองค์ หวงแหนเขาด้วยเรือ
่ งรู ป
59
เคารพแกะสลัก ของเขา เมื่อ พระเจ้า ทรงสดับ พระองค์ ทรงพระพิโรธยิง่ และพระองค์
ทรงรังเกียจอิสราเอลยิง่ นั ก 60 พระองค์ ทรงละพลับพลาในชี โลห์ คือ เต็นท์ ที่ พระองค์ ทรง
ตัง้ ไว้ท่ามกลางมนุษย์ 61 และทรงมอบฤทธานุภาพของพระองค์แก่การเป็นเชลย และสง่า
ราศี ของพระองค์ แก่ มือ ของคู่ อริ 62 พระองค์ ทรงมอบประชาชนของพระองค์ แก่ ดาบ และ
ทรงพระพิโรธต่อ มรดกของพระองค์ 63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย และสาวๆของเขาก็
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ไม่ ได้ แต่งงาน 64 บรรดาปุโรหิต ของเขาล้ม ลงด้วยดาบ และหญิ งม ่ายของเขาไม่ มี การร้อง
ทุกข์ 65 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นอย่างตื่นบรรทม อย่างชายฉกรรจ์โห่ร้องเพราะฤทธิ์
เหล้าองุน
่ 66 และพระองค์ทรงตีปฏิปักษ์ ของพระองค์ในข้างหลัง และให้เขาได้อายเป็นนิ ตย์
67 พระองค์ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ พระองค์มิได้ทรงเลือกตระกูลเอฟราอิม 68 แต่
พระองค์ ทรงเลือกตระกูลยูดาห์ ภู เขาศิ โยนซึ่งพระองค์ ทรงรัก 69 พระองค์ ทรงสร้างสถาน
บริสุทธิ ์ ของพระองค์ อย่างกับ พระราชวัง สูง อย่างแผ่น ดิน โลกซึ่ง พระองค์ ตัง้ ไว้ เป็น นิ ตย์
70 พระองค์ทรงเลือกดาวิดผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ 71 พระองค์ทรง
พาท่านมาจากการดูแลแม่ แกะที่ มี ลู กอ ่อนให้ เป็น ผู้ เลี้ยงดู ยาโคบประชาชนของพระองค์
และอิสราเอลมรดกของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะ 72 ท่านจึงเลี้ยงดูเขาทัง้ หลายด้วยใจเที่ยง
ธรรม และนําเขาทัง้ หลายไปด้วยมือชํ่าชอง

79
การร้องทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม เพลงสดุดีของอาสาฟ

โอ ข้า แต่ พระเจ้า พวกต่างชาติ ได้ เข ้า ในมรดกของพระองค์ เขาได้ ทําให้ พระวิหารบริ
สุทธิ์ ของพระองค์ มี มลทิน เขาได้ ทําให้ เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ ปรัก หัก พัง 2 เขาให้ ศพผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ เป็น อาหารแก่ บรรดานกในอากาศ ให้ เนื้ อ ของวิ สุทธิ ชนของพระองค์ แก่ สัตว์ ป่า
แห่งแผ่นดิน 3 เขาได้เทโลหิตของคนเหล่านั ้นออกมาอย่างนํ้ารอบเยรู ซาเล็ม จนไม่มีคนฝัง
ศพ 4 เรากลายเป็นที่เย้ยหยันแก่เพื่อนบ้านของเรา เป็นที่สบประมาทและเยาะเย้ยแก่คนที
่ อยู่ รอบเรา 5 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงกริวอ
้ ี กนานเท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระเจ้า
ข้า ความหวงแหนของพระองค์ จะไหม้ ดัง ไฟไปอีก นานเท่าใด 6 ขอทรงเทความกริว้ ของ
พระองค์ ลงเหนื อ บรรดาประชาชาติ ที่ ไม่รู ้จัก พระองค์ และเหนื อ ราชอาณาจักรทัง้ หลายที่
ไม่ร้องทูลออกพระนามของพระองค์ 7 เพราะเขาทัง้ หลายได้ ผลาญยาโคบ และกระทําให้ที่
อาศัยของเขาร้างเปล่า
1

การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้น

โอ ขออย่า ทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอความ
สังเวชของพระองค์ เร่งมาพบข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายตกตํ่า มาก
9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะ
เห็นแก่ สง่าราศี แห่งพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น และอภัย บาปของ
ข้าพระองค์ เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 10 ควรหรือที่บรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า
“พระเจ้า ของเขาอยู่ ที่ไหน � ขอให้ พระองค์ ทรงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติ ต่อ สายตา
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยการแก้ แค้น โลหิต ของผู้ รับ ใช้ พระองค์ ที่ ไหลออกมา 11 ขอ
ให้ เสียงครํา่ ครวญของบรรดาเชลยมาอยู่ ต่อ พระพักตร์ พระองค์ ด้วยฤทธานุ ภาพอัน ยิง่
ใหญ่ ของพระองค์ ขอทรงสงวนคนเหล่านั ้ นที ่ ต้องถึง ตาย 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ขอทรงตอบแทนการที่ เขาได้ เย้ ยหยัน ต่อ พระองค์ สัก เจ็ด เท่า ณ ทรวงอกเพื่อนบ้านของ
ข้า พระองค์ 13 แล ้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายประชาชนของพระองค์ ฝูง แพะแกะแห่ง ทุ่ง หญ้า
ของพระองค์ จะโมทนาพระคุณ พระองค์ เป็น นิ ตย์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะกล่าวสรรเสริญ
พระองค์ตลอดทุกชัว่ อายุ
8

80
การทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดปรานอีก ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ มเอดูท เพ
ลงสดุดีของอาสาฟ
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โอ ข้า แต่ พระผู้ทรงเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลอย่างเลี้ยงแกะ คือ พระองค์ ผู้ ทรงนํา โยเซฟอย่าง
นําฝูงแพะแกะ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ พระผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ ขอทรงทอแสง
ออกมา 2 ต่อ หน้า เอฟราอิม และเบนยามิน และมนั ส เสห์ ขอทรงปลุก พระราชอํานาจของ
พระองค์ ข้น
ึ มาช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้รอด 3 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้า พระองค์
ทัง้ หลายให้ กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
รอด 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระองค์ จะทรงกริว้ ต่อ คํา อธิษฐานของ
ประชาชนของพระองค์ นานสักเท่าใด 5 พระองค์ ได้ ทรงเลี้ยงเขาด้วยนํ้าตาต่างอาหาร และ
ทรงให้เขาดื่มน้าํ ตาอย่างเต็มขนาด 6 พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์เป็นทีแ
่ ตกร้าวกันใน
หมู่ เพื่อนบ้านของข้าพระองค์ และศั ตรู ของข้าพระองค์ หว
ั เราะกัน 7 โอ ข้าแต่ พระเจ้า จอม
โยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง
เพื่อข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 8 พระองค์ ทรงนําเถาองุน
่ ออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ ทรงขับ
ไล่ บรรดาประชาชาติ ออกไปและทรงปลูก เถาองุน
่ ไว้ 9 พระองค์ ทรงปราบดิน ให้ มั นก ็ หยัง่
รากลึก และแผ่ เต็ม แผ่น ดิน 10 ร่ม เงาของมัน คลุม ภู เขาและกิ่ งก ้า นของมัน เหมือนต้นสน
สี ดาร์อน
ั ดี 11 มัน ส่ งก งิ่ ไปถึง ทะเลและส่ง แขนงไปถึง แม่ นํ้า 12 ทําไมพระองค์ จึง ทรงพัง
รัว้ ต้นไม้ ลงเสีย บรรดาคนทัง้ สิ้ นที ่ ผ่านไปตามทางจึง เด็ด ผลของมัน 13 หมู ป่า จากดงมา
ยํ่ายี มัน และบรรดาสัตว์ ป่า ในไร่ นาก ิ นม ัน เป็น อาหาร 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า จอมโยธา ขอ
ทรงหัน กลับ เถิด พระเจ้า ข้า ขอทรงมองจากฟ้า สวรรค์ และทรงเห็น ขอทรงสนพระทัย ใน
เถาองุน
่ นี้ 15 คือ สวนองุน
่ ซึ่ง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงปลูก ไว้ และกิง่ ที่ พระองค์ ทรง
ให้ เจริญ แข็ง แรงเพื่อ พระองค์ เอง 16 มัน ถูก เผาเสีย ด้วยไฟ มัน ถูก ตัด ลง พวกเขาพินาศ
ด้วยการตําหนิ จากสีพระพักตร์ของพระองค์ 17 ขอพระหัตถ์ของพระองค์จงอยู่เหนื อผู้ที่อยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ คื อบ ุตรของมนุษย์ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ แข ็ง แรงเพื่อ
พระองค์เอง 18 แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายจะไม่หน
ั กลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า
19
พระองค์ทัง้ หลายไว้ แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายจะทูลออกพระนามพระองค์ โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักตร์
ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะรอดได้
1
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การสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ
จงร้องเพลงถวายพระเจ้า พระกําลัง ของพวกเรา จงร้องเพลงด้วยเสียงดัง ถวายแด่
พระเจ้าของยาโคบ 2 จงเปล่งเสียงสดุ ดี จงตี ราํ มะนาทัง้ พิณเขาคู่ อน
ั ไพเราะ และพิณใหญ่
3 จงเป่ าแตรเมื่อวันขึ้นคํ่า เมื่อวันเพ็ญณ วันการเลี้ยงของเรา 4 เพราะเป็ นกฎเกณฑ์สําหรับ
อิสราเอล เป็นพระราชบัญญัติ ของพระเจ้าแห่งยาโคบ 5 พระองค์ ทรงตัง้ ให้เป็นพระโอวาท
ในโยเซฟ เมื่อ พระองค์ ทรงออกไปสู่ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในที่ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ภาษาซึ่ง ข้าพเจ้า
ไม่เคยรู จั
้ ก 6 ว่า “เราผ่อนบ่าของเขาจากภาระของเขา มือเขาเป็ นอิสระพ้นกระจาด 7 เมื่อ
ทุกข์ใจเจ้าเรียก เราก็ชว
่ ยเจ้าให้พ้น เราตอบเจ้าในที่ลับลี้ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที่นํ้า
8
ณ เมรีบาห์ เซลาห์ โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง แล ้ว เราจะทักท้วงเจ้า โอ อิสราเอล
เอ๋ย ถ้าเจ้าจะฟังเรา 9 จะไม่มีพระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลย เจ้าจะไม่กราบไหว้พระต่างด้าว
10 เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้ พาเจ้า ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อ้า ปากของ
11
เจ้าให้กว้างเถิด เราจะป้อนเจ้าให้อิม
แต่ ประชาชนของเราไม่ ฟังเสียงของเรา อิสราเอล
่
ไม่ยอมรับเราเลย 12 เราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเอง ให้ดําเนิ นตามคําปรึกษา
ของเขาเอง 13 โอ ประชาชนของเรา น่า จะฟัง เรา และอิสราเอล น่า จะเดิน ในทางทัง้ หลาย
ของเรา 14 แล ้ว ไม่ ช้า เราก็ จะให้ศัตรู ของเขานอบน้ อมลง และจะหันม ือ ของเราสู้ คู่อริของ
เขา� 15 บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง พระเยโฮวาห์ จะหมอบราบต่อ พระองค์ “แต่ เวลาของเขาทัง้
1
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หลายจะยัง่ ยืนอยูเป็
่ นนิ ตย์� 16 พระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุด “เราจะให้
เจ้าพอใจด้วยนํ้าผึ้งที่มาจากหิน�

82
การทูลขอให้พระเจ้าทรงพิพากษา เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 พระเจ้า ทรง เข้า ประทับ ใน ชุ มนุ ม ชน ของ ผู้ มี อํานาจ พระองค์ ทรง ทําการ พิพากษา
ท่ามกลางพระทัง้ หลายว่า 2 “ท่านจะตัดสิน อย่า งอยุ ติ ธรรมและแสดงความลําเอียงข้าง
คนชัว่ นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้ความยุ ติ ธรรมแก่ คนยากจนและกําพร้า พ่อ จงดํารงสิทธิ
ของผู้ที่ ทุกข์ยากและคนขัดสน 4 จงช่วยคนยากจนและคนขัดสนให้พ้น ช่วยเขาให้พ้นจาก
มือ ของคนชัว่ � 5 เขาทัง้ หลายไม่ รู ้และไม่ เข้าใจ เขาเดิน ไปมาในความมืด รากทัง้ สิน
้ ของ
6
แผ่นดินโลกก็ หวัน
่ ไหว เราได้ กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ ผู้สูงสุด ท่าน
7
ทุกคนนั ่นแหละ ถึงกระนั ้น ท่านก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ งคน
ใด� 8 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้
จะเป็นมรดกของพระองค์

83
การร้องทุกข์เรือ
่ งการคิดกบฏ บทเพลงหรือเพลงสดุดีของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงนิ่ ง อยู่ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงเงียบและเฉยอยู่
2 เพราะดู เถิด ศัตรู ของพระองค์ สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ ที่ ชัง พระองค์ ได้ ยกศีรษะของเขา
ขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้ ประชาชนของพระองค์ เขาปรึกษากัน สู้ ผู้ ที่ พระองค์ ทรง
ซ่อนอยู่ 4 เขาพูด ว่า “มาเถิด ให้เราตัด เขาออกจากการเป็น ประชาชาติ เพื่อ จะไม่ ระลึก ถึง
ชื่ ออ ิส ราเอลอีก ต่อ ไป� 5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน เขาทํา พันธสัญญาสู้ พระองค์
6 คือ เต็นท์ ของเอโดม และคนอิ ชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์ 7 เกบาล อัม โมน และอา
มาเลค ฟีลิ สเตี ยกับชาวเมืองไทระ 8 อัสซีเรียก็สมทบเขาด้วย เขาได้ ชว
่ ยลูกหลานของโลท
เซลาห์
การอธิษฐานสู้ศัตรู ของอิสราเอล

ขอทรงทํา กับ เขาอย่างพระองค์ ทรงกระทํา กับ มี เดีย น อย่างที่ ทํา กับ สิ เสราและยาบิ
นที ่ ลําธารคี โชน 10 ผู้ ถู กทําลายที่ ตําบลเอนโดร์ ผู้ กลายเป็น ปุ๋ย ของที่ ดิน 11 ขอทรงทํา
ขุนนางของเขาเหมือนโอเรบและเศเอบ ทําเจ้านายทัง้ สิน
้ ของเขาเหมือนเศบาร์และศาลมุ
นนา 12 ผู้ที่กล่าวว่า “ให้เราเอาที่อาศัยทัง้ หลายของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิข
์ องเราเถิด�
13 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงทํา เขาให้ เหมือ นกงจั กร เหมือนแกลบต่อ หน้า
ลม 14 อย่างไฟเผาผลาญป่าไม้ อย่างเปลวเพลิงที่ให้ภูเขาลุกโพลง 15 ขอทรงข่มเหงเขาด้วย
พายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทําให้เขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์ 16 ทรงให้
หน ้า ของเขาเต็ม ไปด้วยความอาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ เขาจะได้ แสวงหาพระนาม
ของพระองค์ 17 ขอให้เขาอับอาย และกลัวอยู่เป็นนิ ตย์ ให้เขาอดสู และพินาศไป 18 เพื่อคน
ทัง้ ปวงจะทราบว่าพระองค์ ผูทรงพระนามว่
้
าพระเยโฮวาห์แต่ผูเ้ ดียว ทรงเป็นผูส
้ ูงสุดเหนื อ
แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
9
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1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ที่ประทับของพระองค์เป็นทีร
่ ก
ั จริงๆ 2 วิญญาณของข้า

พระองค์ปรารถนา เออ อาลัยหาบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ใจกายของข้าพระองค์
โห่ ร้องถวายพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 3 แม้ นกกระจอกก็ หาบ ้านได้ แล ้ว และนกนางแอ่น หา
รัง สําหรับ ตัว มัน ได้ ที่ ที่ มัน จะตกฟองออกลูก คือ ที่ แท่น บูชาของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ จอมโยธา กษั ตริย์ และพระเจ้า ของข้า พระองค์ 4 ความสุข เป็น ของบุคคลที่ อาศัย ใน
พระนิ เวศของพระองค์ เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอ เซลาห์ 5 ความสุขเป็นของ
บุคคลที่ กําลัง ของเขาอยู่ ในพระองค์ คือ คนที่ ในใจของเขาเป็น ทางทัง้ หลายของพระองค์
6 ขณะที่ เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา เขากระทําให้เป็ นที ่นํ้าพุ ฝนต้นฤดู กระทําให้สระนํ้า
เต็ม 7 เขาไปด้วยมีกําลังมาเพิม
่ ขึ้นๆ เขาทัง้ หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน
การทูลขอให้เข้าไปอยูใ่ นพระวิหาร

8 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเจ้าของยาโคบ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ เซลาห์ 9 ขอทอดพระเนตร โอ ข้าแต่ พระเจ้า
โล่ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทอดพระเนตรหน้า ผู้รบ
ั เจิม ของพระองค์ 10 เพราะวัน เดียว
ในบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ ดี กว่า พั นว ัน ในที่ อื่น ข้า พระองค์ จะเป็น คนเฝ้า ประตู พระ
นิ เวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความชัว่ ร้าย 11 เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ทรงเป็น ดวงอาทิตย์ และเป็น โล่ พระเยโฮวาห์ จะทรงปูน ความกรุ ณาและเกียรติ
พระองค์จะมิได้ทรงหวงของดีอน
ั ใดไว้เลยจากบุคคลผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม 12 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข
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ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ได้ ทรง โปรดปราน แผ่น ดิน ของ พระองค์ พระองค์ ทรง
ให้ พวก เชลย ของ ยา โค บก ลับ สู่ สภาพ ดี 2 พระองค์ ได้ ทรง ยก ความ ชัว่ ช้า ของ ประชาชน
ของ พระองค์ เสีย พระองค์ ทรง กลบ เกลื่อน บาป ทัง้ สิน
้ ของ เขา เซ ลาห์ 3 พระองค์ ได้ ทรง
นํา พระพิโรธทัง้ สิน
้ ของพระองค์ กลับ พระองค์ ทรงเคยหัน จากความกริวอ
้ ั นร ้อนแรงของ
4
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้ กล ับคื นอ ีก ขอทรงระงับ ความกริว้ จากข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 5 พระองค์ จะทรงกริว้ ต่อ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ หรือ พระองค์ จะทรงให้ ความกริว้ ของพระองค์ ดํารงตลอด
ทุก ชัว่ อายุ หรือ 6 พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายฟื้ นอ ีก หรือ เพื่อ ประชาชนของ
พระองค์ จะได้ เปรมปรีดิ ์ ในพระองค์ 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสําแดงความเมตตา
ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย และขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ทัง้ ปวง
1

ความมัน
่ ใจในความดีเลิศของพระเจ้า
ข้า พระองค์ จะได้ ฟัง ความที่ พระเจ้า พระเยโฮวาห์ จะตรัส เพราะพระองค์ จะตรัส ความ
สันติ แก่ ประชาชนของพระองค์ และแก่ วิ สุทธิ ชนของพระองค์ แต่ อย่า ให้ เขาทัง้ หลายหัน
กลับ ไปสู่ ความโง่ อีก 9 แน่ ที เดียวที่ ความรอดของพระองค์ อยู่ ใกล้ คนที ่ เกรงกลัว พระองค์
เพื่อสง่าราศี จะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 10 ความเมตตาและความจริงได้พบ
กัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้ จุ บกันและกัน 11 ความจริงจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน
และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ 12 เออ พระเยโฮวาห์ จะประทานสิง่ ที่ ดี ๆ
และแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้ หลายจะเกิดผล 13 ความชอบธรรมจะนําหน้าพระองค์ และ
จะตัง้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้ในมรรคาแห่งรอยพระบาทของพระองค์
8
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86
ดาวิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธิษฐานของดาวิด
1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจน
2
และขัดสน ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า พระองค์ ไว้ เพราะข้า พระองค์ บริสุทธิ์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ วางใจในพระองค์ 3 โอ ข้า แต่ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ วัน ยัง คํ่า
4 ขอทรงให้ จิ ตใจผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ยินดี โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า จิ ตใจข้า พระองค์
ตัง้ ใจแน่วแน่ ในพระองค์ 5 ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อม
ที่ จะประทานอภัย อุ ดมด้วยความเมตตาต่อ บรรดาผู้ รอ
้ งทูล พระองค์ 6 โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา ทูล อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ เสียงร้อง
ทูล วิงวอนของข้า พระองค์ 7 ในวัน ลําบากของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องทูล พระองค์
เพราะพระองค์ จะทรงตอบข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในบรรดาพระไม่ มี ผู้
ใดเหมือนพระองค์ และไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์ 9 โอ ข้าแต่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า บรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะมานมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ และ
จะเทิดทูน พระนามของพระองค์ 10 เพราะพระองค์ ใหญ่ ยิง่ และทรงกระทํา การมหัศจรรย์
พระองค์ แต่ องค์ เดียวทรงเป็น พระเจ้า 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนพระมรรคา
ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะดําเนิ นในความจริงของพระองค์ ขอทรงสํารวม
ใจของข้า พระองค์ ให้ ยําเกรงพระนามของพระองค์ 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจ และข้า พระองค์ จะเทิดทูน
13
พระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ ทรงมี ต่อ ข้า พระองค์
นั ้น ใหญ่ ยิง่ นั ก และพระองค์ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้า พระองค์ ให้ พ้น จากที่ ลึก ที่สุด ของ
นรก 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คนหยิง่ ยโสได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ หมู่ คนทารุ ณ เสาะหาชีวต
ิ
15
ข้า พระองค์ เขา มิ ได้ ประดิษฐาน พระองค์ ไว้ ตรง หน้า เขา
โอ ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
แต่ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า กอปรด้วยพระกรุ ณาและพระเมตตา ทรงกริว้ ช้า และอุดม
ด้วยความเมตตา และความจริง 16 โอ ขอทรงหัน มาเมตตาข้า พระองค์ ขอประทานกําลัง
แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ และขอทรงช่วยชี วิ ตบ ุตรชายของหญิง คนใช้ ของพระองค์ 17 ขอ
ประทานหมายสําคัญแห่งความโปรดปรานของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อคนที่เกลียดชัง
ข้าพระองค์จะเห็น และจะได้อาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์
และทรงเล้าโลมข้าพระองค์

87
สง่าราศีของอิสราเอลในอนาคต เพลงสดุดีหรือบทเพลงของคณะโคราห์
1 รากฐานของพระองค์ อยู่บนภูเขาอัน บริสุ ทธิ์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงรัก ประตู ศิ โยนมากยิง
่

กว่าบรรดาที่อาศัยของยาโคบ 3 โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญเธอ เซลาห์ 4 ใน
บรรดาผู้ที่ รู จั
้ กเรา เราระบุ ช่อ
ื ราหับและบาบิโลน ดู เถิด ฟี ลิ สเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย เขา
กล่าวกั นว ่า “ผู้ นี้ เก ิด ที่ นั ่น � 5 และเขาจะพูด เรือ
่ งศิ โยนว่า “ผู้ นี้ และผู้ นั้น เกิด ในเมืองนั ้น�
เพราะองค์ผู้สูงสุดนั ่นแหละจะสถาปนาเมืองนั ้นไว้ 6 ขณะที่พระเยโฮวาห์ทรงจดชนชาติทัง้
หลาย พระองค์จะทรงบันทึกว่า “ผูนี
้ ้ เกิดที่นั ่น� เซลาห์ 7 นั กรอ
้ งและนั กเล่นเครือ
่ งดนตรีจะ
อยูที
่ ่นั่น นํ้าพุทัง้ สิน
้ ของเราอยูใ่ นเธอ
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88
คําอธิษฐานแห่งความโศกเศร้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของคณะโคราห์ ถึงหัวหน้านั กร
้อง ตามทํานองมาหะลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่ งของเฮมาน คนเอสราห์
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ
2
พระพักตร์พระองค์ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน ขอคํา อธิษฐานของข้า พระองค์ มาจําเพาะ
เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับคําร้องทูลของข้าพระองค์ 3 เพราะ
จิตใจของข้าพระองค์ลําบากเต็มที และชีวต
ิ ของข้าพระองค์เข้าใกล้ แดนผู้ตาย 4 เขานั บข้า
พระองค์ ในบรรดาผู้ ที่ ลงไปยัง ปากแดน ข้า พระองค์ เป็น เหมือนชายที่ ไม่มี กําลัง 5 เหมือน
คนที่เขาทิง้ ไว้ท่ามกลางคนตาย เหมือนคนถูกฆ่าที่นอนอยู่ในหลุมศพ ผู้ที่พระองค์มิได้ทรง
ระลึก ถึ งอ ีก และเขาทัง้ หลายถูก พรากเสีย จากพระหัตถ์ ของพระองค์ 6 พระองค์ ทรงใส่ ข้า
พระองค์ไว้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ตาย ในแดนที่ มืดและลึก 7 พระพิโรธของพระองค์หน
ักอยูบ
่ นข้าพระองค์ และพระองค์ทรงทับถมข้าพระองค์ด้วยคลื่นทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เซลาห์
8 พระองค์ทรงกันผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองค์ให้ออกห่างจากข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทํา
ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ น่า รังเกียจต่อ เขาทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ถู กขัง ข้า พระองค์ จึง ออกไปไม่
ได้ 9 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์มัวไปเพราะความทุกข์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูล
พระองค์ทุกวัน ข้าพระองค์ชูมือขึ้นต่อพระองค์ 10 พระองค์จะทรงกระทําการมหัศจรรย์เพื่อ
คนตายหรือ ชาวแดนผู้ ตายจะลุก ขึ้น สรรเสริญ พระองค์ ได้ หรือ เซลาห์ 11 เขาจะประกาศ
ความเมตตาของพระองค์ ในหลุม ศพหรือ หรือ จะประกาศความสัตย์ สุ จร ิต ในแดนพินาศ
หรือ 12 ในความมืดเขาจะรู จ
้ ักการมหัศจรรย์ของพระองค์หรือ ในแผ่นดินแห่งความหลงลืม
เขาจะรู จ
้ ัก ความชอบธรรมของพระองค์ หรือ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า พระองค์ รอ
้ ง
ทูลต่อพระองค์ ในเวลาเช้าคําอธิษฐานของข้าพระองค์จะขึ้นไปหาพระองค์ 14 ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ไฉนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งจิต วิญญาณข้า พระองค์ ออกไปเสีย ไฉนพระองค์ ทรงซ่อน
พระพักตร์เสีย จากข้า พระองค์ 15 ตัง้ แต่ เป็ นอน ุ ชนมา ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากและพร้อมที่
จะตาย ขณะข้า พระองค์ ทนต่อ ความสยดสยองของพระองค์ ข้า พระองค์ มี จิ ตใจไขว้เขวไป
16 ความพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ กวาดไปเหนื อ ข้า พระองค์ สิ ่ง ที่ น่า กลัว จากพระองค์
ตัด ข้า พระองค์ ออกเสีย 17 มัน ล้อมข้า พระองค์ ไว้ รอบวัน ยัง คํ่า อย่างนํ้า ท่วม มัน ท่วมข้า
พระองค์ มิด 18 พระองค์ ทรงให้ คนรัก และสหายห่างเหิน จากข้า พระองค์ ผู้ ที่ คุ ้น เคยกับ ข้า
พระองค์อยูในความมื
่
ด

89
การสรรเสริญ พระเจ้า เพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์ มัสคิ ลบท
หนึ่ งของเอธาน คนเอสราห์
1 ข้า พระองค์ จะร้องเพลงถึง ความเมตตาของพระเยโฮวาห์ เป็ น นิ ตย์ ด้วยปากของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะประกาศความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 2 ด้วยข้า
พระองค์ ได้ กล ่าวแล้ วว ่า “ความเมตตาจะตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์ พระองค์ จะสถาปนาความสัตย์
สุ จร ิต ของพระองค์ ในฟ้า สวรรค์ ที เดียว � 3 “เราได้ กระทํา พันธสัญญากับ ผู้ ที่ ถู กเลือกของ
เรา เราได้ปฏิญาณกับดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา 4 ว่า ‘เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิ ตย์
และจะสร้างบัล ลั งก ์ ของเจ้า ไว้ ทุ กชั ่วอายุ� ” เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ฟ้า สวรรค์
จะสรรเสริญ การมหัศจรรย์ ของพระองค์ และสรรเสริญ ความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ในที่
ประชุมของบรรดาวิสุทธิชนด้วย 6 เพราะผู้ใดเล่าที่ ในฟ้าสวรรค์ จะเปรียบกับพระเยโฮวาห์
ได้ ในบรรดาลูก หลานของผู้ มี อํานาจผู้ ใดจะเหมือ นพระเยโฮวาห์ 7 คือ องค์ พระเจ้า ผู้ เป็
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นที ่เกรงกลัวอย่างยิง่ ในสภาของบรรดาวิสุทธิชน และบรรดาผู้ที่ อยู่รอบพระองค์ เกรงขาม
พระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธา ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดจะทรงฤทธา
นุ ภาพเท่า เทียมพระองค์ ด้วยความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ รอบพระองค์ 9 พระองค์ ทรง
ปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์ ทรงให้สงบ 10 พระองค์ ทรงทุบรา
หับเป็นชิน
้ กฆ่า พระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรทรงฤทธิข
์ อง
้ ๆเหมือนผูถู
11
พระองค์ ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ด้วย พระองค์ได้ทรง
ตัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ อยู่ ในนั ้น 12 ทิศ เหนื อ และทิศ ใต้ พระองค์ ก็ได้ ทรงสร้าง ภู เขาทา
โบร์กับภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสริญพระนามของพระองค์อย่างชื่นบาน 13 พระองค์มีพระกร
อันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็สูง 14 ความเที่ยง
ธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความเมตตาและความจริง
เดิน นํา หน้า พระองค์ 15 ชนชาติ ที่ รู จั
้ ก โห่รอ
้ งอย่างชื่นบานก็ เป็นสุข โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พวกเขาจะเดินในความสว่างจากสีพระพักตร์ของพระองค์ 16 พวกเขาจะปลาบปลื้มยินดีใน
พระนามพระองค์ วัน ยัง คํ่า และได้ รบ
ั การเชิดชู โดยความชอบธรรมของพระองค์ 17 เพราะ
พระองค์ทรงเป็นสง่าราศีแห่งกําลังของเขาทัง้ หลาย แต่โดยความโปรดปรานของพระองค์
เขาของข้าพระองค์ทัง้ หลายจะถูกเชิดชูขึ้น 18 เพราะผูป
้ ้องกันเราทัง้ หลายเป็นพระเยโฮวาห์
กษั ตริย์ ของเราเป็น องค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส ราเอล 19 ในกาลก่อน พระองค์ ตรัสด ้วยนิ มิ ตแก่ ผู้
บริสุทธิ์ของพระองค์ และตรัสว ่า “เราได้ ชว
่ ยเหลือ ชายฉกรรจ์ คนหนึ่ ง เราได้ เชิดชู คนที ่ ถู
กเลือกคนหนึ่ ง เหนื อ ประชาชน 20 เราได้ พบดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา ด้วยนํ้า มัน บริสุทธิ ์ ของ
เรา เราได้ เจ ิม เขาไว้ แล้ว 21 เพื่อ ว่า มือ ของเราจะอยู่ กับ เขาเป็น นิ ตย์ และแขนของเราจะ
เสริม กําลัง ของเขา 22 ศัตรู จะเรียกอะไรจากเขาไม่ ได้ บุ ตรแห่ง ความชัว่ ร้ายจะกดขี่ เขาไม่
ได้ 23 เราจะขยี้ คู่อริของเขาต่อ หน้า เขา และตี ผู้ ที่ เกล ียดเขาให้ ล้ม ลง 24 ความสัตย์ สุ จร ิต
และความเมตตาของเราจะอยูก
่ ับเขา และเขาของเขาจะเป็นที่เชิดชูโดยนามของเรา 25 เรา
จะเอามือของเขาวางไว้บนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ําทัง้ หลาย 26 เขาจะร้องต่อเรา
ว่า ‘พระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ และเป็น ศิลาแห่ง
ความรอดของข้าพระองค์� 27 และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีของเราด้วย สูงกว่าบรรดากษั
ตริย์แห่งแผ่นดินโลก 28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็นนิ ตย์ และพันธสัญญา
ของเราจะตั ้ งม น
ั ่ คงอยู่ เพื่อ เขา 29 เราจะสถาปนาเชื้อ สายของเขาไว้ เป็น นิ ตย์ ทั ้ งบ ัลลั งก ์
ของเขาให้ดํารงตราบเท่ากาลของฟ้าสวรรค์ 30 ถ้าลูกหลานของเขาทิง้ ราชบัญญัติ ของเรา
และไม่ ดําเนิ น ตามคํา ตัดสิน ของเรา 31 ถ้า เขาทัง้ หลายฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ ของเรา และมิ ได้
รักษาบัญญัติ ของเรา 32 แล้วเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้เรียว และความชัว่ ช้า
ของเขาด้วยการเฆี่ยน 33 แต่จะไม่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา หรือไม่จริงต่อความ
สัตย์ สุ จร ิต ของเรา 34 เราจะไม่ ฝ่าฝืน พันธสัญญาของเรา หรือ พลิก แพลงถ้อยคํา ที่ ออกไป
จากริมฝีปากของเรา 35 เราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดว่า เราจะไม่มุสาต่อ
ดาวิด 36 เชื้อ สายของเขาจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ บัลลังก์ ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์
ต่อหน้าเรา 37 จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิ ตย์ และเหมือนสักขีพยานอันสัตย์ซ่ือใน
ท้องฟ้า� เซลาห์ 38 แต่พระองค์ทรงได้เหวี่ยงออกไปและเกลียดชัง พระองค์ทรงพระพิโรธ
ต่อ ผู้ ที่ เจ ิม ไว้ของพระองค์ 39 พระองค์ ได้ ทรงบอกเลิก พันธสัญญากับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
พระองค์ ทรงกระทํามงกุฎ ของท่านมลทิน โดยเหวีย
่ งลงสู่ พื้นดิน 40 พระองค์ ได้ พังรัว้ ต้นไม้
ของท่านทัง้ สิน
้ พระองค์ ทรงให้ที่ กําบังเข้มแข็งของท่านปรักหักพังลง 41 คนทัง้ ปวงที่ ผ่าน
ไปก็ปล้นท่าน ท่านก็เป็นที่นินทาของเพื่อนบ้าน 42 พระองค์ทรงยกย่องมือขวาของคู่อริของ
ท่าน พระองค์ทรงกระทําให้ศัตรูทัง้ สิน
้ ของท่านเปรมปรีดิ์ 43 จริงทีเดียว พระองค์ทรงหันคม
ดาบของท่าน และพระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ให้ท่านตั ้งม ั น
่ อยู่ ในสงคราม 44 พระองค์ ได้ ทรง
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กระทําให้สง่าของท่านเสื่อมสูญไป และทรงเหวีย
่ งบัลลั งก์ของท่านลงสู่ พื้นดิน 45 พระองค์
ทรงตัดวันวัยหนุ่มของท่านให้สัน
้ และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอาย เซลาห์
พระสัญญาอันมัน
่ คงของพระเจ้าต่อดาวิด
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะซ่อนองค์ อยู่ นานเท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระพิโรธของ
พระองค์ จะไหม้ อยู่ นานเท่าใด 47 ขอทรงระลึ กว่า ช่วงชีวต
ิ ของข้า พระองค์ สัน
้ แค่ ไหน ไฉน
พระองค์ ทรงเนรมิต สร้างบรรดามนุษย์ มาอย่างเปล่า ประโยชน์ 48 มนุษย์ คนใดมี ชี วิ ตอยู่
ได้ โดยไม่ ต้องเห็น ความตาย เขาจะช่วยจิต วิญญาณของตนให้ พ้น จากมือ ของแดนผู้ ตาย
ได้ หรือ เซลาห์ 49 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความเมตตาในกาลก่อนของพระองค์ อยู่ ที่ไหน
ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณต่อ ดาวิด โดยความจริง ของพระองค์ 50 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกด่าอย่างไร และข้าพระองค์รบ
ั ความสบประมาทของ
บรรดาชนชาติ ที่ มี อํานาจใหญ่โตไว้ในอกของข้าพระองค์ อย่างไร 51 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
นั ่นแหละศัตรู ของพระองค์ได้เย้ยหยัน นั ่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์
52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็ นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
46

90
เล่ มท ี่ สี ่ ซ่ึง เปรียบกับ หนั ง สื อก ัน ดารวิถี เก ี่ย วกับ อิสราเอลและชนชาติ นั ้น โมเสสกล่าว
ถึงพระสัญญาและการทําโทษของพระเจ้า คําอธิษฐานของโมเสส คนของพระเจ้า
1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้า พระองค์ทรงเป็ นที่อาศัยของข้าพระองค์ทัง
้ หลายตลอดทุกชัว่
2
อายุ ก่อนที่ ภู เขาทัง้ หลายเกิด ขึ้น มา ก่อนที่ พระองค์ ทรงให้กําเนิ ด แผ่น ดิน โลกและพิ ภพ
พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาลถึงนิ รน
ั ดร์กาล 3 พระองค์ ทรงให้มนุษย์กลับไป
สู่ความพินาศ และตรัสว่า “บุตรทัง้ หลายของมนุษย์เอ๋ย จงกลับเถิด� 4 เพราะพันปี ในสาย
พระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ ซ่ึงผ่านไปแล้ว หรือเหมือนยามเดียวในเวลากลาง
คืน 5 พระองค์ ทรงกวาดมนุษย์ ไปเสีย อย่างนํ้า ท่วม เขาเป็น เหมือนการนอนหลับ เหมือน
หญ้า ที่ งอกขึ้น ใหม่ ในเวลาเช้า 6 ในเวลาเช้า มั นก ็ บานออกและใหญ่ ขึ้น ครัน
้ เวลาเย็ นก ็
7
ถู กตัด ลงและเหีย
่ วไป เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายถูก ความกริว้ ของพระองค์ ผลาญเสีย
ข้า พระองค์ ก็ เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์ 8 พระองค์ ทรงตัง้ ความชัว่ ช้า ของข้า
พระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระองค์ ทรงตัง้ บาปลับๆของข้าพระองค์ไว้ในความสว่างแห่งพระ
พักตร์ของพระองค์ 9 วัน ทัง้ ปวงของข้า พระองค์ ทัง้ หลายสิน
้ ไปใต้ พระพิโรธของพระองค์
กําหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจ
ความสัน
้ แห่งชีวต
ิ
กําหนดปี ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายคือ เจ็ด สิบ หรือ ถ้า เป็น เหตุ จากมี กําลั งก ็ ถึง แปดสิบ
แต่ช่วงชีวตน
ิ ันม
้ ีแต่งานและความโศกเศร้า ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ทัง้ หลายก็จากไป
11 ผู้ ใดจะทราบถึง ฤทธิค
์ วามกริว้ ของพระองค์ และพระพิโรธของพระองค์ ตามความเกรง
กลัว พระองค์ 12 ขอพระองค์ ทรงสอนให้นับ วัน ของข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
ตัง้ จิต ตัง้ ใจได้ สติ ปัญญา 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงหัน มาเถิด พระเจ้า ข้า หรือ ยั งอ ี
กนานเท่าใด ขอทรงมี ความสงสารบรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 14 โอ ขอทรงให้ข้า พระองค์
ทัง้ หลายอิม
่ ในเวลาเช้า ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะได้ เปรม
ปรีดิ ์ และยินดี ตลอดวัน เวลาของข้า พระองค์ 15 ขอทรงให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายยินดี ให้มาก
วันเท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากนั ้น และให้มากปี เท่ ากับที่ข้าพระองค์ได้
ประสบการร้าย 16 ขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และให้สง่า
ราศีของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา 17 ขอความงามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
10
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ข้า พระองค์ อยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจ ของข้า พระองค์ เหนื อ ข้า
พระองค์ พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทัง้ หลาย

91

สภาพอันมีสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า
ณ ที่กําบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 2 ข้าพเจ้า
จะกล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของข้าพระองค์ และป้อมปราการของ
ข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจ�
1 ผู้ที่ อาศัยอยู่

ความปลอดภัยของคนที่รก
ั พระเจ้า

3 เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้าย

แรงนั ้น 4 พระองค์ จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีก ของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู่ ใต้ ปี กของ
พระองค์ ความจริงของพระองค์เป็นโล่และเป็นดัง้ ของท่าน

การยกย่องคนที่รก
ั พระเจ้า
ท่านจะไม่ กล ัว ความสยดสยองในกลางคืน หรือ กลัว ลูก ธนูที่ ปลิว ไปในกลางวัน 6 หรือ
โรคภัย ที่ ไล่ มาในความมืด หรือ ความพินาศที่ เก ิด ความหายนะในเที่ยงวัน 7 พัน คนจะล้ม
อยู่ ที่ ข้างๆท่าน หมื่น คนที่ มือขวาของท่าน แต่ ภัย นั ้น จะไม่ มาใกล้ ท่าน 8 ท่านจะมองดู ด้วย
ตาเท่านั ้น และเห็นการตอบแทนแก่คนชัว่ 9 เพราะท่านได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ผู้เป็ นที่ลี้
ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุด เป็ นที่อยู่ของท่าน 10 ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มี
ภัย มาใกล้ ที่ อาศัย ของท่าน 11 เพราะพระองค์ จะรับสัง่ เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ ง
12
ท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทัง้ ปวงของท่าน เขาทัง้ หลายจะเอามือประคองชู ท่านไว้
เกรงว่า เท้า ของท่านจะกระแทกหิน 13 ท่านจะเหยียบสิงโตและงู พิษ ท่านจะยํ่า สิงโตหนุ่ม
และมังกร 14 เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจึงจะช่วยเขาให้พ้น เราจะตัง้ เขาไว้
ในที่สูง เพราะเขารู จ
้ ักนามของเรา 15 เขาจะร้องทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขา
ในยามลําบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติ เขา 16 เราจะให้เขาอิม
ิ ยืนยาว
่ ใจด้วยชีวต
และสําแดงความรอดของเราแก่เขา
5

92

การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุดีหรือบทเพลงสําหรับวันสะบาโต
เป็นการ ดี ที่ จะ โมทนา พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ โอ ข้า แต่ องค์ ผู้ สูงสุด ที่ จะ ร้อง เพลง
สรรเสริญ พระนามของพระองค์ 2 ที่ จะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า และ
ความสัตย์สุ จร ิต ของพระองค์ ในกลางคืน 3 เป็น เสียงก้องไปด้วยพิณ สิบ สายและพิณ ใหญ่
และด้วยเสียงพิณเขาคู่ 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ยินดี
ด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์ จะฉลองชัยชนะเนื่ องในพระหัตถกิจของพระองค์
5 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจ ของพระองค์ ใหญ่หลวงนั ก พระดําริของพระองค์ สุดล
ึ กลํ้า 6 คนเขลาจะทราบไม่ ได้ คนโฉดเข้าใจเรือ
่ งนี้ ไม่ ได้ 7 ว่า ถึง แม้ คนชัว่ จะงอกขึ้น อย่าง
หญ้า และคนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงเจริญ ขึ้น เขาทัง้ หลายจะถูก ทําลายเป็น นิ ตย์ 8 ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงอยูบ
่ นที่สูงเป็นนิ ตย์ 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะดูเถิด
ศัตรู ของพระองค์ เพราะดู เถิด ศัตรู ของพระองค์ จะพินาศ คนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวง
จะต้องกระจัดกระจายไป 10 แต่ พระองค์ ทรงเชิดชู เขาของข้า พระองค์ อย่างกับ เขาม้า ยู นิ
คอน ข้าพระองค์จะถูกเจิมด้วยนํ้ามันใหม่ 11 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์จะเห็นความปรารถนา
ของข้า พระองค์ ต่อ พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ นั้น สําเร็จ หู ของข้า พระองค์ จะได้ยน
ิ ถึง ความ
ปรารถนาของข้าพระองค์ ต่อคนชัวท
่ ี่ลุ กขึ้นสู้ ข้าพระองค์ นั้นสําเร็จ 12 คนชอบธรรมจะงอก
1
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ขึ้นอย่างต้ นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสี ดาร์ในเลบานอน 13 คนที ่ถู กปลูกไว้ใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จะเจริญ ขึ้น ในบริเวณของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 14 เขาแก่
แล้วก็ยังเกิดผล เขาจะมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ 15 เพื่อแสดงว่าพระเยโฮวาห์นั้นเที่ยง
ธรรม พระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความอธรรม

93
ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
1 พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง พระองค์ ทรงสวมความยิง
่ ใหญ่ พระเยโฮวาห์ ทรงสวม
กําลัง พระองค์ ทรงเอาพระกําลัง คาดพระองค์ โลกได้ สถาปนาไว้ แล้ว มัน จะไม่ หวัน
่ ไหว
2 พระที่นั่ง ของพระองค์ ได้ สถาปนาไว้ แล ้ว ตัง
้ แต่ กาลดึกดําบรรพ์ พระองค์ ดํารงอยู่ ตัง้ แต่
นิ รน
ั ดร์กาล 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กระแสนํ้า ได้ คะนอง กระแสนํ้า คะนองเสียง กระแส
นํ้า คะนองเสีย งกึ กก ้อง 4 พระเยโฮวาห์บนที่ สูง นั ้น ทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า เสียงของนํ้า มาก
หลาย ทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าคลื่นทะเล 5 บรรดาพระโอวาทของพระองค์แน่ นอนทีเดียว โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความบริสุทธิเหมาะกั
บพระนิ เวศของพระองค์เป็นนิ ตย์
์

94
การขอร้องเรือ
่ งการปกครองอย่างกดขี่และการขาดความเคารพ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้ าแห่งการแก้ แค้น โอ ข้าแต่ พระเจ้า เจ้ าแห่งการแก้
แค้น ขอทรงสําแดงพระองค์ 2 ข้า แต่ ผู้ พิพากษาโลก ขอทรงลุก ขึ้น ให้ คนโอหัง ได้ รบ
ั ผล
สนองอันสมกับเขา 3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชัว่ จะนานเท่าใด คนชัว่ จะลิงโลดอยูน
่ านเท่าใด
4 เขาจะพล่ามและพูดอย่างจองหองนานเท่าใด คนกระทําความชัว
่ ช้าทัง้ ปวงจะโอ้อวดนาน
เท่าใด 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เขาทุบ ประชาชนของพระองค์ เป็น ชิน
้ ๆ และทํา มรดกของ
พระองค์ ให้ทุกข์ยาก 6 เขาสังหารแม่ ม่ายและคนต่างด้าว และกระทําฆาตกรรมลูก กําพร้า
พ่อ 7 และเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะไม่ แลเห็น พระเจ้า ของยาโคบจะไม่ หยัง่ รู �
้ 8 คน
เขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทัง้ หลาย เมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาด 9 พระองค์
ผู้ ทรงปลู กห ู พระองค์ จะไม่ ทรงได้ยน
ิ หรือ พระองค์ ผู้ ทรงปั้ นตา พระองค์ จะไม่ ทรงเห็น
หรือ 10 พระองค์ผูทรงตี
้
สอนบรรดาประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรงขนาบหรือ พระองค์ผูทรง
้
สอนความรู ให้
้ มนุษย์ พระองค์จะไม่ทรงทราบหรือ 11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคิดของ
มนุษย์วา่ เป็นเพียงแต่ไร้สาระ
1 โอ

พระพรแห่งความทุกข์ยาก
12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ คนที ่ พระองค์ ทรงตี สอนนั ้ นก ็ เป็ นสุ ข คือ คนที่ พระองค์ ทรง
สอนด้วยพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 13 เพื่อ จะให้ เขาพัก จากวัน ลําบากจนกว่า จะขุด บ่อ
ไว้ให้คนชัว่ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ ทอดทิง้ ประชาชนของพระองค์ พระองค์ จะไม่ ทรง
สละมรดกของพระองค์ 15 เพราะความยุ ติ ธรรมจะกลับ ไปหาความชอบธรรม และบรรดา
คนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไป 16 ผู้ ใดจะลุก ขึ้น ต่อ ต้านคนกระทํา ความชัว่ แทนข้าพเจ้า
ผู้ ใดจะยืน ต่อสู้ คนกระทํา ความชัว่ ช้า แทนข้าพเจ้า 17 ถ้า พระเยโฮวาห์ มิใช่ ความอุปถัมภ์
ของข้าพเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัด 18 เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า “เท้าของข้า
พลาด� โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ ยด
ึ ข้า พระองค์ ไว้ 19 เมื่อ ความ
กังวล ใน ใจ ของ ข้า พระองค์ มี มาก การ เล้าโลม ของ พระองค์ ก็ หน ุน จิตใจ ของ ข้า พระองค์
ให้ ชื่นบาน 20 บัลลังก์ แห่ งความชัว่ ช้า จะร่วมมิตรกับ พระองค์ ได้ หรือ คือ ผู้ ที่ ใช้ กฎหมาย
ประกอบการชัว่ ร้าย 21 เขาทัง้ หลายผูก มิตรกัน ต่อสู้ ชี วิต ของคนชอบธรรม และปรับ โทษ
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โลหิต ที่ ไร้ ความ ผิด 22 แต่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของ ข้าพเจ้า แล้ว และ
พระเจ้า ของข้าพเจ้า เป็น ศิลาที่ ลี้ ภัย ของข้าพเจ้า 23 พระองค์ จะทรงนํา ความชัว่ ช้า ของเขา
เองมาเหนื อเขา และจะทรงตัดเขาเหล่านั ้นออกเสียเพราะความชัว่ ร้ายของเขาเอง ใช่แล้ว
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย

95
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
มาเถิด ให้เราทัง้ หลายร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้เรากระทําเสียงชื่นบานถวาย
ศิลาแห่งความรอดของพวกเรา 2 ให้เราทัง้ หลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระองค์
ด้วยโมทนา ให้ เรากระทํา เสียงชื่นบานถวายพระองค์ ด้วยบทเพลงสดุ ดี 3 เพราะพระเยโฮ
วาห์ ทรงเป็น พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ และทรงเป็นกษั ตริย์ ใหญ่ ยิง่ เหนื อ พระทัง้ หลาย 4 ที่ ลึก ของ
แผ่น ดิน โลกอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ สูง ของภูเขาเป็น ของพระองค์ ด้วย 5 ทะเลเป็น
ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงปั้ นแผ่น ดิน แห้ง
6 โอ มาเถิด ให้ เรานมัสการและกราบลง ให้ เราคุกเข่า ลงต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ผู้
ทรงสร้างพวกเรา 7 เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของเรา และเราเป็น ประชาชนแห่ง ทุ่ง
หญ้าของพระองค์ และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ 8 อย่า ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือน
อย่างในวันทีถู
่ กทดลองในถิน
่ ทุรกันดาร 9 เมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้า
พิ สู จน ์ และได้ เห ็ นก ิ จการของเรา 10 เราจึง เคืองคนชัว่ อายุ นั้น อยู่ สี ่ สิ บปี และว่า “เขาเป็น
ชนชาติ ที่ มี ใจมัก หลงผิด เขาไม่ รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของเรา� 11 เพราะฉะนั ้น เราจึง ปฏิญาณ
ด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา�
1 โอ
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การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความยุติธรรมของพระองค์

1 โอ

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเย
โฮวาห์ 2 จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ จงประกาศความ
รอดของพระองค์ ทุ กๆวัน 3 จงเล่าถึงสง่าราศี ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง
การ มหัศจรรย์ ของ พระองค์ ท่ามกลาง บรรดา ชนชาติ ทัง้ หลาย 4 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ นั้น
ทรงยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว เหนื อ พระทัง้
ปวง 5 เพราะพระทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นร ูป เคารพ แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ 6 เกียรติ และความสูง ส่ งม ี อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ กําลัง และความงามอยู่
ในสถานบริสุทธิ ์ ของพระองค์ 7 โอ ตระกูล ของชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ จงถวายสง่าราศีและกําลังแด่พระเยโฮวาห์ 8 จงถวายสง่าราศีซ่ึงควรแก่พระนามของ
พระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ
่ งบูชาและมายังบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ 9 โอ จง
นมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์ ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ
้ เอ๋ย จงตัวสัน
10
เบื้องพระพักตร์พระองค์ จงพูด ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ วา่ พระเยโฮวาห์ ทรงครอบ
ครอง เออ พิภพจะถูก สถาปนาเพื่ อม ัน จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย พระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ
ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรม 11 จงให้ฟ้า สวรรค์ เปรมปรีดิ ์ และแผ่น ดิน โลกยินดี ให้ทะเล
คํารน กับสิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ในนั ้น 12 ให้ทุ่งนาเริงโลด กับสิง่ ทุกอย่างที่ อยู่ในนั ้น แล้วต้นไม้ทัง้
สิน
้ ของป่าไม้จะปลาบปลื้มยินดี 13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ เสด็จมา
ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และ
ชนชาติทัง้ หลายด้วยความจริงของพระองค์
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97
ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
1 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ครอบ ครอง จง ให้ แผ่ น ดิน โลก เปรม ปรี ดิ ์ ให้ เกาะ เล็กๆ มากมาย
นั ้น ยินดี 2 เมฆและความมืด ทึ บอย ู่ รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุ ติ ธรรมเป็น
รากฐานแห่งบัลลังกข
์ องพระองค์ 3 ไฟลุกอยูข
่ ้างหน้าพระองค์และไหม้ปฏิปักษ์ของพระองค์
รอบข้างเสีย 4 ฟ้าแลบของพระองค์กระทําให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกเห็นแล้วสัน
่ สะท้าน 5 ภู
เขาละลายอย่างขี้ผ้งึ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า
แห่ง แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 6 ฟ้า สวรรค์ ป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์ และชนชาติ ทัง้
หลายเห็น สง่า ราศี ของพระองค์ 7 ให้ผู้ ปรนนิ บัติ รู ปเคารพสลัก ทัง้ สิน
้ ได้ อาย คือ ผู้ ที่ อวดใน
รู ปเคารพของเขา ให้พระทัง้ สิน
ิ และยินดีและธิดาทัง้ ปวง
้ กราบลงต่อพระองค์ 8 ศิโยนได้ยน
ของยูดาห์เปรมปรีดิ์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะคําพิพากษาของพระองค์ 9 ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ เพราะพระองค์ สูงสุด เหนื อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ พระองค์ ทรงสูง เด่น กว่า พระทัง้ ปวง
อย่างยิง่ 10 ท่านผูที
้ ่รักพระเยโฮวาห์ ก็จงเกลียดชังความชัว่ พระองค์ทรงอารักขาชีวต
ิ วิสุทธิ
ชนของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากมือของคนชัว่ 11 ความสว่างแจ้งขึ้นแก่คน
ชอบธรรม และความชื่นบานมีข้น
ึ แก่คนใจเที่ยงธรรม 12 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงเปรมปรีดิ์
ในพระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์

98
สิ่งทัง้ ปวงจงสรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดี
1 โอ จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์
พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นําความมีชย
ั มา 2 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
ให้ความรอดของพระองค์เป็นที่รูจ
้ ัก พระองค์ทรงสําแดงความชอบธรรมของพระองค์อย่าง
เปิด เผยท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ 3 พระองค์ ทรงระลึก ถึง ความเมตตาและ
ความจริง ของพระองค์ ต่อ วงศ์ วานอิสราเอล ที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ ได้ เห ็น ความ
4
รอดของพระเจ้า ของเรา ชาวโลกทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงชื่นบานถวายแด่ พระเยโฮวาห์
เปล ่ง เป็น เสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเย
โฮวาห์ ด้วยพิณ เขาคู่ ด้วยพิณ เขาคู่ คลอด ้วยเสียงเพลงสดุ ดี 6 ด้วยเสียงแตรและเสียง
แตรทองเหลืองขนาดเล็ก จงกระทํา เสียงชื่นบานต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ คือ พระมหา
กษั ตริย์ 7 ให้ทะเลคํารนกับสิง่ ทัง้ ปวงที่อยูในทะเลนั
่
้น พิภพและบรรดาผูอ
้ าศัยอยูใ่ นนั ้น 8 ให้
กระแสนํ้าตบมือของมัน ให้บรรดาเนิ นเขาปี ติ ยินดี ด้วยกัน 9 เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ เพราะพระองค์ เสด็จ มาพิพากษาโลก พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบ
ธรรม และชนชาติทัง้ หลายด้วยความเที่ยงตรง

99
การนมัสการในศิโยน

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง

ให้ชนชาติทัง้ หลายตัวสัน
่ พระองค์ผู้ประทับระหว่างพวก
เครู บ ให้แผ่นดินโลกหวัน
่ ไหว พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ อยู่ในศิ โยน พระองค์ สูงเด่นอยู่เหนื อ
3
ประชาชาติ ทัง้ ปวง ให้ เขาสรรเสริญ พระนามอัน ยิง่ ใหญ่ และน่า คร้ามกลัว ของพระองค์
เพราะพระนามนั ้น บริสุทธิ์ 4 ฤทธานุ ภาพของกษั ตริย์ ทรงรัก ความยุ ติ ธรรม พระองค์ ทรง
สถาปนาความเที่ยงตรง พระองค์ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมขึ้น ใน
ยาโคบ 5 จงยอพระเกีย รติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา และนมัสการที่ แท่น รองพระบาท
ของพระองค์ เพราะพระองค์บริสุทธิ์ 6 โมเสสและอาโรนอยู่ในพวกปุโรหิตของพระองค์ ซา
2
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มู เอลอยู่ ในพวกที่ ทูล ออกพระนามของพระองค์ ด้วย พวกท่านร้องทูล พระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ ทรงตอบท่านเหล่า นั ้น 7 พระองค์ ตรัส กั บท ่า นที่ ในเสาเมฆ ท่านทัง้ ปวงได้ รก
ั ษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค์และกฎที่พระองค์ประทานแก่ท่าน 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ทรงตอบท่านเหล่า นั ้น พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
ผู้ยกโทษท่านเหล่านั ้น แต่ทรงเป็นผู้สนองการกระทําผิดของท่านเหล่านั ้น 9 จงยอพระเกีย
รติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราบริสุทธิ์

100
จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า
1 ชาวโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงชื่นบานถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 2 จงปรนนิ บั ติ พระเย
โฮวาห์ ด้วยความยินดี จงเข้า มาเฝ้า พระองค์ ด้วยการร้องเพลง 3 จงรู ้ เถิด ว่า พระเยโฮ
วาห์ ทรงเป็น พระเจ้า คือ พระองค์ เองที่ ทรงสร้างเราทัง้ หลาย เราไม่ ได้ สร้างตัว เองขึ้น เรา
เป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 4 จงเข้า ประตู ของพระองค์
ด้วยการโมทนา และเข้า บริเวณพระนิ เวศของพระองค์ ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนา
ขอบพระคุณ พระองค์ จง ถวาย สาธุการ แด่ พระนาม ของ พระองค์ 5 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์
ประเสริฐ ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และความจริง ของพระองค์ ดํารงอยู่ ทุ
กชัว่ อายุ

101

ดาวิดปฏิญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบ เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงเรือ
่ งความเมตตาและความยุติธรรม โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์จะร้องเพลงถวายพระองค์ 2 ข้าพระองค์จะประพฤติอย่างเฉลียวฉลาดตามมรรคา
ที่ ดี รอบคอบ โอ เมื่อไรพระองค์ จะเสด็จ มาหาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะดําเนิ น ด้วยใจซื่
อสัตย์ ภายในเรือนของข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะไม่ ตัง้ สิง่ ใดๆที่ ชัว่ ช้า ไว้ ต่อ หน้า ต่อตา
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ เกล ีย ดกิ จการของผู้ ที่ ไม่ ซื่อตรง กิจการนั ้น จะไม่ ติ ดอย ู่ กับ ข้า
พระองค์ 4 ข้าพระองค์ จะอยู่หา่ งไกลจากคนใจดื้อรัน
้ ข้าพระองค์ จะไม่ รว่ มรู ค
้ นชัว่ ร้ายเลย
5 บุ คคลใดก็ตามใส่ รา
้ ยเพื่อนบ้านของเขาอย่างลับๆ ข้าพระองค์จะขจัดเขาออกเสีย คนที่มี
ตายโสและใจที่ จองหองข้าพระองค์ จะไม่ยอมทนด้วย 6 นั ยน์ ตาข้าพระองค์ จะมองหาคนที่
ซื่อตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ ผู้ใดดําเนิ นในทางที่ ดีรอบคอบ ผู้นั ้น
จะปรนนิ บั ติ ข้า พระองค์ 7 ผู้ ที่ ประพฤติ หลอกลวงจะไม่ ได้ อาศัย อยู่ ในเรือนของข้า พระองค์
คนใดที่พูดเท็จจะไม่ยงั ่ ยืนอยูต
่ ่อสายตาของข้าพระองค์ 8 ข้าพระองค์จะทําลายคนชัวท
่ งั ้ สิน
้
ในแผ่นดินเสียแต่เนิ่ นๆ เพื่อว่าข้าพระองค์จะได้ตัดบรรดาผู้กระทําชัว่ ออกเสียให้หมดจาก
นครของพระเยโฮวาห์

102

การขอร้องอย่างทุกข์ ใจ คํา อธิษฐานของผู้ ถู กข่ม ใจ เมื่อ เขาอ่อนระอาใจ และระบาย
ความนั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอเสียงร้องของข้า
พระองค์มาถึงพระองค์ 2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ในวันทุกข์
ใจของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้า พระองค์ ขอทรงตอบข้า พระองค์ โดยเร็ว
ในวั นที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ 3 เพราะวัน ของข้า พระองค์ สิ ้น ไปอย่างควัน และ
กระดูกของข้าพระองค์ ไหม้ อย่างเตาไฟ 4 จิ ตใจของข้าพระองค์ ถู กนาบและเหีย
่ วไปเหมือน
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หญ้า ข้าพระองค์ จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์ 5 เหตุ ด้วยเสียงร้องครางของข้า
พระองค์ กระดูก ของข้า พระองค์ เกาะติด เนื้ อ ของข้า พระองค์ 6 ข้า พระองค์ เป็น เหมือนนก
กระทุง ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ดุ จนกเค้า แมวแห่ง ทะเลทราย 7 ข้า พระองค์ เฝ้า อยู่ ข้า พระองค์
เหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบนหลังคาเรือน 8 ศัตรู ของข้า พระองค์ เยาะหยัน ข้า พระองค์
วัน ยัง คํ่า ผู้ ที่ คลัง่ ใส่ ข้า พระองค์ ปฏิญาณตัว ต่อ ต้านข้า พระองค์ 9 เพราะข้า พระองค์ กิน ขี้
เถ้า ต่างอาหาร และเจือ นํ้าตาเข้า กับ เครือ
่ งดื่ม 10 เหตุ ด้วยความพิโรธและความกริว้ ของ
พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงชู ข้าพระองค์ ข้น
ึ และโยนข้าพระองค์ ทิง้ ไปเสีย 11 วันเวลาของ
ข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็น ข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้า
จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้ หลายของพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ จะทรงประทั บอย ู่ เป็น นิ ตย์ การระลึก ถึง พระองค์
ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ 13 พระองค์จะทรงลุกขึ้นเมตตาศิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุ ณา
เธอ เออ เวลากําหนดมาถึง แล้ว 14 เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ รก
ั ซากก้อนหิน ของเธอนั ก
15
และสงสารผงคลี ของเธอ บรรดาประชาชาติ จะกลัว พระนามของพระเยโฮวาห์ และบร
รดากษั ตริย์ ของแผ่น ดิน โลกกลัว สง่า ราศี ของพระองค์ 16 เพราะเมื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรง
สร้างศิ โยนนั ้น พระองค์ จะทรงปรากฏด้วยสง่า ราศี ของพระองค์ 17 พระองค์ จะสนพระทัย
ในคํา อธิษฐานของคนสิน
้ เนื้ อ ประดาตัว และจะไม่ ทรงดู หมิน
่ คํา อธิษฐานของเขา 18 จง
บันทึก เรือ
่ งนี้ ไว้ ให้ ชัว่ อายุ ที่ จะมี มา เพื่อ ประชาชนที่ ยงั จะทรงสร้างมานั ้น จะได้ สรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ 19 เพราะพระองค์ ทอดพระเนตรลงมาจากที่ สูงอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จาก
ฟ้าสวรรค์พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก 20 เพื่อทรงสดับเสียงร้องครางของเชลย
เพื่อ ทรงปล่อยคนที่ ต้องถึง ตายให้ เป็น อิสระ 21 เพื่อ จะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์
ในศิ โยน และกล่าวสรรเสริญ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม 22 ขณะเมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลายรวบรวม
กัน ทัง้ บรรดาราชอาณาจั กร เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ 23 พระองค์ ทรงหัก กําลัง ของ
ข้าพเจ้ากลางทาง พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพเจ้าสัน
้ เข้า 24 ข้าพเจ้าว่า “โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขออย่า ทรงนํา ข้า พระองค์ ไปเสีย ในครึง่ กลางวัน เวลาของข้า
พระองค์ พระองค์ผู้ปี เดือนดํารงอยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ� 25 เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐาน
ของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์ เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ 26 สิ ่งเหล่านี้ จะพินาศไป แต่
พระองค์ จะทรงดํารงอยู่ บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จะเก่า ไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม พระองค์ จะทรง
เปลี่ยนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ ดุ จเสื้อ คลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก ็ จะเปลี่ยนแปลงไป 27 แต่ พระองค์ ยัง
ทรงเป็นอย่างเดิม และปี เดือนของพระองค์จะไม่สิน
้ สุด 28 ลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของ
พระองค์จะอยูมั
่ น
่ คง และเชื้อสายของเขาจะได้รบ
ั การสถาปนาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
12
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การสรรเสริญพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ และทัง
้ สิ้ นที ่ อยู่ ภายในข้า จง
ถวายสาธุการแด่ พระนามบริ สุทธิ ์ ของพระองค์ 2 โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการ
แด่ พระเยโฮวาห์ และอย่า ลืม พระราชกิ จอ ั นม ี พระคุณ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 ผู้ ทรงอภัย
ความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ ทรงรักษาโรคทัง้ สิน
้ ของท่าน 4 ผู้ ทรงไถ่ ชี วิต ของท่านมาจาก
ปากแดนผู้ ตาย ผู้ ทรงสวมความเมตตาและพระกรุ ณาเป็น มงกุฎ ให้ ท่าน 5 ผู้ ทรงให้ ปาก
ท่า นอิ่ มด ้วยของดี วัย หนุ่ม ของท่านจึง กลับ คืน มาใหม่ อย่างวัย นกอินทรี 6 พระเยโฮวาห์
ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับ 7 พระองค์ทรง
สําแดงวิธก
ี ารของพระองค์แก่โมเสส พระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอล 8 พระ
เยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณาและมี พระคุณ ทรงกริว้ ช้า และอุดมด้วยความเมตตา 9 พระองค์
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จะไม่ ทรงปรักปรํา เสมอหรือ ทรงกริว้ อยู่ เป็น นิ ตย์ 10 พระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ต่อ เราตาม
เรือ
่ งบาปของเรา หรือ ทรงสนองตามความชัว่ ช้า ของเรา 11 เพราะว่า ฟ้า สวรรค์ สูง เหนื อ
แผ่น ดิน เท่าใด ความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต ่ อบรรดาคนที่ เกรงกลัว พระองค์ ก็ ใหญ่ ยิง่
เท่านั ้น 12 ตะวันออกไกลจากตะวัน ตกเท่าใด พระองค์ ทรงปลดการละเมิด ของเราจากเรา
ไปไกลเท่านั ้น 13 บิดาสงสารบุตรของตนฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดาคนที่ยาํ เกรง
พระองค์ ฉั นนั ้น 14 เพราะพระองค์ ทรงทราบโครงร่างของเรา พระองค์ ทรงระลึกว่าเราเป็น
แต่ ผงคลี 15 ส่วนมนุษย์ นั ้น วัน เวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญ ขึ้น เหมือนดอกไม้ ใน
ทุ่ง นา 16 เพราะลมพัด ผ่านมัน ไป มั นก ็ สูญ เสีย และสถานที่ ของมัน ไม่ รู ้จัก มั นอ ีก 17 แต่
ความเมตตาของพระเยโฮวาห์นั้นดํารงอยู่ตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาลถึงนิ รน
ั ดร์กาลต่อผู้ที่ ยําเกรง
18
พระองค์ และ ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ต่อ หลาน เหลน
ต่อ บรรดา ผู้ ที่ รักษา พันธ
สัญญาของพระองค์ และระลึก อยู่ ที่ จะกระทํา ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ 19 พระเยโฮ
วาห์ทรงสถาปนาบัลลังกข
์ องพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครอง
20
ทุก สิง่ อยู่ ข้า แต่ ท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น ทูต สวรรค์ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเย
โฮวาห์ ท่านผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ผู้ กระทํา ตามพระบัญชาของพระองค์ และเชื่อ ฟัง เสียงพระ
วจนะของพระองค์ 21 พลโยธาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ คือ
บรรดาผู้ รับ ใช้ ที่ กระทํา ตามพระทัย พระองค์ 22 พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ในทุก สถาน
ที่ ที่ พระองค์ ทรงครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จง
ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์

104
การไตร่ตรองถึงสง่าราศีของพระเจ้า
โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระองค์ใหญ่ยิง่ นั ก พระองค์ทรงเกียรติและความสูงส่งเป็นฉลองพระองค์
2 ผู้ ทรงคลุม พระองค์ ด้วยแสงสว่างดุ จด ัง ฉลองพระองค์ ผู้ ทรงขึง ฟ้า สวรรค์ ออกดังขึ งม
่าน 3 ผู้ทรงวางคานของที่ประทับอันสูงของพระองค์ไว้ในนํ้า ผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถ ผู้ทรง
ดําเนิ นไปบนปีกของลม 4 ผูทรงบั
้
นดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณ และ
ทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ ให้เป็นดุจเปลวเพลิง 5 ผู้ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก
เพื่อมิให้มันหวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์ 6 พระองค์ทรงคลุมมันไว้ด้วยนํ้าลึกอย่างกับเครือ
่ งนุ่งห่ม นํ้า
7
อยู่เหนื อภูเขา เมื่อพระองค์ทรงขนาบ นํ้านั ้นก็หนี ไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์ มั
นก็วงิ่ ไป 8 นํ้านั ้นขึ้นไปยังภูเขา แล้วไหลลงไปยังหุบเขา ไปยังที่ซ่ึงพระองค์ทรงกําหนดไว้ให้
นํ้านั ้น 9 พระองค์ทรงวางขอบเขตมิให้มันข้าม เพื่อมิให้มันคลุมแผ่นดินโลกอีก 10 พระองค์
ทรงกระทํา ให้ นํ้าพุ พลุ ่ง ขึ้น มาในหุบเขา นํ้า นั ้ นก ็ ไหลไประหว่างเขา 11 ให้ บรรดาสัตว์ป่า ได้
ดื่ม และให้ลาป่า ดับ ความกระหายของมัน 12 ที่ ริมน้าํ นั ้น นกในอากาศจึง ได้ มี ที่ อาศัย มั นร
้ องอยู่ ท่ามกลางกิง่ ไม้ 13 พระองค์ ทรงรดภูเขาจากที่ ประทับ อัน สูง ของพระองค์ แผ่ นดิน
โลกก็อมด
ิ่ ้วยผลพระราชกิจของพระองค์ 14 พระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยง และ
ผักให้มนุษย์ได้ ดูแล เพื่อเขาจะทําให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน 15 และนํ้าองุน
่ ซึ่งให้ใจมนุษย์
ยินดี นํ้ามัน เพื่อ ทําให้ หน ้า ของเขาทอแสง และขนมปัง ซึ่ง เสริม กําลัง ใจมนุษย์ 16 บรรดา
ต้นไม้ของพระเยโฮวาห์ได้ อิม
่ หนํา คือต้นสนสี ดาร์แห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ ได้ ทรงปลูกไว้
17 นกสร้างรังของมันอยูใ่ นนั ้น ส่วนนกกระสาดํานั ้น ต้นสนสามใบเป็ นบ้านของมัน 18 ภูเขา
สูงนั ้นเป็ นที ่ลี้ ภัยของเลียงผา หินเป็นของตัวกระจงผา 19 พระองค์ ทรงจัดตัง้ ดวงจันทร์ให้
กําหนดฤดู ดวงอาทิตย์รู จั
้ กเวลาตกของมัน 20 พระองค์ ทรงให้เกิดความมืดและเป็นกลาง
1
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คืน เป็ นที ่ซ่ึงบรรดาสัตว์ของป่าไม้ คลานออกมา 21 สิ งโตหนุ่มคํารามหาเหยื่อของมัน และ
แสวงหาอาหารของมัน จากพระเจ้า 22 เมื่อ ดวงอาทิต ย์ข้ึ นม ั นก ็ รวบรวมกัน และไปนอนอยู่
ในที่ของมัน 23 มนุษย์ก็ออกไปทํางานของเขา ไปทําภารกิจของเขาจนเวลาเย็น 24 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์ มากมายจริงๆ พระองค์ ทรงสร้างการงานนั ้นทัง้ สิน
้
ด้วยพระปัญญา แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของพระองค์ 25 ทะเลอยู่ข้างโน้ น ทัง้
ใหญ่และกว้าง ซึ่งในนั ้นมสิ
ี ่งเคลื่อนไหวนั บไม่ถ้วน คือสัตว์ที่มีชีวิตทัง้ เล็กและใหญ่ 26 กําปั่ น
แล่นไปโน่ นแน่ ะ และเลวีอาธานที่ พระองค์ สร้างไว้ให้เล่นนั ้น 27 บรรดาสิง่ เหล่านี้ แหงนหา
พระองค์ เพื่อ ให้พระองค์ ประทานอาหารแก่ มัน ตามเวลา 28 เมื่อ พระองค์ ประทานให้ มั นก ็
เก็บไป เมื่อพระองค์ ทรงยื่นพระหัตถ์ ออก มันก็อม
ิ่ หนําด้วยของดี 29 เมื่อพระองค์ ทรงซ่อน
พระพักตร์เสีย มันทัง้ หลายก็ ลําบากใจ เมื่อพระองค์ ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย มันก็ตาย
และกลับ เป็น ผงคลี 30 เมื่อ พระองค์ ทรงส่ง วิญญาณของพระองค์ ออกไป มั นก ็ ถู กสร้างขึ้น
มา และพระองค์ ก็ ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่ 31 สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์จะ
ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ พระเยโฮวาห์ จะทรงเปรมปรีดิ ์ ในบรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ 32 ผู้
ทรงทอดพระเนตรโลก มันกสั
็ น
่ สะท้าน ผูทรงแตะต้
้
องภูเขา มันกมี
็ ควันขึ้นมา 33 ข้ามชี
ี วิตอ
ยู่ ตราบใด ข้า จะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ขณะข้า ยัง เป็น อยู่ ข้า จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าของข้า 34 การรําพึงของข้าจะเป็น สิง่ ที่ พอพระทัย ข้าจะเปรมปรีดิ ์ในพระเยโฮวาห์
35 ขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลก และขออย่าให้มี คนชัวอ
่ ีกเลย โอ จิตใจของข้า
เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

105
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล ออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดา
พระราชกิจ ของพระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 2 จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลง
สดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 จงอวดพระนามบริสุทธิ์
ของพระองค์ ให้จิ ตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปรีดิ ์ 4 จงแสวงหาพระเยโฮ
วาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรือ
่ ยไป 5 จงระลึกถึงการ
อัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา การมหัศจรรย์และคําพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
6 โอ เชื้อสายของอับราฮัม ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เชื้อสายของยาโคบ ผูเลื
้ อกสรรของพระองค์
7 พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา คํา พิพากษาของพระองค์ อยู่ ทัว
่ ไปในแผ่น ดิน
โลก 8 พระองค์ทรงจดจําพันธสัญญาของพระองค์อยูเป็
่ นนิ ตย์ คือพระวจนะที่พระองค์ทรง
บัญชาไว้ตลอดหนึ่ งพันชัว่ อายุ
1

พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล
คือ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ อับ ราฮัม คํา ปฏิญาณซึ่ง ทรงกระทํา ไว้กับ
อิส อัค 10 ซึ่ง พระองค์ ทรงยืน ยั นอ ี กก ับ ยาโคบให้ เป็น พระราชบัญญั ติ และแก่ อิสราเอล
ให้ เป็น พันธสัญญานิ รัน ดร์ 11 ว่า “เราจะให้ แผ่ นดิน คานาอัน แก่ เจ้า เป็น ส่วนมรดกของ
เจ้า ทัง้ หลาย� 12 เมื่อ เขายั งม ี คนจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย อยู่ ใน
นั ้น 13 พเนจร ไป จาก ประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น จาก ราช อาณา จั กรน ี้ถึ งอ ี กชน ชาติ
หนึ่ ง 14 พระองค์ มิได้ ทรงยอมให้ ผู้ ใดบีบ บังคับ เขา พระองค์ ทรงขนาบกษั ตริย์ หลายองค์
ด้วยเห็น แก่ เขา 15 ว่า “อย่า แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ ผู้ พยากรณ์
ทัง้ หลายของเรา� 16 เมื่อ พระองค์ ทรงเรียกการกันดารอาหารให้ เก ิดขึ้ นที ่ แผ่น ดิน และ
ทรงทําลายอาหารที่ บํารุ ง ชีวต
ิ เสีย สิน
้ 17 พระองค์ ทรงใช้ ชายคนหนึ่ ง ไปข้างหน้า เขา คือ โย
เซฟ ซึ่ง ถูก ขายไปเป็น ทาส 18 เท ้า ของเขาเจ็บ ชํ้า ด้วยตรวน ตัว เขาเข้า อยู่ ในปลอกเหล็ก
9
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19 จนกว่าสิง
์ ทรง
่ ที่เขาบอกได้บังเกิดขึ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทดสอบเขา 20 กษั ตริยก็

ใช้ให้ไปปล่อยตัว เขา ผู้ ปกครองของชนชาติ ทัง้ หลายได้ ปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระ 21 กษั ตริย์ทรง
ตัง้ เขาให้ เป็น เจ้า นายเหนื อ วัง ของพระองค์ เป็น ผู้ ปกครองกรรมสิทธิ์ทัง้ ปวงของพระองค์
22 ให้ ผูกมัด เจ้า นายของพระองค์ ตามชอบใจ และสอนสติ ปัญญาแก่ ผู้ อาว ุโสของพระองค์
23 แล ้ วอ ิส ราเอลได้ มาที่ อียป
ิ ต์ ยาโคบได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของฮาม 24 และพระเจ้า ทรง
กระทํา ให้ ประชาชนของพระองค์ มี ลูก ดก และทรงกระทํา ให้ เขาแข็ง แรงกว่า คู่ อริของเขา
25 พระองค์ ทรงหัน ใจเขาเหล่า นั ้น ให้ เกล ียดประชาชนของพระองค์ ให้ ใช้ กลอุบายแก่ ผู้รบ
ั
ใช้ ของพระองค์ 26 พระองค์ ทรงใช้ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และอาโรนผู้ ที่ พระองค์ ทรง
เลือกไว้ 27 เขาทัง้ สองกระทําหมายสําคัญท่ามกลางเขาทัง้ หลาย ทําการมหัศจรรย์ในแผ่น
ดิน ของฮาม 28 พระองค์ ทรงใช้ ความมืด มา กระทํา ให้ แผ่ นดิ นม ืด เขาทัง้ หลายมิ ได้ กบฏ
ต่อ พระวจนะของพระองค์ 29 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา กลายเป็น เลื อด และให้ ปลาของ
เขาตาย 30 กบแห่ กัน มาเป็น ฝูง ใหญ่ ที่ แผ่ นดิน ของเขา แม้ ห้องในของกษั ตริย์ ของเขาก็ มี
31 พระองค์ ตรัส และฝูง เหลือบก็ มาและรินม
้ ีไปทัว่ ในแผ่นดินของเขา 32 พระองค์ ประทาน
ลูกเห็บแก่เขาแทนฝน และไฟไหม้ทัว่ แผ่นดินของเขา 33 พระองค์ทรงนาบเถาองุน
่ และต้น
34
มะเดื่อ ของเขา และทรงฟาดต้นไม้ ในประเทศของเขาให้ หัก พระองค์ ตรัส และตัก
๊ แตน
35
วัย บิ นก ็ มา และตัก
๊ แตนวัย คลานมานั บ ไม่ ถ้วน มาก ิ นพืช ในแผ่น ดิน ของเขาหมด และ
กิน ผลแห่ งด ิ นของเขาสิน
้ 36 พระองค์ ทรงสังหารบรรดาลู กห ัว ปี ในแผ่น ดิน ของเขา คือ
ผลแรกแห่งกําลังทัง้ สิน
้ ของเขา 37 แล้วพระองค์ ทรงนําอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและ
ทองคํา และไม่มีสักคนหนึ่ งในตระกูลของพระองค์ที่อ่อนแอ 38 เมื่อเขาพรากจากไป อียป
ิ ต์
39
ก็ ยินดี เพราะความครันคร
่
้ามต่ ออ ิส ราเอลได้ ตกอยู่ บนเขา พระองค์ ทรงกางเมฆเป็น
เครือ
่ งกําบัง และไฟให้ ความสว่างเวลากลางคืน 40 ประชาชนร้องขอ และพระองค์ ทรงนํา
นกคุ่ม มา และให้เขาอิม
่ ใจด้วยอาหารจากฟ้า สวรรค์ 41 พระองค์ ทรงเปิด หิน และนํ้า ก็ ไหล
ออกมา มัน ไหลพุ่ง ไปเป็น แม่น้ํา ในที่ แห้ง แล้ง 42 เพราะพระองค์ ทรงระลึก ถึง พระสัญญา
บริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์ 43 พระองค์จึงทรงนําประชาชนของ
พระองค์ ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนําผู้ที่ เลือกสรรไว้นั้นด้วยความเบิกบานใจ 44 และ
พระองค์ ประทานแผ่น ดิน ของบรรดาประชาชาติ ให้ แก่ เขา และเขาได้ ผลงานของชาติ ทัง้
หลายเป็นกรรมสิทธิ์ 45 เพื่อเขาจะปฏิบัติกฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติ
ของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

106
การกบฏของประชาชนและบรรดาพระเมตตาของพระเจ้า
โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 2 ผูใดจะพรรณนาถึ
้
งพระราชกิจอ
ันทรงมหิทธิฤทธิของพระเยโฮวาห์
ผู้ใดจะแสดงถึงพระเกียรติของพระองค์อย่างครบถ้วน
์
ได้ 3 บรรดาผูที
้ ่รักษาความยุติธรรมก็เป็นสุข และผูที
้ ่กระทําความชอบธรรมตลอดเวลา 4 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ ด้วยความโปรดปรานซึ่ง พระองค์ ทรงมี ต่อ
ประชาชนของพระองค์ โอ ขอทรงประทานความรอดของพระองค์ ให้แก่ ข้า พระองค์ 5 เพื่อ
ข้า พระองค์ จะเห็น ความเจริญ รุ ง่ เรืองของบรรดาผู้ เลือกสรรของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์
จะเปรมปรีดิ ์ ในความยินดี แห่ งประชาชาติ ของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะอวดได้ รว่ มกับ
มรดกของพระองค์ 6 ทัง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาป
แล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา ความชัว่ ช้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา อย่างชัว่ ร้าย
7 บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง
้ หลายเมื่อ ท่านอยู่ ในอียป
ิ ต์ ท่านมิ ได้ เข ้า ใจการมหัศจรรย์
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

เพลงสดุดี 106:8

678

เพลงสดุดี 106:47

ของพระองค์ ท่านมิ ได้ ระลึก ถึง ความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์ แต่ ได้ กบฏต่อ พระองค์
ที่ทะเล ที่ทะเลแดง 8 ถึงกระนั ้นพระองค์ยงั ทรงช่วยท่านให้รอดเพราะเห็นแก่พระนามของ
พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะให้ ทราบถึง ฤทธานุ ภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ 9 พระองค์ ทรง
ขนาบทะเลแดง มั นก ็ แห ้งไป และพระองค์ ทรงนํา ท่านข้ามที่ ลึก อย่างกับ เดิน ข้ามถิน
่ ทุ รก
ัน ดาร 10 พระองค์ จึง ทรงช่วยท่านให้ พ้ นม ือ ของผู้ ที่ เกล ียดชัง ท่าน และไถ่ ท่านจากเงื้อม
มือ ของศั ตรู 11 และนํ้า ท่วมปฏิ ปักษ์ ของท่าน เขาไม่ เหลือ สัก คนเดียว 12 แล ้ วท ่านเชื่อ พระ
วจนะของพระองค์ ท่านร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ 13 แต่ ไม่ ช้า ท่านก็ ลืม พระราชกิจ ของ
พระองค์ เสีย ท่านไม่ คอยพระดํารัส ปรึกษาของพระองค์ 14 แต่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ท่านมี
ความอยากอย่างรุ นแรง และได้ทดลองพระเจ้าในทะเลทราย 15 พระองค์ทรงประทานสิง่ ที่
ท่านขอ แต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางจิตใจท่าน 16 เมื่อคนในค่ายริษยาโมเสสและอา
โรนวิสุทธิชนของพระเยโฮวาห์ 17 พื้นแผ่นดิ นอ้าปากกลืนดาธานและทับคณะอาบีรม
ั เสีย
18 ไฟระเบิดในคณะของท่านและเปลวเพลิงผลาญคนชัว
่ เสีย 19 ท่านได้สร้างลูกวัวในโฮเรบ
และนมัสการรู ปเคารพหล่อ 20 ท่านจึงเอาสง่าราศี ของพระเจ้าแลกกับรู ปของวัวที่กินหญ้า
21 ท่านลืม พระเจ้า พระผู้ ชว
ิ ต์
่ ยให้รอดของท่าน ผู้ ได้ ทรงกระทํา พระราชกิจ ใหญ่ โตในอียป
22 ทําการมหัศจรรย์ ในแผ่น ดิน ของฮามและสิง
23
่ น่า คร้ามกลั วท ี่ ทะเลแดง เพราะฉะนั ้น
พระองค์ตรัสว่าจะทําลายท่านเสีย ดีแต่โมเสสผูเ้ ลือกสรรของพระองค์ได้มายืนเฝ้าทัดทาน
พระองค์ เพื่อหันพระพิโรธของพระองค์เสียจากการทําลาย 24 แล้วท่านก็ดูถูกแผ่นดินอันร
่มรืน
่ นั ้น ท่านไม่ เชื่อพระวจนะของพระองค์ 25 ท่านบ่นอยู่ในเต็นท์ ของท่าน และไม่ ฟังพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงยกพระหัตถ์ ของพระองค์ ปฏิญาณ
ต่อ ท่าน ว่า จะทําให้ ท่านล้ม ตายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 27 และจะกระจายเชื้อ สายของท่านไป
ท่ามกลางประชาชาติ หว่านเขาไปทัว่ ประเทศทัง้ หลาย 28 แล้วท่านก็ไปติดพันอยูก
่ ับพระบา
29
อัล แห่ง เมืองเปโอร์ และรับ ประทานเครือ
่ งสัตวบูชาที่ บูชาพระตาย ท่านยัว่ เย้า พระองค์
ให้ ทรงกริว้ ด้วยการกระทํา ของท่าน และโรคระบาดเกิด ขึ้น ท่ามกลางท่าน 30 แล ้วฟีเนหัส
ได้ ยน
ื ขึ้น จัดการลงโทษและโรคระบาดนั ้ นก ็ หยุด 31 ที่ เขาทํา นั ้น พระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น
ความชอบธรรมแก่ เขาตลอดทุก ชัว่ อายุ สืบ ต่อ ไปเป็น นิ ตย์ 32 ท่านทําให้ พระองค์ กร ิ้วท ี่ น้ํา
แห่ง การโต้ เถียง เพราะเรือ
่ งของท่านนี้ โมเสสก็ พลอยเสีย หายด้วย 33 เพราะท่านทําให้ จิ
ตใจโมเสสขมขื่น ดัง นั ้ นร ิม ฝีปากของเขาจึง พูด ถ้อยคํา หุนหัน 34 ท่านมิ ได้ ทําลายชนชาติ
ทัง้ หลายตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้ 35 แต่ ท่านได้ ปะปนกับ ประชาชาติ เหล่า นั ้น
และหัด ทํา อย่างที่ เขาทํา กัน 36 ท่านปรนนิ บั ติ รู ปเคารพของเขาซึ่ง กลายเป็น บ่ วงสํา หรับท
่าน 37 ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรสาวของท่านถวายเป็นเครือ
่ งสักการบูชาแก่ ปีศาจ 38 ท่าน
เทโลหิตผูไร้
้ ผิดออกมาคือโลหิตบุตรชายบุตรสาวของท่าน ผูซึ
้ ่งท่านได้ฆ่าเป็นเครือ
่ งสักการ
39
บูชาแก่ รู ปเคารพแห่ง คานาอัน แผ่ นดิ นก ็ มลทิน ไปด้วยโลหิต ท่านจึง เป็น คนไม่ สะอาด
ด้วยการกระทํา ของท่าน และประพฤติ เยีย
่ งโสเภณี ในการกระทํา ของท่าน 40 แล ้ว ความ
กริว้ ของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ ประชาชนของพระองค์ และพระองค์ ทรงรังเกียจมรดก
ของพระองค์ 41 พระองค์ ทรงมอบท่านไว้ในมือ ประชาชาติ ต่างๆ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดท่านจึง
ปกครองเหนื อ ท่าน 42 ศัตรู ของท่านได้ บีบ บัง คั บท ่านและท่านตกไปอยู่ ใต้ อํานาจของเขา
43 พระองค์ ทรงช่วยท่านให้ พ้น หลายครัง
้ แต่ ท่านมัก กบฏในจุด ประสงค์ ของท่าน และถูก
เหยียดลงด้วยความชัว่ ช้า ของท่าน 44 ถึง อย่างไร เมื่อ พระองค์ สด ับ เสียงร้องทูล ของท่าน
พระองค์ ทรงสนพระทัย ในความทุกข์ ใจของท่าน 45 เพื่อ เห็น แก่ ท่าน พระองค์ ทรงระลึก
ถึง พันธสัญญาของพระองค์ และกลับ ทรงกรุ ณาตามความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์
46 พระองค์ ทรงให้ ท่านได้ รบ
ั ความสงสารจากบรรดาผู้ ที่ ได้ ยึด ท่านไปเป็น เชลย 47 โอ ข้า
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แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอด
และขอทรงรวบรวมข้า พระองค์ ทัง้ หลายจากท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆ เพื่อ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ และเริงโลดในการสรรเสริญ
พระองค์ 48 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิ รน
ั ดร์กาลจนถึงนิ
รันดร์กาล และขอประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน� จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

107
เล่ มท ี่ ห้า ซึ่ง เปรียบ กับ หนั งสือ พระ ราช บัญญั ติ เก ี่ย วกับ พระเจ้า และ พระ วจนะ ของ
พระองค์ การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 ให้ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ไว้ แล ้ วกล่า วดัง นั ้น เถิด คือ ผู้ ที่
พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์ 3 และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทัง้ หลาย จากตะวัน
ออก และจากตะวันตก จากเหนื อและจากใต้
การปฏิบัติตามกฎต่างๆของพระเจ้า
4 เขาก็พเนจรอยูใ่ นป่ าในที่แห้งแล้ง หาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้ 5 หิวโหย
และกระหาย จิ ตใจของเขาก็ ออ
่ นระอาไปในตัว เขา 6 แล ้ว ในความยากลําบากของเขาเมื่อ
เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากความทุกข์ ใจของเขา 7 พระองค์
ทรงนํา เขาไปในทางตรงจนเขามาถึง นครซึ่ง พอจะอาศัย ได้ 8 โอ ให้ เขาขอบพระคุณ พระ
เยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทัง้ หลาย
ของมนุษย์ 9 เพราะผูที
้ ่กระหาย พระองค์ทรงให้เขาอิม
้ ่หิว พระองค์ทรงให้เขาหนําใจ
่ และผูที
ด้วยของดี 10 ผู้ ที่ นั ่ง อยู่ ในความมืด และเงามัจจุ ราช ถู กขัง อยู่ ด้วยความทุกข์ ยากและติด
ตรวน 11 เพราะเขากบฏต่อ พระวจนะของพระเจ้า และหยามคํา ปรึกษาขององค์ ผู้ สูงสุด
12 พระองค์ จึง ทรงกระทํา จิตใจของเขาทัง
้ หลายให้ ถ่อมลงด้วยงานหนั ก เขาล้ม ลงและไม่
13
มี ใครช่วย แล ้ว ในความยากลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรง
ให้ เขารอดจากความทุกข์ ใจของเขา 14 พระองค์ ทรงนํา เขาออกมาจากความมืด และเงา
มัจจุ ราช และทรงระเบิด พันธนะของเขาให้ ขาดสะบัน
้ 15 โอ ให้ เขาขอบพระคุณ พระเยโฮ
วาห์เพราะความดี ของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์ ที่ มีต่อบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 16 เพราะพระองค์ ทรงพัง ประตู ทองสัมฤทธิ์และทรงตัด ซี่ ลูกกรงเหล็ก เสีย 17 เขา
เป็น คนโง่เพราะการละเมิด ของเขา และเพราะความชัว่ ช้า ของเขา เขาต้องทนความทุกข์
ยาก 18 จิ ตใจเขารังเกียจอาหารทุก ชนิ ด และเข้าไปใกล้ ประตู ความตาย 19 แล ้ว ในความ
ยากลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงให้ เขารอดจากความทุกข์ ใจ
ของเขา 20 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะของพระองค์ ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้ พ้น จาก
สิง่ ต่างๆที่ จะทําลายเขา 21 โอ ให้เขาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์เพราะความดี ของพระองค์
เพราะการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ที่ มี อยู่ ต่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 22 และให้ เขาถวาย
เครือ
่ งสักการบูชาโมทนาพระคุ ณ และเล่าพระราชกิจของพระองค์ ด้วยความชื่นบาน 23 ผู้
ที่ลงเรือไปในทะเล ทําอาชีพอยู่บนนํ้ากว้างใหญ่ 24 เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
และการมหัศจรรย์ของพระองค์ในที่น้ําลึก 25 เพราะพระองค์ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลม
พายุซ่ึงให้คลื่นทะเลกําเริบ 26 คนเหล่านั ้นถูกซัดขึ้นไปสู่ ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึก ใจของเขา
ละลายไปเพราะเหตุ ความยากลําบาก 27 เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิน
้ ปัญญา
28
ลง แล ้ว ในความยากลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงช่วยนํา
เขาออกจากความทุกข์ใจของเขา 29 พระองค์ ทรงกระทําให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็ นิ่ ง
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30 แล ้ว เขาก็ ยินดี เพราะเขามี ความเงียบ และพระองค์ ทรงนํา เขามายัง ท่า ที่ เขาปรารถนา
31 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของ

พระองค์ที่มีต่อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ให้เขายอพระเกียรติพระองค์ในชุมนุมประชาชน
และสรรเสริญ พระองค์ ในที่ ประชุม ของผู้ อาวุโส 33 พระองค์ ทรงเปลี่ยนแม่น้ํา ให้ เป็น ถิน
่ ทุ
รกันดาร นํ้าพุ ให้เป็นดินแห้งผาก 34 แผ่นดิ นที ่มี ผลดกให้เป็ นที ่แห้งแล้ง เพราะเหตุ ความ
โหดร้ายของชาวเมือง 35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิน
่ ทุรกันดารให้เป็นสระนํ้า แผ่นดินแห้งผาก
36
ให้เป็น นํ้าพุ และพระองค์ ทรงให้คนหิวโหยอาศัย ที่ นั ่น เพื่อ เขาจะสถาปนานครซึ่ง พอจะ
อาศัย ได้ 37 เขาหว่านนา และปลูก สวนองุน
่ และได้ ผลดกมาก 38 โดยพระพรของพระองค์
เขาทัง้ หลายทวีผลมากยิง่ และพระองค์ มิได้ ทรงให้ ววั ของเขาลดจํานวนลง 39 เมื่อ เขาถูก
ทําให้น้อยลงและถูกเหยียดให้ต่ําโดยการบีบบังคับกับความยากลําบากและความโศกเศร้า
40 พระองค์ ทรงเทความดู หมิน
่ ลงบนเจ้านาย ทรงกระทําให้เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารที่
ไม่มีหนทาง 41 แต่พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ยาก และกระทําให้ครอบครัว
ของเขามากอย่างฝูงแพะแกะ 42 คนชอบธรรมจะเห็นและยินดี และความชัว่ ช้าทัง้ ปวงก็จะ
ปิดปากของมัน 43 ผู้ใดฉลาดและจะรักษาสิง่ เหล่านี้ ก็ จะเข้าใจถึงความเมตตาของพระเย
โฮวาห์

108

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตใจของข้า พระองค์ มัน
่ คง ข้า พระองค์ จะร้องเพลงและร้องเพลง
สรรเสริญ ด้วยจิตใจของข้า พระองค์ 2 พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ เอ๋ย จงตื่น เถิด ข้าพเจ้า จะ
ปลุกอรุ ณ 3 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางประชาชาติ
ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 4 เพราะความเมตตา
ของพระองค์ใหญ่ยิง่ เหนื อฟ้าสวรรค์ ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆ
การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่เชิดชู เหนื อฟ้าสวรรค์ ขอสง่าราศี ของพระองค์ อยู่เหนื อ
ทัว่ แผ่นดินโลก 6 ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และทรงตอบข้าพระองค์
เพื่อ ว่า ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น 7 พระเจ้า ได้ ตรัสด ้วยความบริสุทธิ์ ของ
พระองค์ว่า “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุคคทออก 8 กิเลอ
าดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็ นที ่กันศีรษะของเรา ยู ดาห์เป็นผู้ตัง้ พระ
ราชบัญญัติของเรา 9 โมอับเป็นอ่างล้างชําระของเรา เราเหวีย
่ งรองเท้าของเราลงบนเอโดม
10
เราโห่รอ
้ งด้วยความมีชย
้
าข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม ผูใดจะ
้
ั เหนื อฟีลิสเตีย� ผูใดจะนํ
นํา ข้าพเจ้า ไปยัง เอโดม 11 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
แล้วหรือ โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ ทัง้ หลายแล้ว
ละ 12 ขอประทานความช่วยเหลือเพื่อต่อต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือของ
มนุษย์ก็ ไร้ผล 13 โดยพระเจ้า เอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปฏิ บั ติ อย่างเข้ม แข็ง พระองค์ เองจะ
ทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของข้าพเจ้าทัง้ หลายลง
5 โอ

109
ดาวิดบ่นเรือ
่ งพวกศัตรู ที่นิ นทาท่าน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้า พระองค์ สรรเสริญ ขออย่า ทรงนิ่ ง เสีย 2 เพราะปากของคน
ชัว่ และปากของคนหลอกลวงอ้า ใส่ ข้า พระองค์ อยู่ แล้ว พวกเขาได้ พู ดปรักปรํา ข้า พระองค์
1
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ด้วยลิ้นม ุสา 3 เขาทัง้ หลายล้อมข้า พระองค์ ไว้ด้วยถ้อยคํา เกลียดชัง และโจมตี ข้า พระองค์
อย่างไร ้ เหตุ 4 เขาเป็น พวกปฏิ ปักษ์ ต่อ ข้า พระองค์ แทนความรัก ของข้า พระองค์ ส่วนข้า
พระองค์ได้อธิษฐานเท่านั ้น 5 เขาตอบแทนข้าพระองค์ด้วยความชัว่ แทนความดี และความ
เกลียดชัง แทนความรัก ของข้า พระองค์ 6 ขอทรงตัง้ คนชัว่ ให้ อยู่ เหนื อ เขาและให้ ซาตาน
ยืน อยู่ ที่ มือขวาของเขา 7 เมื่อ พิจารณาคดี ก็ ให้ เขาปรากฏว่า เป็น ผู้ กระทํา ผิด และให้ คํา
อธิษฐานของเขากลายเป็น ความบาป 8 ขอให้ วัน เวลาของเขาน้ อย ขอให้ อี กผู้ หน ่ึ งมายึด
ตําแหน่ งของเขา 9 ขอให้ลูกของเขากําพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็ นม่าย 10 ขอให้ลูกของ
เขาต้องเร่รอ
่ นขอทานเรือ
่ ยไป ขอให้เขาหาอาหารจากที่รกร้างว่างเปล่าของเขา 11 ขอให้เจ้า
หนี้ มาย ึด ของทัง้ สิ้ นที ่ เขามี อยู่ ขอคนต่างถิน
่ มาปล้น ผลงานของเขาไป 12 ขออย่า ให้ ผู้ ใด
เอ็นดู เขา อย่าให้ผู้ ใดสงสารลูกกําพร้าพ่อของเขา 13 ขอให้ทายาทของเขาถูกตัดออก และ
ในคนชัว่ อายุต่อมาก็ ขอให้ชื่อของเขาถูกขีดฆ่าออกเสีย 14 ขอให้ความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษ
ของเขายังเป็ นที ่จําได้อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่าให้บาปของมารดาเขาลบเลือนไป
15 ขอให้ บาปเหล่า นั ้น อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เสมอไป เพื่อ พระองค์ จะทรงตัด
การระลึก ถึง เขาเหล่า นั ้น เสีย จากแผ่น ดิน โลก 16 เพราะเขาไม่ จดจํา ที่ จะแสดงความเอ็นดู
แต่ ข่มเหงคนจนและคนขัดสน เพื่อจะฆ่าคนที่ เศร้าใจเสีย 17 เขารักที่ จะแช่ง ขอให้คําแช่ง
ตกบนเขา เขาไม่ชอบการให้พร ขอพรจงห่างไกลจากเขา 18 เขาเอาการแช่งห่มต่างเสื้อผ้า
ของเขา ขอให้ซึมเข้าไปในกายของเขาอย่างนํ้า ขอให้ซึมเข้าไปในกระดูกของเขาอย่างนํ้ามัน
19 ให้เหมือนเครือ
่ งแต่งกายที่คลุมเขาอยู่ เหมือนเข็มขัดที่คาดเขาไว้เสมอ 20 ทัง้ นี้ ขอให้เป็น
บําเหน็ จจากพระเยโฮวาห์แก่ พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์ แก่ ผู้ที่ กล่าวร้ายต่อชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ 21 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงกระทํา เพื่อ ข้า พระองค์ โดยเห็น
แก่ พระนามของพระองค์ เพราะว่า ความเมตตาของพระองค์ นั้น ประเสริฐ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้ พ้น 22 เพราะข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน และจิตใจของข้า พระองค์ ก็ บาดเจ็
บอยู่ภายใน 23 ข้าพระองค์ สิ ้นสุดไปแล้วอย่างเงาตอนเย็น ข้าพระองค์ ถู กสลัดออกเหมือน
ตัก
๊ แตน 24 เข ่า ของข้า พระองค์ ก็ อ่อนเปลี้ย เพราะการอดอาหาร ร่างกายของข้า พระองค์ ก็
ซู บผอมไป 25 ข้า พระองค์ กลายเป็ นที ่ ตําหนิ ติ เตียนของเขา เมื่อ เขามองดู ข้า พระองค์ เขา
ก็ สัน
่ ศีรษะ 26 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ โอ
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความเมตตาของพระองค์ 27 เพื่อเขาจะทราบว่านี่ เป็นฝี
พระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงกระทําการนี้ 28 ให้เขาแช่งไป แต่
ขอพระองค์ทรงอํานวยพระพร เมื่อเขาลุกขึ้น ขอให้เขาได้อาย แต่ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
29
ยินดี ขอให้พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์ หม
่ ความอัปยศ ขอให้ความอับอายสวมกายเขา
30
อย่างเสื้อ คลุม ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เป็น อย่างมาก
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนมากหลาย 31 เพราะพระองค์จะทรงประทับขวา
มือของคนขัดสน เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษจิตใจเขานั ้น

110

พระเยโฮวาห์ทรงประทานให้กษั ตริยมี
์ อํานาจครอบครอง เพลงสดุดีของดาวิด
“จงนั ่งที่ขวามือของเรา จนกว่า
เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของเจ้า เป็น แท่น รองเท้า ของเจ้า� 2 พระเยโฮวาห์ จะทรงใช้ คทาทรง
ฤทธิ์ ของพระองค์ ท่านไปจากศิ โยน จงครอบครองท่า มกลางศั ตรู ของพระองค์ ท่านเถิด
3 ชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิอ
์ าํ นาจ
ของพระองค์ท่าน ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์จากครรภ์ของอรุ โณทัย นํ้าค้างแห่ง
วัย หนุ่ม เป็น ของพระองค์ ท่าน 4 พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย นพระทัย
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับองค์ พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
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ของพระองค์ ว่า “เจ้ าเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 5 องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ประทับ ข้าง ขวา หัตถ์ ของ พระองค์ ท่าน พระองค์ จะ ทรง ทลาย บร รดากษั ตริ ย์ ในวั นที ่
ทรงพระพิโรธ 6 พระองค์ จะทรงกระทํา การพิพากษาท่ามกลางประชาชาติ ให้ ซากศพเต็ม
ไปหมด พระองค์จะทรงทลายผู้เป็นประมุขทัว่ แผ่นดินโลกอันกว้างขวาง 7 พระองค์ท่านจะ
ทรงดื่มจากลําธารข้างทาง ฉะนั ้นพระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ้น

111

จงสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระราชกิจยิง่ ใหญ่ของพระองค์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุดใจของ
2
ข้าพเจ้า ในคณะผู้ เที่ยงธรรม ในชุ มนุ มชน บรรดาพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ ใหญ่ ยิง่
เป็ นที ่ ค้นคว้า ของทุก คนที่ พอใจ 3 พระราชกิจ ของพระองค์ สูงส่ง และมี เกียรติ และความ
ชอบธรรมของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 4 พระองค์ ได้ ทรงให้ พระราชกิจ มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ เป็ นที ่ จดจํา พระเยโฮวาห์ ทรงมี พระคุณ และเต็ม ไปด้วยพระกรุ ณา 5 พระองค์
ประทาน อาหาร ให้ ผู้ ที่ เกรง กลัว พระองค์ พระองค์ จะ ทรง จดจํา พันธ สัญญา ของ พระองค์
เสมอ 6 พระองค์ ได้ ทรง สําแดง ฤทธา นุ ภาพ แห่ง พระ ราช กิจ ของ พระองค์ แก่ ประชาชน
ของพระองค์ เพื่อ จะทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาติ แก่ เขา 7 พระหัตถกิจ ของ
พระองค์นั้นสุ จริตและยุติธรรม และพระบัญญัติทัง้ หลายของพระองค์ก็ไว้ใจได้ 8 สถาปนา
อยูเ่ ป็นนิ จกาล และประกอบความจริงกับความเที่ยงธรรม 9 พระองค์ทรงใช้การไถ่ให้มายัง
ประชาชนของพระองค์ พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิ ตย์ พระนามของ
พระองค์บริสุทธิและน่
าคร้ามกลัวจริงๆ
์
1

จงยําเกรงพระเยโฮวาห์
ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์เป็ นที ่ เริม
่ ต้น ของสติ ปัญญา บรรดาผู้ ที่ ปฏิบัติ ตามพระ
บัญญัติของพระองค์ก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
10

112
พระสัญญาต่างๆสําหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
คนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข คือผู้ปีติยินดีเป็นอ
ัน มากในพระบัญญั ติ ของพระองค์ 2 เชื้อ สายของเขาจะทรงอานุภาพในแผ่น ดิน ชัว่ อายุ ที่
เท ี่ ยงธรรมจะรับ พระพร 3 ทรัพย์ ศฤงคารและความมัง่ คั ่งม ี อยู่ ในเรือนของเขา และความ
ชอบธรรมของเขาดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 4 ความสว่างจะโผล่ข้น
ึ มาในความมืดให้คนเที่ยงธรรม
เขามี ความเมตตา เต็ม ไปด้วยความสงสารและชอบธรรม 5 คนที ่ ดี จะแสดงความเมตตา
คุณและให้ยืม เขาจะดําเนิ นการของเขาด้วยความยุติธรรม 6 แน่ นอนเขาจะไม่ถดถอยเป็น
นิ ตย์ คนจะระลึกถึงคนชอบธรรมอยูเป็
่ นนิ ตย์ 7 เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจของเขายึดแน่ น
วางใจในพระเยโฮวาห์ 8 จิ ตใจของเขาแน่ว แน่ เขาจะไม่ กล ัว จนกว่า จะเห็น ความประสงค์
ต่อศั ตรู ของเขาสําเร็จ 9 เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารง
เป็นนิ ตย์ เขาของเขาจะถูกเชิดชูข้น
ึ ด้วยเกียรติ 10 คนชัว่ จะเห็นแล้วเป็นทุกข์ใจ เขาขบเขี้ยว
เคี้ยวฟันแล้วละลายไป ความปรารถนาของคนชัวน
้ จะสูญเปล่า
่ ัน
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

113
จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงสรรเสริญ
เถิด จงสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ 2 สาธุการแด่พระนามของพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่บัดนี้
1
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เป็นต้น ไปเป็น นิ ตย์ 3 ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์ ขึ้น จนถึง ที่ ดวงอาทิตย์ ตกพระนามของพระเยโฮ
วาห์เป็ นที่สรรเสริญ 4 พระเยโฮวาห์ประทับอยู่สูงเหนื อประชาชาติทัง้ ปวง และสง่าราศีของ
พระองค์สูงเหนื อฟ้าสวรรค์ 5 ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้ประทับ
บนที่สูง 6 ผูถ่
้ อมพระทัยลงทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 7 พระองค์
ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้า 8 เพื่อให้เขานั ่
งกับบรรดาเจ้านาย คือบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์ 9 พระองค์โปรดให้หญิงหมั
นมีบ้านอยู่ เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตร จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

114

จงยําเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์
คือวงศ์วานของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษา 2 ยูดาห์
กลายเป็นสถานบริสุทธิข
์ องพระองค์ อิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเลมองแล้ว
หนี จอร์แดนหัน กลับ 4 ภู เขากระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ น เขากระโดดเหมือนลูก แกะ 5 เป็น
อะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้ าจึง หนี แม่น ้าํ จอร์แดนเอ๋ย เจ้ าจึง หัน กลับ 6 ภู เขาเอ๋ย เจ้ าจึง
กระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ 7 แผ่นดินเอ๋ยสัน
่ เทิม
้ เถิด
ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ของยาโคบ 8 ผู้ ให้หิน เป็น สระ
นํ้า หินเหล็กไฟเป็นนํ้าพุ
1 เมื่ออิสราเอลออกไปจากอียป
ิ ต์

115
จงมัน
่ ใจในพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มิใช่ แก่ เหล่ าข้า พระองค์ มิใช่ แก่ เหล่ าข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า
แต่ขอถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ และ
ความจริงของพระองค์ 2 ทําไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า “บัดนี้ พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
อยู่ ไหน เล่า� 3 แต่ พระเจ้า ของ เรา ทัง้ หลาย อยู่ ใน ฟ้า สวรรค์ สิ ่ง ใด ที่ พระองค์ พอ พระทัย
พระองค์ ก็ ทรงกระทํา 4 รู ปเคารพของคนเหล่า นั ้น เป็น เงิน และทองคํา เป็น หัตถกรรมของ
มนุษย์ 5 รู ปเหล่านั ้ นม ี ปาก แต่ พู ดไม่ ได้ มี ตา แต่ ดู ไม่ ได้ 6 มี หู แต่ ฟัง ไม่ ได้ยน
ิ มี จมูก แต่
ดมไม่ ได้ 7 มี มือ แต่ คลํา ไม่ ได้ มี เท้า แต่ เดิน ไม่ ได้ รู ปเหล่า นั ้น ทํา เสียงในคอไม่ ได้ 8 ผู้ ที่ ทํา
รู ป เหล่า นั ้น จะเป็น เหมือนรู ป เหล่า นั ้น เออ บรรดาผู้ ที่ วางใจในรู ป เหล่านั ้ นก ็ เช่น กัน 9 โอ
อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ ของ
เขาทัง้ หลาย 10 โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความ
อุปถัมภ์ และเป็น โล่ ของเขาทัง้ หลาย 11 ท่านผู้ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงวางใจในพระ
เยโฮวาห์เถิด พระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์ และเป็น โล่ ของเขาทัง้ หลาย 12 พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นห่วงเราทัง้ หลาย พระองค์จะทรงอํานวยพระพรเราทัง้ หลาย พระองค์จะทรงอํานวย
พระพรแก่วงศ์ วานอิสราเอล พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์ วานอาโรน 13 พระองค์
จะทรงอํานวยพระพรแก่ บรรดาผู้ ที่ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ 14 พระเยโฮ
วาห์จะทรงให้ท่านเพิม
ั พระพรจากพระเย
่ พูนขึ้นทัง้ ท่านและลูกหลานของท่าน 15 ท่านได้รบ
โฮวาห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 16 ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
แต่พระองค์ทรงประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 17 คนตายไม่สรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ หรือผู้ ที่ ลงไปสู่ ที่ สงัดก็เช่นนั ้น 18 แต่ เราทัง้ หลายจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์
ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1

116
การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น

เพลงสดุดี 116:1

684

เพลงสดุดี 118:10

ข้าพเจ้า รัก พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง สดับ เสียง และ คํา วิงวอน ของ ข้าพเจ้า
เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบ
3
เท่า ที่ ข้าพเจ้า มี ชี วิตอยู่ ความเศร้า โศกแห่ง ความตายมาล้อมข้าพเจ้า อยู่ ความเจ็บ ปวด
แห่งนรกจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทม 4 แล้วข้าพเจ้าร้องทูล
ออกพระนามพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยชีวต
ิ ข้าพระองค์ให้รอด�
5 พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุ ณาและชอบธรรม พระเจ้าของเราทัง
้ หลายกอปรด้วยพระเมตตา
6 พระเยโฮวาห์ ทรงสงวนคนรู น
้ ้ อยไว้ เมื่อ ข้าพเจ้า ตกตํ่า พระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ รอด
7 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย กลับไปสู่ ที่ พักของเจ้าเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่เจ้
าอย่างบริบูรณ์ 8 เพราะพระองค์ ทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ ให้พ้นจากมัจจุ ราช ช่วยนั ยน์ ตา
ข้า พระองค์ จากนํ้าตา ช่วยเท้า ข้า พระองค์ จากการล้ม 9 ข้าพเจ้า จะดําเนิ น อยู่ เฉพาะเบื้อง
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 10 ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง
พูด ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความทุกข์ ยากใหญ่ ยิง่ 11 ข้าพเจ้า กล่าวด้วยความเร่ง ร้อนว่า “คนเรานี้
เป็นคนโกหกทัง้ นั ้น� 12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห์ได้ เนื่ องจากบรรดาพระ
ราชกิ จอ ั นม ี พระคุณ ต่อ ข้าพเจ้า 13 ข้าพเจ้า จะยกถ้วยแห่ง ความรอดและร้องทูล ออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ 14 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮวาห์ ต่อ
หน้า ประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 15 มรณกรรมแห่ง วิสุทธิชนของพระองค์ สําคัญ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แท้ จร ิง ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น บุตรชายของหญิง คนใช้ ของ
พระองค์ พระองค์ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์ 17 ข้าพระองค์จะถวายเครือ
่ งสักการบูชา
โมทนาพระคุณแด่ พระองค์ และจะร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 18 บัดนี้ ข้าพเจ้า
จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์
19 ในบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ในท่ามกลางเธอ จงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์เถิด
1

2 เพราะพระองค์ ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพเจ้า

117

การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์
1 โอ ประชาชาติทัง
้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงยกย่อง
พระองค์เถิด 2 เพราะความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรานั ้นใหญ่หลวง และความจริงของ
พระเยโฮวาห์ดํารงเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

118
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 2 บัดนี้ จงให้อส
ิ ราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิ ตย์� 3 บัดนี้ จงให้วงศ์ วานอาโรนกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์�
4 บัดนี้ จงให้ บรรดาผู้ ที่ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ กล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็ น
นิ ตย์� 5 ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์ ในยามเป็น ทุกข์ พระเยโฮวาห์ ทรงตอบข้าพเจ้า
และทรงตัง้ ข้าพเจ้า ให้ อยู่ ในที่ กว้างขวาง 6 มี พระเยโฮวาห์ อยู่ ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่
กลัว มนุษย์ จะทํา อะไรแก่ ข้าพเจ้า ได้ เล่า 7 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ ฝ่ายข้าพเจ้า พร ้ อมกับ ผู้ อ่ื
นที ่ ชว
่ ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง จะเห็น ความปรารถนาของข้าพเจ้า ต่อ คนที่ เกล ียดข้าพเจ้า นั ้น
สําเร็จ 8 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์ 9 การวางใจในพระเยโฮวาห์
ก็ดี กว่า ที่ จะเชื่อ ใจในเจ้า นาย 10 ประชาชาติ ทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะทําลาย
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เขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 11 เขาทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า
จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 12 เขาได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนผึ้ง เขาทัง้ หลายดับเสีย
แล้ว เหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 13 เจ้ าได้
ผล ัก ข้าพเจ้า อย่างแรงเพื่อ ให้ ข้าพเจ้า ล้ม ลง แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยข้าพเจ้า 14 พระเย
โฮวาห์ทรงเป็น กําลัง และบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงมาเป็น ความรอดของข้าพเจ้า
15 เสียงแห่งความยินดีและความรอดอยูใ่ นพลับพลาของผูช
้ อบธรรมว่า “พระหัตถ์ขวาของ
พระเยโฮวาห์หา้ วหาญนั ก 16 พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์เป็ นที ่ เชิดชู พระหัตถ์ ขวาของ
พระเยโฮวาห์ หา้ วหาญนั ก� 17 ข้าพเจ้า จะไม่ ตาย แต่ ข้าพเจ้า จะเป็น อยู่ และประกาศพระ
ราชกิจของพระเยโฮวาห์ 18 พระเยโฮวาห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนั ก แต่พระองค์ไม่ทรง
มอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราช 19 ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตู
นั ้นไปและจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ 20 นี่ คือประตูของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไป
ทางนี้ 21 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ และมาเป็น
ความรอดของข้า พระองค์ 22 ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอก
แล้ว 23 การนี้ เป็น มาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์ ประจักษ์ แก่ ตาเรา 24 นี่ เป็ นว ัน
ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ ์และยินดี ในวันนั ้น 25 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดเถิด โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอประทานความจําเริญ
แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเถิด 26 ขอให้ ท่านผู้ เข ้า มาในพระนามของพระเยโฮวาห์ จงได้ รบ
ั
พระพร ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอวยพรท่านทัง้ หลายจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 27 พระเจ้า
ทรงเป็น พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงประทานความสว่างแก่ เรา จงผูก มัด เครือ
่ งบู ชาด ้วยเชือกไป
28
ถึง เชิง งอนของแท่ นบู ชา พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระองค์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะเชิดชู พระองค์
29 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
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บรรดาคําอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก�
บรรดาผู้ ที่ ดี รอบคอบในทางของเขาก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์ 2 ผู้ ที่ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ แสวงหาพระองค์
ด้วย สุดใจ 3 ทัง้ ผู้ ที่ ไม่ กระทํา ความ ชัว่ ช้า แต่ เดิน ตาม บรรดา พระ มรรคา ของ พระองค์
4 พระองค์ ได้ ทรงบัญชาให้เราทัง
้ หลายรักษาข้อบังคับของพระองค์ อย่างเคร่งครัด 5 โอ ขอ
ให้ทางทัง้ หลายของข้าพระองค์มัน
่ คงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 6 แล้วข้าพระองค์
จะไม่ได้รับความอาย เมื่อข้าพระองค์เอาใจใส่พระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 7 ข้าพระองค์
จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยใจเที่ยงตรง เมื่อ ข้า พระองค์ เรียนรู ้คํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของ
พระองค์ 8 ข้า พระองค์ จะรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ โอ ขออย่า ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์
เสียอย่างสิน
้ เชิงเลย
เบธ (ข�
9 หน ุ่มๆจะรักษาทางของตนให้ บริสุทธิ์ ได้ อย่างไร โดยระแวดระวัง ตามพระวจนะของ
พระองค์ 10 ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ โอ ขออย่าให้ข้าพระองค์
หลงไปจากพระบัญญัติ ของพระองค์ 11 ข้าพระองค์ ได้ สะสมพระดํารัสของพระองค์ ไว้ในใจ
ของข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะไม่ ทําบาปต่อ พระองค์ 12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ สาธุ
การแด่ พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 13 ข้า พระองค์ ประกาศ
ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดาคําตัดสินแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ 14 ข้าพระองค์
ปี ติ ยินดี ในทางแห่ง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับ ในความมัง่ คัง่ ทัง้ สิน
้ 15 ข้า
1
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พระองค์ จะรํา พึง ถึง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ และเอาใจใส่ ทางทัง้ หลายของพระองค์ 16 ข้า
พระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์
กิเมล (ค�
ขอทรงกระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อย่างบริบูรณ์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะมี ชี วิต และจะ
รักษาพระวจนะของพระองค์ 18 ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ จะเห็นสิง่ มหัศจรรย์
จากพระราชบัญญัติของพระองค์ 19 ข้าพระองค์เป็นคนพเนจรบนแผ่นดินโลก ขออย่าทรง
ซ่อนพระบัญญั ติ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ เสีย 20 จิ ตใจของข้า พระองค์ เร่าร้อนเพราะ
ปรารถนาคํา ตัดสิน ของพระองค์ ตลอดเวลา 21 พระองค์ ทรงขนาบคนยโสที่ ถู กสาปแช่ง
ผู้ หลงไปจากพระบัญญั ติ ของพระองค์ 22 ขอทรงนํา การตําหนิ และการประมาทไปจากข้า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 23 แม้เจ้านายนั ่งปรึกษา
กันต่อสู้ข้าพระองค์ แต่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้รําพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24 บรรดาพระ
โอวาทของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์
ดาเลธ (ง�
25 จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ ติ ด ผงคลี ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ตามพ ระ วจนะ
26
ของพระองค์ ข้า พระองค์ ได้ ทูล ถึง ทางของข้า พระองค์ และพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 27 ขอทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เข ้า ใจ
ทางแห่ง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ และข้า พระองค์ จะกล่าวถึง พระราชกิ จอ ัน มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ 28 จิ ตใจของข้า พระองค์ ละลายไปด้วยความโศก ขอทรงเสริม กําลัง ข้า พระองค์
ตามพระวจนะของพระองค์ 29 ขอทรงให้ ทางเทียมเท็จ ไกลจากข้า พระองค์ และขอโปรด
ประทานพระราชบัญญัติ ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 30 ข้าพระองค์ ได้ เลือกทางแห่งความ
จริง ข้าพระองค์ตัง้ คําตัดสินของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ 31 ข้าพระองค์ผูกพันอยูก
่ ับ
32
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้า ข้า
พระองค์ จะวิง่ ในทางพระบัญญั ติ ของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงให้ จิ ตใจของข้า พระองค์
กว้างขวาง
ฮี (จ�
33 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ และ
ข้า พระองค์ จะรักษาทางนั ้น ไว้จนสุด ปลาย 34 ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์ และ
ข้า พระองค์ จะรักษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ จะปฏิ บั ติ พระราชบัญญัติ
นั ้น ด้วยสุดใจของข้า พระองค์ 35 ขอโปรดให้ ข้า พระองค์ ไปในมรรคาแห่ง พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ยินดี ในมรรคานั ้น 36 ขอทรงโน้ ม ใจข้า พระองค์ ในบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์ และมิ ใช่ ในทางโลภกําไร 37 ขอทรงหัน นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ไปจาก
การมองดูสิงอน
่
ิจจัง และขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ในพระมรรคาของพระองค์ 38 ขอ
ทรงยืนยันพระวจนะของพระองค์กับผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้เกรงกลัวพระองค์ 39 ขอทรงหัน
การเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ครันคร
่
้ามนั ้นไปเสีย เพราะคําตัดสินของพระองค์นั้นดี 40 ดูเถิด
ข้าพระองค์ปรารถนาข้อบังคับของพระองค์ โดยความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงสงวน
ชีวต
ิ ของข้าพระองค์
เวา (ฉ�
41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์ มาถึง ข้า พระองค์ คือ ความรอด
ของพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 42 แล้วข้าพระองค์จะมีคําตอบแก่ผู้ที่ เยาะเย้ยข้า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์ 43 ขออย่าทรงนําพระวจนะแห่ง
ความจริง ออกไปจากปากข้า พระองค์ อย่างสิน
้ เชิง เพราะความหวัง ของข้า พระองค์ อยู่ ใน
44
คํา ตัดสิน ของพระองค์ ข้า พระองค์ จะรักษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ สืบๆไปเป็น นิ จ
กาล 45 และข้าพระองค์จะเดินอย่างเสรีเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
46 ข้า พระองค์ จะพูด ถึง พระโอวาทของพระองค์ ต่อ เบื้องพระพักตร์บรรดากษั ตริย์ และจะ
17
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ไม่ ขายหน้า 47 ข้า พระองค์ จะปี ติ ยินดี ในพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ รัก 48 ข้า
พระองค์จะยกมือต่อพระบัญญัติของพระองค์ซ่ึงข้าพระองค์รัก และข้าพระองค์จะรําพึงถึง
กฎเกณฑ์ของพระองค์
เซน (ช�
ขอทรงระลึก ถึง พระวจนะของพระองค์ ที่ มีต ่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทํา ให้ ข้า พระองค์ หวัง อยู่ นั ้น 50 นี่ คือ การเล้าโลมในความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ คือ
พระวจนะของพระองค์ ให้ชีวิตแก่ ข้าพระองค์ 51 คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ ยิง่ นั ก แต่ ข้า
พระองค์ ไม่ หัน เสีย จากพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 52 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง คํา ตัดสิน ของ
พระองค์ แต่ โบราณกาล โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้ รับความเล้าโลมใจ 53 ความ
กริวอ
้ ัน เร่าร้อนฉวยข้า พระองค์ ไว้ เพราะเหตุ คนชัว่ ผู้ ละทิง้ พระราชบัญญั ติ ของพระองค์
54 กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้ เป็ น บทเพลงของข้า พระองค์ ในเรือนที่ ข้า พระองค์ อาศัย อยู่นั ้น
55 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ในกลางคืนข้าพระองค์ ระลึกถึงพระนามของพระองค์ และรักษา
พระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ 56 สิ่งนี้ ได้ตกมายังข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบ
ังคับของพระองค์ไว้
เชธ (ซ�
57 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็ น ส่วนของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ กล ่าวว่า
ข้า พระองค์ จะ รักษา พระ วจนะ ของ พระองค์ 58 ข้า พระองค์ วอน ขอ ความ โปรดปราน ของ
พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง กรุ ณา แก่ ข้า พระองค์ ตามพ ระ ดํารัส ของ
59
พระองค์ ข้า พระองค์ คิดถึง ทางทัง้ หลายของข้า พระองค์ แล ้ว ข้า พระองค์ หน
ั เท้า ของข้า
60
พระองค์ ไปสู่ บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้า พระองค์ เร่งรีบ ไม่ ล่าช้า ที่ จะรักษาพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ 61 แม้ หมู่ คนชัว่ ดัก ข้า พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ ไม่ ลืม พระราชบัญญั ติ
ของพระองค์ 62 พอเที่ยงคืน ข้า พระองค์ จะลุก ขึ้น โมทนาพระคุณ พระองค์ เนื่ องด้วยคํา ตัด
สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์ 63 ข้า พระองค์ เป็น เพื่อ นกั บท ุก คนผู้ ยาํ เกรงพระองค์ กับ ผู้ ที่
รักษาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 64 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน โลกเต็ มด ้วยความเมตตา
ของพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
49

เทธ (ฌ�

65 พระองค์ได้ทรงกระทําดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะ
ของพระองค์ 66 ขอทรงสอนคํา ตัดสิน และความรู แก่
้ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ เชื่อ ถือ
พระบัญญั ติ ของพระองค์ 67 ก่อนที่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยาก ข้า พระองค์ หลงเจิน
่ แต่ บัดนี้ ข้า
68
พระองค์รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ไว้ พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทําการดี ขอทรง
สอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 69 คนโอหัง ป้ายความเท็จ ใส่ ข้า พระองค์ แต่ ข้า
พระองค์จะรักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ 70 จิตใจของเขาทัง้ หลายตํ่าช้าเหมือนไข
มัน แต่ข้าพระองค์ปี ติยินดีในพระราชบัญญัติของพระองค์ 71 ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
เพื่อ ข้า พระองค์ จะเรียนรู ถ
้ ึง กฎเกณฑ์ ของพระองค์ 72 สําหรับ ข้า พระองค์ พระราชบัญญัติ
แห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินพันๆแท่ง
โจด (ญ�

73 พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ สร้างและสถาปนาข้า พระองค์

ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า
พระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรูพ
้ ระบัญญัติของพระองค์ 74 บรรดาผูเ้ กรงกลัวพระองค์จะ
เห็น ข้า พระองค์ และเปรมปรีดิ ์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ได้ หวัง ในพระวจนะของพระองค์ 75 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทราบว่า คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น ถูก ต้องแล้ว และทราบ
ว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก 76 ขอความเมตตาของพระองค์เป็
นที ่ เล้าโลมข้า พระองค์ ตามพระดํารัส ของพระองค์ ที่ มี แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ 77 ขอพระ

เพลงสดุดี 119:78

688

เพลงสดุดี 119:106

กรุ ณาของพระองค์มายังข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ เพราะพระราชบัญญัติของ
พระองค์ เป็นความปี ติ ยินดี ของข้าพระองค์ 78 ขอทรงให้คนโอหังได้ รบ
ั ความอาย เพราะว่า
เขาได้ ควํา่ ข้า พระองค์ ด้วยความเท็จ โดยไม่ มี เหตุ แต่ ข้า พระองค์ จะรํา พึง ถึง ข้ อบ ัง คับ ของ
พระองค์ 79 ขอให้ บรรดาผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ หน
ั กลับ มายัง ข้า พระองค์ พร ้ อมกับ ผู้ ที่ ทราบ
ถึง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 80 ขอให้จิ ตใจข้า พระองค์ ไร้ตําหนิ ในเรือ
่ งกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องขายหน้า
คาฟ (ด�
81 จิ ตใจของข้า พระองค์ ออ
่ นระโหยคอยความรอดของพระองค์ แต่ ข้า พระองค์ หวัง ใน
82
พระวจนะของพระองค์ นั ยน์ ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยพระดํารัสของพระองค์
ข้าพระองค์ ทูลถามว่า “เมื่อไรพระองค์ จะทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 83 เพราะว่าข้าพระองค์
เป็นเหมือนถุงหนั งถูกรมควัน แต่ข้าพระองค์ยงั ไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์ 84 ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ จะอยู่ นานเท่าไร พระองค์ จะทรงกระทํา การพิพากษาบรรดาผู้ ข่มเหงข้า พระองค์
เมื่อไร 85 คนโอหัง ได้ ขุด หลุม พรางดัก ข้า พระองค์ ซึ่ง ไม่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 86 พระบัญญัติของพระองค์ทัง้ สิน
้ สัตย์ซื่อ เขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอ
87
ทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย เขาเกือบจะทําให้ข้าพระองค์ดับชีพไปจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่
ข้า พระองค์ ไม่ ทอดทิง้ ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 88 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า พระองค์ ไว้ด้วยความ
เมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
ลาเมด (ต�
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ปักแน่ นอยู่ในสวรรค์เป็นนิ ตย์ 90 ความ
ซื่อตรงของพระองค์ ดํารงอยู่ ทุ กชั ่ วอายุ พระองค์ ทรงสถาปนาแผ่น ดิน โลกและมั นก ็ ตัง้
อยู่ 91 โดยกฎของพระองค์ สิ ่ง เหล่า นี้ ตั ้ งม ั ่นอยู่ ทุก วัน นี้ เพราะของทุก สิง่ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ 92 ถ้า พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไม่ เป็ นที ่ ปี ติ ยินดี ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
คงจะพินาศแล้ว ในความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ 93 ข้า พระองค์ จะไม่ ลืม ข้ อบ ัง คับ ของ
พระองค์เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนัน
้ 94 ข้าพระองค์
เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของ
พระองค์ 95 คนชัว่ ซุ่ม คอยทําลายข้า พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ จะพิจารณาพระโอวาทของ
พระองค์ 96 ข้าพระองค์ เคยเห็นขอบเขตของความสมบู รณ์ทัง้ สิน
้ แล้ว แต่ พระบัญญัติ ของ
พระองค์กว้างขวางเหลือเกิน
89 โอ

เมม (ถ�
โอ ข้า พระองค์ รก
ั พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ จริงๆ เป็น คํา รําพึง ของข้า พระองค์ วัน
ยัง คํ่า 98 โดยพระบัญญั ติ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ฉลาดกว่า ศั ตรู
ของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญัติ นั ้นอยู่กับข้าพระองค์ เสมอ 99 ข้าพระองค์ มีความเข้าใจ
มากกว่า บรรดาครู ของข้า พระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เป็น คํา รําพึง ของ
ข้าพระองค์ 100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบังคับของ
พระองค์ 101 ข้า พระองค์ รงั ้ เท้า ข้า พระองค์ ไว้จากวิถี ชั ่วท ุ กอย่าง เพื่อ รักษาพระวจนะของ
พระองค์ 102 ข้าพระองค์มิได้เลี่ยงจากคําตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้า
พระองค์ 103 พระดํารัสของพระองค์นั ้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่านํ้าผึ้งเมื่อ
ถึงปากข้าพระองค์ 104 ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั ้นข้า
พระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง
97

นูน (ท�
พระวจนะของพระองค์ เป็น โคมสําหรับ เท้า ของข้า พระองค์ และเป็น ความสว่างแก่
มรรคาของข้า พระองค์ 106 ข้า พระองค์ ได้ ตัง้ สัตย์ ปฏิญาณและจะกระทํา ให้ สําเร็จ ว่า จะ
105
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รักษาคําตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ 107 ข้าพระองค์ทุกข์ยากอย่างหนั ก โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 108 โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทรงรับคําสักการบูชาด้วยปากของข้าพระองค์ และขอสอนคําตัดสินของพระองค์
แก่ข้าพระองค์ 109 ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในมือของข้าพระองค์เสมอ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืม
พระราชบัญญัติของพระองค์ 110 คนชัว่ วางกับดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิน
่ จาก
111
ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้า พระองค์ รบ
ั ไว้เป็น มรดกเป็น
112
นิ ตย์ พระเจ้า ข้า เป็น ความชื่นบานแก่ ใจข้า พระองค์
ข้า พระองค์ โน ้ม จิตใจข้า พระองค์
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิ ตย์จนอวสาน
ซาเมค (ธ�
ข้า พระองค์ เกล ียด ชัง ความ คิด สอง จิต สองใจ แต่ ข้า พระองค์ รัก พระ ราช บัญญั ติ
ของพระองค์ 114 พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ซ่อนและเป็น โล่ ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ หวัง ใน
พระวจนะของพระองค์ 115 แน่ ะ เจ้ าคนทํา ชัว่ ไปเสีย จากข้า เพื่อ ข้า จะรักษาพระบัญญั ติ
ของพระเจ้า ของข้า 116 ขอทรงประคองข้า พระองค์ ไว้ ตามพระดํารัส ของพระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะเป็น อยู่ และอย่า ให้ ข้า พระองค์ ขายหน้า ในความหวัง ของข้า พระองค์ 117 ขอ
ทรงชูข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัย และมีความนั บถือกฎเกณฑ์ของพระองค์
สืบๆไป 118 พระองค์ ทรงตะเพิด บรรดาคนที่ หลงเจิน
่ จากกฎเกณฑ์ ของพระองค์ พระเจ้า
119
ข้า อุบายหลอกลวงของเขาคือความเท็จ
พระองค์ทรงทิง้ บรรดาคนชัว่ ของแผ่นดินโลก
เหมือนทิง้ ขี้ แร่ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ รก
ั บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 120 เนื้ อ หนั ง ข้า
พระองค์สัน
่ เทิม
้ เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวคําตัดสินของพระองค์
เอน (น�
121 ข้า พระองค์ ได้ กระทํา สิง
่ ที่ ยุติ ธรรมและเที่ยงธรรม ขออย่า ทรงละข้า พระองค์ แก่ ผู้
122
บีบ บังคับ ข้า พระองค์
ขอทรงเป็น ประกัน เพื่อ ช่วยผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขออย่า ทรงให้
คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ 123 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของ
พระองค์ และคอยพระดํารัส ชอบธรรมของพระองค์ สําเร็จ 124 ขอทรงกระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์ ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ 125 ข้าพระองค์เป็นผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ขอทรงประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะรู ้ ถึง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 126 เป็น เวลาที่ พระเยโฮวาห์ ควร
ทรงจัดการ เพราะเขาหักพระราชบัญญัติของพระองค์ 127 เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์รก
ั พระ
128
บัญญัติ ของพระองค์ ยงิ่ กว่าทองคํา ยิง่ กว่าทองคําเนื้ อดี
เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์ ถือว่า
บรรดาข้อบังคับของพระองค์ถูกต้องในทุกเรือ
่ ง ข้าพระองค์เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง
113

บี (บ�
129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ประหลาดนั ก เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้า พระองค์ จึง
รักษาไว้ 130 การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ ให้ ความสว่าง ทัง้ ให้ ความเข้าใจแก่ คนรู ้
น้ อย 131 ข้า พระองค์ หอบจนอ้า ปาก เพราะข้า พระองค์ กระหายพระบัญญั ติ ของพระองค์
132 ขอ ทรง หัน มา หา ข้า พระองค์ และ มี พระ กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรง เคย
กระทํา ต่อ ผู้ ที่ รัก พระนามของพระองค์ 133 ขอทรงให้ ยา่ งเท้า ของข้า พระองค์ มัน
่ คงอยู่ ใน
พระดํารัส ของพระองค์ ขออย่า ทรงให้ ความชัว่ ช้า ใดๆมี อํานาจเหนื อ ข้า พระองค์ 134 ขอ
ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น การบีบ บังคับ ของมนุษย์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะรักษาข้ อบ ัง คับ ของ
พระองค์ 135 ขอทรงกระทําให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงมาที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และ
136
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ น้ําตาไหลพรัง่ พรู เพราะ
คนไม่รก
ั ษาพระราชบัญญัติของพระองค์
ซาดดี (ป�

เพลงสดุดี 119:137

690

เพลงสดุดี 119:167

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ชอบ ธรรม และ คํา ตัดสิน ของ พระองค์ ก็ ถูก ต้อง
138 บรรดาพระโอวาทที่ พระองค์ ทรงกําหนดไว้ก็ ชอบธรรมและสัตย์สุ จร ิต ทัง
้ สิน
้ 139 ความ
เร่าร้อน ของ ข้า พระองค์ เผา ข้า พระองค์ อยู่ เพราะ คู่ อริ ของ ข้า พระองค์ ลืม พระ วจนะ ของ
พระองค์ 140 พระดํารัส ของพระองค์ นั้น บริสุทธิ ์ เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ รก
ั พระ
141
ดํารัสนัน
้
ข้าพระองค์ต่ําต้อยและเป็ นที่ดูถูก แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์
142 ความชอบธรรมของพระองค์ ชอบธรรมอยู่ เป็ น นิ ตย์ และพระราชบัญญั ติ ของพระองค์
เป็น ความจริง 143 ความทุกข์ ยากลําบากและความแสนระทมได้ มาสู่ ข้า พระองค์ แต่ พระ
บัญญัติ ของพระองค์ เป็นความปี ติ ยินดี ของข้าพระองค์ 144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์
ชอบธรรมเป็นนิ ตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดํารงชีวต
ิ อยู่
137

คอฟ (ผ�

145 ข้าพระองค์รอ
้ งทูลด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้า

พระองค์ ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 146 ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์ ขอทรง

ช่วยข้าพระองค์ ให้รอด เพื่อข้าพระองค์ จะรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 147 ข้าพระ
องค์ ต่ ืน ขึ้ นก ่อ นอรุ ณ ทูล ขอความช่วยเหลือ ข้า พระองค์ หวัง อยู่ ในพระวจนะของพระองค์
148 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ต่ ืน อยู่ ก่อนถึง ยามทุก ยามในกลางคืน เพื่อ รําพึง ถึง พระดํารัส
ของพระองค์ 149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไว้ตามคําตัดสินของพระองค์ 150 ผู้ติดตามการมุ่ง
ร้ายเข้ามาใกล้ ข้าพระองค์ แล้ว เขาอยู่หา่ งไกลจากพระราชบัญญัติ ของพระองค์ 151 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงสถิตใกล้ และพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ก็จริง 152 ข้า
พระองค์ทราบนานแล้วจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์
เรช (ฝ�
ขอทอดพระเนตรความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น
เพราะข้า พระองค์ มิได้ ลืม พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 154 ขอทรงแก้ คดี ของข้า พระองค์
และ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ พ้น ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ตามพ ระ ดํารัส ของ
155
พระองค์
ความ รอด นั ้น อยู่ ห่าง ไกล จาก คน ชัว่ เพราะ เขา ไม่ แสวงหา กฎ เกณฑ์ ของ
156
พระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระกรุ ณาของพระองค์ ใหญ่ หลวงนั ก ขอทรงสงวน
ชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไว้ตามคําตัดสินของพระองค์ 157 ผู้ข่มเหงและปรปั กษ์ของข้าพระองค์
มี มากมาย แต่ ข้า พระองค์ ไม่ หันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 158 ข้า พระองค์
มองดู คนละเมิด ด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่ รก
ั ษาพระดํารัส ของพระองค์ 159 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิ เคราะห์ ว่า ข้า พระองค์ รก
ั ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ มากเท่าใด ขอทรง
สงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ ตามความเมตตาของพระองค์ 160 ตัง้ แต่ แรกพระวจนะของ
พระองค์คือความจริง และคําตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
153

ชิน (พ�
เจ้ านายได้ ข่มเหงข้า พระองค์ โดยปราศจากเหตุ แต่ จิ ตใจของข้า พระองค์ ตะลึง พรึง
เพริดเพราะพระวจนะของพระองค์ 162 ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะพระดํารัสของพระองค์
อย่างผู้ซ่ึงพบของที่ถูกริบมาเป็นอันมาก 163 ข้าพระองค์เกลียดและสะอิดสะเอียนต่อความ
เท็จ แต่ ข้า พระองค์ รก
ั พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 164 ข้า พระองค์ สรรเสริญ พระองค์ วน
ั
165
ละเจ็ด ครัง้ เหตุ เรือ
่ งข้อ ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์
บุ คคลเหล่านั ้ นที ่ รก
ั พระราช
166
บัญญั ติ ของพระองค์ มี สันติ ภาพใหญ่ ยิง่ ไม่มี สิ ่ง ใดกระทํา ให้ เขาสะดุด ได้
ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ข้า พระองค์ หวัง ในความรอดของพระองค์ และข้า พระองค์ ทํา ตามพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 167 จิตใจของข้าพระองค์รก
ั ษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รก
ั พระ
161
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โอวาทนั ้นมากยิง่ 168 ข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบังคับและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะ
ทางทัง้ สิน
่ อเบื้องพระพักตร์พระองค์
้ ของข้าพระองค์อยูต่
เทา (ฟ�
169 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอเสียงร้องทูล ของข้า พระองค์ ขึ้น มาต่อ เบื้องพระพักตร์
พระองค์ ขอ ประทาน ความ เข้าใจ แก่ ข้า พระองค์ ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์ 170 ขอ คํา
วิงวอน ของ ข้า พระองค์ ขึ้น มา ต่อ เบื้อง พระ พักตร์ พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ พ้น
ตามพ ระ ดํารัส ของ พระองค์ 171 ริม ฝีปาก ของ ข้า พระองค์ จะ เท คํา สรรเสริญ ออก มา ที่
พระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 172 ลิน
่ ง
้ ของข้าพระองค์จะกล่าวเรือ
พระดํารัส ของพระองค์ เพราะพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ชอบธรรม 173 ขอพระหัตถ์
ของพระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ เลือกข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 174 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ กระหายความรอดของพระองค์ และพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ เป็น ความปี ติ ยินดี ของข้า พระองค์ 175 ขอทรงโปรดให้ จิ ตใจข้า พระองค์ มี ชี วิ ตอ
ยู่ และจิตใจนั ้นจะสรรเสริญพระองค์ และให้คําตัดสินของพระองค์ ชว
่ ยข้าพระองค์ 176 ข้า
พระองค์ หลงเจิน
่ ดังแกะที่ หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ไม่
ลืมพระบัญญัติของพระองค์

120
ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 เมื่อ ข้าพเจ้า ทุกข์ ใจ ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า
2 คือทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสา จา
กลิ้นที่หลอกลวง� 3 แน่ ะ ลิน
้ หลอกลวงเอ๋ย จะประทานสิง่ ใดแก่เจ้าและจะเพิม
่ เติมอะไรให้
เจ้าอีก 4 ลูกธนูคมของนั กรบกับถ่านไม้จําพวกสนจูนิเปอร์ที่ลุกโพลง น่ ะซี 5 วิบัติแก่ข้าพเจ้า
ที่ ข้าพเจ้าอาศั ยกับชนเมเชค ที่ พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ ของคนเคดาร์ 6 จิตใจข้าพเจ้าพักอยู่
ท่ามกลางผูเกล
้
ียดสันตินานจนเกินไปแล้ว 7 ข้าพเจ้าชอบสันติ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด เขาหนุน
สงคราม

121

ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ข้าพเจ้า จะเงยหน้า ดู ภูเขา ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า มาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์ ของ
ข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 3 พระองค์จะไม่ให้เท้า
ของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิม
้ ไป 4 ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขา
อิสราเอลจะไม่ ทรงหลับ สนิ ท หรือ นิ ทรา 5 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ อารักขาท่าน พระเยโฮ
วาห์ ทรงเป็ นที ่ กําบัง ที่ ข้างขวามือ ของท่าน 6 ดวงอาทิตย์ จะไม่ โจมตี ท่านในเวลากลางวัน
หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน 7 พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทัง้ สิน
้
8
พระองค์ จะทรงอารักขาชีวต
ิ ของท่าน พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขาการเข้า ออกของท่าน
ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
1

122

ดาวิดปีติยินดีเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ข้าพเจ้า ยินดี เมื่อ เขากล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ให้เราเข้าไปยัง พระนิ เวศพระเยโฮวาห์เถิด
� โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย เท ้า ของพวกข้าพเจ้า จะยืน อยู่ ภายในประตู กําแพงของเธอ 3 เขา
สร้างเยรู ซาเล็ม ไว้เป็น นครซึ่ง ประสานแน่ น ไว้ด้วยกัน 4 เป็ นที ่ ที่ บรรดาตระกูล ต่างๆขึ้น ไป
คือ บรรดาตระกูล ของพระเยโฮวาห์ ไปยัง หีบ พระโอวาทของอิสราเอล ให้ ถวายโมทนาแก่
1
2
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พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระที่นั่ง สําหรับ การพิพากษาได้ ตัง้ อยู่ ที่ นั่น คือ พระที่นั่ง ของ
พระราชวงศ์ ดาวิด 6 จงอธิษฐานขอสันติภาพให้ แก่ เยรู ซาเล็ม ว่า “ขอบรรดาผู้ ที่ รัก เธอจง
จําเริญ 7 ขอสันติภาพจงมี อยู่ ภายในกําแพงของเธอ และให้ ความเจริญ อยู่ ภายในวัง ของ
เธอ� 8 เพื่อ เห็น แก่ พี่ น้ องและมิตรสหาย บัดนี้ ข้าพเจ้า จะพูด ว่า “สันติ ภาพจงมี อยู่ ภายใน
เธอ� 9 เพื่อเห็นแก่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ

123

คนที่ตามทางของพระเจ้ามัน
่ ใจในพระองค์ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ 2 ดูเถิด ตาของ
ผู้ รับ ใช้ มองดู มือ นายของตนฉั นใด และตาของสาวใช้ มองดู มือ นายหญิง ของตนฉั นใด ตา
ของข้าพเจ้าทัง้ หลายมองดูพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลายจนกว่าพระองค์จะมี
พระกรุ ณาต่อข้าพเจ้าทัง้ หลายฉั นนั ้น 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อพวกข้า
พระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อพวกข้าพระองค์เถิด พระเจ้าข้า เพราะพวกข้าพระองค์เอือม
ระอาความหมิน
่ ประมาท 4 จิตใจของข้าพระองค์ทัง้ หลายเอือมระอาการเยาะเย้ยของคนที่
อยูสบาย
่
คือการหมิน
่ ประมาทของคนเย่อหยิง่
1 โอ

124
พระพรแห่งการช่วยให้พ้นอย่างอัศจรรย์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
“ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงสถิต ฝ่ายพวกเรา� เออ ขอให้ อิสราเอลกล่าวว่า 2 “ถ้า พระ
เยโฮวาห์มิได้ ทรงสถิตฝ่ายพวกเรา เมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้ เรา 3 แล้วเขาจะกลืนเราเสียทัง้ เป็น
เมื่อ ความโกรธของเขาพลุ่ง ขึ้น ต่อ เรา 4 แล ้ วน้าํ ทัง้ หลายจะท่วมพวกเรา กระแสนํ้า จะไหล
อยู่เหนื อ จิตใจเรา 5 แล ้ วน้าํ ที่ กําเริบ จะไหลท่วมจิตใจเราไป� 6 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ผู้
มิได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่านั ้น 7 จิ ตใจเรารอดไปอย่างนกจากกับของพรานนก กั
บก็หัก และเราได้หนี รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ของเราอยู่ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
1

125

ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
บรรดาผู้ ที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ เหมือนภู เขาศิ โยน ซึ่ง ไม่ หวัน
่ ไหว แต่ ดํารงอยู่ เป็น
นิ ตย์ 2 ภูเขาอยูร่ อบเยรู ซาเล็มฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงอยูร่ อบประชาชนของพระองค์ ตัง้ แต่
เวลานี้ สืบต่อไปเป็นนิ ตย์ฉั นนั ้น 3 เพราะคทาของคนชัว่ จะไม่พักอยู่เหนื อแผ่นดิ นที ่ตกเป็น
ส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกกระทําความชัว่ ช้า
คําอธิษฐาน
4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดี ต่อ ผู้ ทําดี และต่อ ผู้ เท ี่ ยงธรรมในจิตใจ
ของเขา 5 แต่ บรรดาผู้ ที่ หัน เข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์ จะทรงพาเขาไปพร้อมกับ
คนทําความชัว่ ช้า แต่สันติภาพจะมีอยูในอิ
่
สราเอล
1

126
ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ศิ โยนกลับ มาจากการเป็น เชลย เราก็ เป็น เหมือนคนที่ ฝัน ไป
2 ปากของเราได้ หว
ั เราะเต็ มท ี่ และลิน
้ งอย่างชื่นบาน แล ้ว เขา
้ ของเราได้ เปล ่ง เสียงโห่ รอ
ได้ พู ดก ัน ท่ามกลางประชาชาติ ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา การมโหฬารให้เขา � 3 พระเย
โฮวาห์ ทรงกระทํา การมโหฬารให้ เรา เรามี ความยินดี 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้
1
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ข้าพระองค์ทัง้ หลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางนํ้าไหลที่ทางใต้ 5 บรรดาผู้ที่หว่าน
ด้วยนํ้าตาจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน 6 ผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิว้ เมล็ดพืชอันมี
ค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน นําฟ่อนข้าวของตนมาด้วย

127

พระพรของพระเจ้าบริสุทธิ์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของซาโลมอน
บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่ อยเปล่า ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้
ทรงเฝ้า อยู่ เหนื อ นคร คนยามตื่น อยู่ ก็ เหนื่ อยเปล่า 2 เป็นการเหนื่ อยเปล่า ที่ ท่านลุก ขึ้น แต่
เช้า มืด นอนดึก และกิน อาหารแห่ง ความเศร้า โศก เพราะพระองค์ ประทานแก่ ผู้ ที่ รัก ของ
พระองค์ให้หลับสบาย
1 ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงสร้างบ้าน

บุตรที่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้า
3 ดู เถิด บุ ตรทัง
้ หลายเป็น มรดกจากพระเยโฮวาห์ ผู้ บังเกิด จากครรภ์ เป็น รางวัล ของ
พระองค์ 4 บุ ตรทัง้ หลายที่ เก ิด เมื่อ เขายัง หนุ่ม ก็ เหมือนลูก ธนู ในมือ นั กรบ 5 ชายใดๆที่ มี
ลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องละอาย แต่เขาจะพูดกับศัตรู ของเขาที่ประตูเมือง

128
พระพรสําหรับครอบครัวที่สัตย์ซ่ือ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
คือผู้ที่ ดําเนิ นในมรรคาของพระองค์ 2 เพราะ
ท่านจะกินผลนํ้ามือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข 3 ภรรยาของท่านจะ
เป็น อย่างเถาองุน
่ ลูก ดกอยู่ ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็น เหมือนหน่ อ มะกอกเทศ
รอบโต๊ะของท่าน 4 ดู เถิด คนที ่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์จะได้ รบ
ั พระพรดัง่ นี้ แหละ 5 พระเยโฮ
วาห์จะทรงอํานวยพระพรท่านจากศิ โยน และท่านจะเห็นความเจริญของเยรู ซาเล็มตลอด
วันเวลาชีวต
ิ ของท่าน 6 เออ ท่านจะเห็นลูกหลานของท่าน และสันติภาพมีอยูในอิ
่
สราเอล
1 ทุ กคนที่ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ก็ เป็ นสุ ข

129
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอด บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 “เขาได้ ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลายครัง
้ ตัง้ แต่หนุ่มๆมา� ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า 2 “เขา
ได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลายครัง้ ตัง้ แต่หนุ่มๆมา แต่เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ 3 คนที่ไถก็
ได้ไถบนหลังข้าพเจ้า เขาทํารอยไถของเขาให้ยาว� 4 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม พระองค์
ทรงตัดเครือ
่ งจองจําของคนชัว่ ออก 5 ขอให้บรรดาผู้ที่ เกลียดชังศิ โยนได้ ขายหน้าและต้อง
ถอยกลับ ไป 6 ให้ เขาเป็น เหมือนหญ้า ที่ งอกบนหลังคาเรือน ซึ่ง เหีย
่ วแห้ง ไปก่อนมัน โตขึ้น
7 ซึ่งคนเกี่ยวไม่เก็บใส่ มือหรือคนที่ มัดฟ่อนไม่เก็บไว้ที่ อกของเขา 8 ทัง
้ คนที่ผ่านไปไม่พูดว่า
“ขอพระพรของพระเยโฮวาห์อยู่บนท่านทัง้ หลาย เราอวยพรท่านทัง้ หลายในพระนามพระ
เยโฮวาห์�
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ความหวังในการอธิษฐาน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์จากที่ลึก 2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับเสียงคําวิงวอนของข้าพระองค์
3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ถ้า พระองค์ จะทรงหมายความชัว
่ ช้า ไว้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เจ้าข้า
ผู้ ใดจะยืน อยู่ได้ 4 แต่ พระองค์ มี การอภัย เพื่อ เขาจะยําเกรงพระองค์ 5 ข้าพเจ้า คอยพระเย
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โฮวาห์ จิ ตใจของข้าพเจ้า คอยอยู่ และข้าพเจ้า หวัง ในพระวจนะของพระองค์ 6 จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าคอยองค์ พระผู้เป็นเจ้ายิง่ กว่าคนยามคอยเวลารุ ง่ เช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิง่ กว่าคน
ยามคอยเวลารุ ง่ เช้า 7 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห์มีความ
เมตตา และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ 8 และพระองค์จะทรงไถ่อส
ิ ราเอลจากความ
ชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเขา

131

ดาวิดถ่อมใจลงและตักเตือนอิสราเอล บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
จิตใจของข้าพระองค์มิได้เห่อเหิม และนั ยน์ ตาของข้าพระองค์มิได้
ยโส ข้าพระองค์ มิได้ไปยุ่งกับเรือ
่ งใหญ่โต หรือเรือ
่ งมหัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์ 2 แต่
ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมมารดาของตนแล้ว จิ
ตใจของข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้ว 3 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์
ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์

132

คําอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพระโอวาท บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงดาวิดและความลําบากยากเข็ญทัง
้ สิน
้ ของท่าน 2 ว่า
ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์อย่างไร และได้ปฏิญาณตัวไว้ต่อองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิของ
์
3
4
ยาโคบว่า “แน่ นอนข้า พระองค์ จะไม่ เข ้า ตัว บ้านหรือ ขึ้น ไปนอนบนที่นอนของตน ข้า
พระองค์ จะไม่ ให้นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ หลับ หรือ ให้ หน ัง ตาเคลิม
้ ไป 5 จนกว่า ข้า พระองค์
จะหาสถานที่สําหรับพระเยโฮวาห์ได้ คือที่ประทับของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิของยาโคบ�
์
6 ดูเถิด เราได้ยน
7
ิ เรือ
่ งนี้ ในเอฟราธาห์ เราได้พบสิง่ นี้ ในนาของป่าไม้ “เราจะไปยังที่ประทับ
ของพระองค์ เราจะนมัสการที่รองพระบาทของพระองค์� 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ลุกขึ้นเสด็จไปยังที่ พํานั กของพระองค์ ทัง้ พระองค์ และหีบแห่งอานุภาพของพระองค์ 9 ขอ
ปุโรหิต ของพระองค์ สวมความชอบธรรม และให้ วิ สุทธิ ชนของพระองค์ โห่ ร้องด้วยความ
ชื่นบาน 10 เพราะเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขออย่า ทรงเมิน พระพักตร์หนี จากผู้ ที่
พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น 11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็นความจริงกับดาวิด ซึ่งพระองค์จะ
ไม่ ทรงหัน กลับ คือ ว่า “เราจะตัง้ ผลจากตัว ของเจ้า ไว้บนบัล ลั งก ์ ของเจ้า 12 ถ้า บรรดาบุตร
ของเจ้า รักษาพันธสัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซึ่ง เราจะสอนเขา เหล่ า
บุตรของเขาทัง้ หลายด้วยเช่นกันจะนั ่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิ ตย์� 13 เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงเลือกศิ โยน พระองค์ มี พระประสงค์ จะให้ เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ 14 ตรัสว ่า “นี่ เป็
นที ่ พํานั ก ของเราเป็น นิ ตย์ เราจะอยู่ที่ นี่ เพราะปรารถนาเช่น นั ้น 15 เราจะอํานวยพรอย่าง
มากมายแก่เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้คนจนของเมืองนี้ อมด
ิ่ ้วยขนมปัง 16 เราจะเอาความ
รอดห่มปุโรหิตของเมืองนั ้น และวิสุทธิชนของเมืองนั ้นจะโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน 17 ณ ที่
นั ้นเราจะกระทํา ให้มี เขาหนึ่ ง งอกขึ้นมาสําหรับดาวิด เราได้ เตรียมประทีป ดวงหนึ่ งสําหรับ
ผู้รบ
ั เจิม ของเรา 18 เราจะเอาความอายห่ม ศั ตรู ของท่าน แต่ มงกุฎ ของท่านจะแวววาวอยู่
บนท่าน�
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ความดีงามเมื่อพี่น้องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ดู เถิด ซึ่ง พี่ น้องอาศัย อยู่ ด้วยกัน เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ก็ เป็นการดี และน่า ชื่น ใจมาก
สักเท่าใด 2 เหมือนนํ้ามันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเครา
ของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ ของท่าน 3 เหมือนนํ้าค้างของภูเขาเฮอร์โมน เหมือน
1
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นํ้าค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั ่น คือ
ชีวต
ิ จําเริญเป็นนิ ตย์

134
คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น
มาเถิด มาถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ บรรดาท่านผู้ รับ ใช้ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์
ผู้ ยืน อยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในกลางคืน 2 จงยกมือ ของท่านขึ้น ในสถานบริสุทธิ์
และถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 3 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรท่านจากศิโยน คือ
พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
1

135
คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เถิด จง สรรเสริญ พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ โอ บรรดา
ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงสรรเสริญ พระองค์ 2 ท่านที่ ยน
ื อยู่ ในพระนิ เวศของพระ
3
เยโฮวาห์ ที่ ในบริเวณพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระเยโฮวาห์ ประเสริฐ จงร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะการกระทํา นั ้น
เพลิดเพลิน 4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกยาโคบไว้สําหรับพระองค์เอง เลือกอิสราเอลไว้
เป็น กรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 5 เพราะข้าพเจ้า ทราบว่า พระเยโฮวาห์ใหญ่ ยิง่ และองค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเราใหญ่ ยงิ่ กว่า พระอื่น ทัง้ สิน
้ 6 พระเยโฮวาห์ พอพระทัย สิง่ ใด พระองค์ ก็ ทรง
กระทํา ในฟ้า สวรรค์ และบนแผ่น ดิน โลก ในทะเลและที่ น้ํา ลึก ทัง้ สิน
้ 7 พระองค์ ทรงกระทํา
ให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ทรงกระทําฟ้าแลบให้แก่ฝนและทรง
นําลมออกมาจากคลังของพระองค์ 8 พระองค์คือผูท
้ รงสังหารลูกหัวปีของอียป
ิ ต์ ทัง้ ของคน
9
และของสัตว์ โอ อียป
ิ ต์เอ๋ย ผูทรงให้
้
หมายสําคัญและการมหัศจรรย์ท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้
กับ ฟาโรห์ และบรรดาข้าราชการของท่าน 10 พระองค์ คือ ผู้ทรงตี ประชาชาติ ใหญ่ โต และ
ทรงสังหารกษั ตริย์ ผู้ ทรงฤทธิ์ 11 คือ สิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และโอกกษั ตริย์ ของ
เมืองบาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแห่ง คานาอัน 12 และประทานแผ่น ดิน ของเขาทัง้
หลายให้เป็นมรดก เป็นมรดกแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระนามของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความระลึก ถึง พระองค์ ดํารง
อยู่ ทุ กชั ว
่ อายุ 14 เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงแก้ แทนประชาชนของพระองค์ และทรงกลับ
พระทัยในเรือ
่ งบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
บรรดารู ปเคารพไร้สาระ
รู ปเคารพของบรรดาประชาชาติ เป็นเงินและทองคํา เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ 16 รู ป
เหล่านั ้ นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 17 มีหู แต่ฟังไม่ได้ยน
ิ ทัง้ ไม่มีลมหายใจในปาก
ของรู ปนน
ั ้ 18 ผู้ที่ทํารู ปนน
ั ้ เหมือนรู ปเหล่านั ้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรู ปนันก
้ ็เช่นกัน 19 โอ
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์ วานอาโรนเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 20 โอ วงศ์วานเลวีเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่านที่ยาํ
เกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 21 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์จากศิโยน
พระองค์ผู้ทรงพํานั กอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
15
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คําตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์
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โอ จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ประเสริฐ เพราะ ความ
เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 2 โอ จง โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ เหนื อ พระ ทัง้
หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 3 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ ถวาย
แด่ พระองค์ ผู้ เป็น เจ้า เหนื อ เจ้า ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์
4 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ยิง
่ ใหญ่ แต่ องค์ เดียว เพราะความเมตตา
5
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ ด้วยพระสติ ปัญญา
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 6 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ทรงกางแผ่นดินโลก
ออกเหนื อ นํ้า ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 7 ถวายแด่ พระองค์
ผู้ ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ ๆ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 8 สร้างดวง
อาทิตย์ ให้ ครองกลางวัน เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 9 ดวงจันทร์และ
ดาวทัง้ หลายให้ ครองกลางคืน เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 10 ถวาย
แด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี อียป
ิ ต์ ทางบรรดาลู กห ัวปี เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น
11
นิ ตย์
และทรงนํา อิสราเอลออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารง เป็น นิ ตย์ 12 ด้วย พระหัตถ์ เข ้ม แข็ง และ พระกร ที่ เหย ียด ออก เพราะ ความ เมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 13 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงแบ่ง ทะเลแดงออกจากกัน เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 14 และทรงให้อส
ิ ราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั ้น
15
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ แต่ ทรงควํา่ ฟาโรห์และกองทัพของท่าน
เสีย ในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 16 ถวายแด่ พระองค์ ผู้
ทรงนํา ประชาชนของพระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 17 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี พระมหากษั ตริย์ ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 18 และทรงสังหารกษั ตริย์ พระนามอุโฆษ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 19 มีสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์ 20 และโอกกษั ตริย์แห่งเมืองบาชาน เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 21 และประทานแผ่น ดิน ของเขาให้ เป็น มรดก เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 22 ให้ เป็น มรดกแก่ อส
ิ ราเอลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะความเมตตาของ
23
พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์
คือ พระองค์ นี่ เอง ผู้ ทรง ระลึก ถึง เรา ใน ฐานะ ตํ่าต้อย ของ เรา
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 24 และทรงไถ่ เราให้ พ้น จากศั ตรู ของเรา
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 25 พระองค์ผู้ประทานอาหารแก่เนื้ อหนั งทัง้
ปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 26 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
1

137
ความมัน
่ คงของพวกยิวในเมื่อเขาเป็นเชลย

ณ ริม ฝั่ งแม่น้ํา แห่ง บาบิ โลนเรานั ่ง ลง เมื่อ ได้ ระลึก ถึง ศิ โยนเราก็ รํา่ ไห้ 2 ในท่ามกลาง
ที่ นั่นเราแขวนพิณเขาคู่ของเราไว้ที่ ต้นหลิว 3 เพราะที่ นั่นผู้ที่ นําเราไปเป็นเชลยต้องการให้
เราร้องเพลง และผูที
้ ่ปล้นเราต้องการให้สนุกสนาน เขาว่า “จงร้องเพลงศิโยนสักบทหนึ่ งให้
เราฟัง� 4 เราจะร้องเพลงของพระเยโฮวาห์ได้อย่างไร ที่ในแผ่นดินต่างด้าว 5 โอ เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ถ้า ข้าพเจ้า ลืม เธอก็ ขอให้มือขวาของข้าพเจ้า ลืม ฝีมือ เสีย 6 ขอให้ลิน
้ ของข้าพเจ้า เกาะ
ติดเพดานปากของข้าพเจ้า ถ้าว่าข้าพเจ้าไม่ระลึกถึงเธอ ถ้าว่าข้าพเจ้ามิได้ตัง้ เยรู ซาเล็มไว้
เหนื อความชื่นบานอันสูงที่สุดของข้าพเจ้า 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในวันแห่งเยรู ซาเล็มขอ
ทรงระลึกถึงคนเอโดม ผู้ที่พูดว่า “จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึงรากฐานของมัน�
8 โอ ธิดาแห่ง บาบิ โลนเอ๋ย ซึ่ง จะต้องล้างผลาญเสีย ความสุ ข จงมี แก่ ผู้ ที่ สนองเจ้า ให้สมกั
1
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บท ี่ เจ้ าได้ กระทํา กับ เรา
ลงกับก้อนหิน
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ความสุข จงมี แก่ ผู้ ที่ เอาลูก เล็ก เด็ก แดงของเจ้า เหวีย
่ งกระแทก
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ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะพระวจนะของพระองค์ เป็น ความจริง เพลงสดุ ดี ของดา

1 ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะร้องเพลง
สรรเสริญ ถวายพระองค์ ต่อ หน้า บรรดาพระ 2 ข้า พระองค์ กราบลงตรงมายัง พระวิหารอัน
บริสุทธิ ์ ของพระองค์ และสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะความเมตตาและความ
จริง ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเชิดชู พระวจนะของพระองค์ เหนื อ พระนามทัง้ หลาย
ของพระองค์ 3 ในวันทีข
่ ้าพระองค์รอ
้ งทูล พระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์ พระองค์ทรงเพิม
่
กําลัง จิตใจของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกจะ
สรรเสริญพระองค์ เมื่อท่านเหล่านั ้นได้ยน
ิ พระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ 5 และท่าน
เหล่า นั ้น จะร้องเพลงถึง พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพราะสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์นั้น
ใหญ่หลวง 6 ถึงแม้พระเยโฮวาห์นั้นสูงยิง่ พระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนตํ่าต้อย แต่พระองค์ทรง
ทราบคนโอหังได้แต่ไกล
ความมัน
่ ใจในพระเจ้า

7 แม้ข้าพระองค์เดินอยูก
่ ลางความลําบากยากเย็น พระองค์จะทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์

ไว้ พระองค์ จะทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกต่อ ต้านความพิโรธของศั ตรู ของข้า
พระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ จะทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด 8 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงให้สําเร็จพระประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตา
ของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ ขออย่าทรงละทิง้ พระหัตถกิจของพระองค์
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอความจริงใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ทรงตรวจสอบข้า พระองค์ และทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์
2 เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษใ์ นความคิดของ
ข้า พระองค์ ได้ แต่ ไกล 3 พระองค์ ทรงค้ นว ิถี ของข้า พระองค์ และการนอนของข้า พระองค์
และทรงคุ้น เคยกับ ทางทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แม้ ก่อนที่ ลิน
้ ของ
5
ข้า พระองค์ จะพูด ดู เถิด พระองค์ ก็ ทรงทราบความเสีย หมดแล้ว พระองค์ ทรงล้อมข้า
พระองค์ อยู่ ทัง้ ข้างหลัง และข้างหน้า และทรงวางพระหัตถ์ บนข้า พระองค์ 6 ความรู ้อย่าง
นี้ มหัศจรรย์ เก ิ นข้า พระองค์ สูง นั ก ข้า พระองค์ เอ ้ื อมไม่ ถึง 7 ข้า พระองค์ จะไปไหนให้ พ้น
พระวิญญาณของพระองค์ ได้ หรือ ข้า พระองค์ จะหนี ไปไหนให้ พ้น พระพักตร์ของพระองค์
8 ถ้า ข้า พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง สวรรค์ พระองค์ ทรงสถิต ที่ นั ่น ถ้า ข้า พระองค์ จะทํา ที่นอนไว้ ใน
นรก ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตที่ นั ่น 9 ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุ ณ และอาศัยอยู่ที่ ส่วน
ของทะเลไกลโพ้น 10 แม้ถึงที่นั ่น พระหัตถ์ของพระองค์จะนําข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ จะยึดข้าพระองค์ ไว้ 11 ถ้าข้าพระองค์ จะว่า “แน่ นอนความมืดจะบังข้าไว้และ
ความสว่างจะรอบข้าเป็นกลางคืน� 12 สําหรับพระองค์ แม้ความมืดก็มิได้ซ่อนอะไรไว้จาก
พระองค์ กลางคืนกแจ
็ ง้ อย่างกลางวัน ความมืดเป็นอย่างความสว่าง 13 เพราะพระองค์ทรง
ปั้ นส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ ทรงทอข้าพระองค์ เข้าด้วยกันในครรภ์ มารดาของ
ข้า พระองค์ 14 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ถู กสร้างมาอย่างแปลก
ประหลาดและน่า กลัว พระราชกิจ ของพระองค์ มหัศจรรย์ จิ ตใจข้า พระองค์ ทราบเรือ
่ งนี้
15
อย่างดี เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยูใ่ นที่ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมา ณ ภายในที่ลึกแห่งโลก โครง
ร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จากพระองค์ 16 พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบ
ของข้า พระองค์ ในเมื่อ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ในวัน ทัง้ หลายที่ กําลัง ประกอบขึ้น เมื่อ ครัง้ ไม่ เกิด ขึ้น
1
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อวัยวะทัง้ หลายของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ในพระตํารับของพระองค์ 17 โอ ข้าแต่พระเจ้า
พระดําริของพระองค์ ประเสริฐ แก่ ข้า พระองค์ จริงๆ รวมกัน เข้า ก็ ไพศาลนั กหนา 18 ถ้า ข้า
พระองค์ จะนั บก ็ มากกว่า เม็ด ทราย เมื่อ ข้า พระองค์ ตื่น ขึ้น ข้า พระองค์ ก็ ยัง อยู่ กับ พระองค์
19 โอ ข้าแต่ พระเจ้า แน่ นอนพระองค์ จะทรงสังหารคนชัว
่ เสีย ดังนั ้น คนกระหายเลือดเอ๋ย
จงพรากไปจากข้า พระองค์ 20 เพราะพวกเขากล่าวต่อ ต้านพระองค์ ด้วยมุ่ง ร้าย และพวก
ศั ตรู ของพระองค์ ใช้ พระนามของพระองค์ อย่างไร ้ ประโยชน์ 21 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ มิได้ เกล ียดผู้ ที่ เกล ียดพระองค์ หรือ และข้า พระองค์ มิได้ สะอิดสะเอียนคนเหล่า
นั ้น ผู้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ พระองค์ ดอกหรือ 22 ข้า พระองค์ เกล ียดเขาด้วยความเกลียดอย่างที่ สุด
และนั บเขาเป็นศั ตรู ของข้าพระองค์ 23 โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงค้นดู ข้าพระองค์ และทรง
ทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์
24 และทอดพระเนตรว่า มี ทางชัว
่ ใดๆในข้าพระองค์ หรือไม่ และขอทรงนําข้าพระองค์ ไปใน
มรรคานิ รน
ั ดร์
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ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้น ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนชัว่ ร้าย ขอทรงสงวนข้า
พระองค์ ไว้จากคนทารุ ณ 2 ผู้ คิด ปองร้ายอยู่ ในจิตใจของเขา และก่อกวนต่อ เนื่ องกัน ให้ มี
สงครามขึ้น 3 เขาทํา ลิน
ิ ฝีปากของเขามี พิษ ของ
้ ของเขาให้ คมเหมือนลิน
้ งู และภายใต้ รม
4
งู พิษ เซลาห์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้า พระองค์ ไว้ให้ พ้น จากมือ ของคนชัว่
ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุ ณ ผู้คิดแผนการพลิกเท้าของข้าพระองค์ 5 คนโอหัง
ได้ ซ่อนกั บด ัก ข้า พระองค์ และวางบ่วงไว้ ที่ ข้างทางเขากางตาข่าย เขาตั ้ งบ ่ วงแร้ว ดัก ข้า
พระองค์ เซลาห์ 6 ข้าพเจ้าทูลพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง เสียงทูล วิงวอนของข้า พระองค์ 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรงเป็น กําลัง แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงคลุม ศีรษะข้า
พระองค์ ไว้ในยามศึก 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงอนุมั ติ ตามความปรารถนาของ
คนชัว่ อย่า ให้การคิด ปองร้ายของเขาคืบ หน้า ไป เกล ื อกว่า เขาจะยกตัว ขึ้น เซลาห์ 9 ฝ่าย
ศีรษะของคนที่ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ นั ้น ขอให้ ความสาระแนแห่ง ริม ฝีปากของเขาท่วมเขา
10 ขอให้ถ่านที่ ลุ กอยู่ตกใส่เขา ขอให้เขาถูกทิง
้ ในไฟลงไปในบ่อ ไม่ให้ลุกขึ้นมาอีก 11 ขออย่า
ให้เขาตัง้ คนส่อเสียดไว้ในแผ่นดิน ขอให้ความร้ายล่าคนทารุ ณจนควํา่ เขาได้� 12 ข้าพเจ้า
ทราบว่า พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ความเที่ยงธรรมให้แก่ ผู้ ที่ ทุกข์ ยาก และทรงจัด ความ
ยุ ติ ธรรมให้ แก่ คนขัดสน 13 แน่ นอนที เดียว ที่ คนชอบธรรมจะถวายโมทนาขอบพระคุณ
พระนามของพระองค์ คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
1

141
ดาวิดทูลขอให้เรือ
่ งของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูลต่อพระองค์ ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ ขอทรง
เงีย
่ พระกรรณสดับ เสียงข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ 2 ขอให้ คํา อธิษฐาน
ของข้าพระองค์เป็นดังเครือ
่ งหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และที่ข้าพระองค์ยกมือขึ้นเป็นดัง
3
เครือ
่ งสัตวบูชาเวลาเย็น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัง้ ยามเฝ้า ปากของข้า พระองค์
ขอรักษาประตู รม
ิ ฝีปากของข้า พระองค์ 4 ขออย่า ให้ จิ ตใจข้า พระองค์ เอนเอียงไปหาความ
ชัว่ ใดๆ หรือให้ข้าพระองค์สาละวนอยู่กับการชัว่ ร้ายร่วมกับคนที่ทําความชัว่ ช้า และขออย่า
ให้ข้า พระองค์ กิน ของโอชะของเขา 5 ขอให้คนชอบธรรมตี ข้า พระองค์ จะเป็น ความเมตตา
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แก่ข้าพระองค์ ขอให้เขาติเตียนข้าพระองค์ จะเป็นนํ้ามันดีเลิศซึ่งจะไม่ให้ศีรษะข้าพระองค์
แตก เพราะข้า พระองค์ ยงั อธิษฐานต่อสู้ ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายอยู่ 6 เมื่อ ผู้ พิพากษาทัง้
หลายของเขาถูก โยนลงที่ หน้าผา เขาจะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ เพราะเป็น ถ้อยคํา
ไพเราะ 7 กระดูก ของเราทัง้ หลายกระจายที่ ปากแดนผู้ ตายฉั นใด เหมือนเมื่อ คนหนึ่ ง ตัด
และผ่าไม้อยูบนแผ่
่
นดินฉั นนั ้น 8 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ตาของข้าพระองค์
เพ่งตรงพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้จิตใจข้าพระองค์ไร้คุณธรรม 9 ขอ
พระองค์ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้ พ้น จากกับ ซึ่ง เขาวางดัก ข้า พระองค์ ไว้ และจากบ่วงแร้ว
ของผูก
้ ระทําความชัว่ ช้า 10 ขอให้คนชัว่ ตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง แต่ขอให้ข้าพระองค์
ผ่านพ้นไป
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ดาวิดได้รบ
ั ความปลอบโยนเมื่อท่านอธิษฐาน มัสคิลบทหนึ่ งของดาวิด คําอธิษฐานเมื่อ
ท่านอยูใ่ นถํ้า
1 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระ เย โฮ วาห์ ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า ด้วย เสียง ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
วิงวอนต่อพระเยโฮวาห์ 2 ข้าพเจ้าหลัง่ คําครํา่ ครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์ ข้าพเจ้าทูลเรือ
่ งความลําบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองค์ 3 เมื่อจิตใจของข้า
พระองค์ ออ
่ นระอาภายใน พระองค์ ทรงทราบทางของข้า พระองค์ ในวิถี ที่ ข้า พระองค์ เดิน
ไปเขาซ่อนกับ ไว้ ดัก ข้า พระองค์ 4 ข้า พระองค์ มองทางขวามือ และมองดู แต่ ไม่มี ใครยอม
รู จ
้ ัก ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ไม่มี ที่ หลบภัย ไม่มี ใครเอาใจใส่ จิ ตใจข้า พระองค์ 5 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ข้า พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของ
ข้า พระองค์ เป็น ส่วนของข้า พระองค์ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 6 ขอทรงฟัง คําร้องทูล ของข้า
พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ ตกตํ่า มาก นั ก ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก ผู้ ข่มเหง ข้า
พระองค์ เพราะเขาแข็ง แรงเกิน กําลัง ข้า พระองค์ 7 ขอทรงพาจิตใจข้า พระองค์ ออกจาก
คุก เพื่อ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะล้อมข้า พระองค์ ไว้
เพราะพระองค์จะทรงกระทําแก่ข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ �
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การทูลขอความโปรดปรานเมื่อต้องถูกตัดสิน เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ
สดับ คํา วิงวอนของข้า พระองค์ ขอทรงตอบข้า พระองค์ ตามความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์
ตามความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขออย่า ทรงตัดสิน ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะไม่ มี คน
เป็น คนใดที่ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ 3 เพราะศั ตรู ข่มเหงจิตใจข้า พระองค์
มันขยี้ชีวิตข้าพระองค์ ลงถึ งดิน มันได้ กระทําให้ข้าพระองค์ อาศัยในที่ มืด เหมือนคนที่ ตาย
นานแล้ว 4 เพราะฉะนั ้น จิต วิญญาณของข้า พระองค์ จึ งอ ่อ นระอาอยู่ ในข้า พระองค์ จิ ตใจ
ภายในข้าพระองค์ ก็ อ้างว้าง 5 ข้าพระองค์ ระลึกถึงสมัยเก่าก่อนได้ ข้าพระองค์ ราํ พึงถึงทุก
สิง่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ข้า พระองค์ ราํ พึง ถึง พระหัตถกิจ ของพระองค์ 6 ข้า พระองค์ เหย ีย
ดมื อออกไปสู่ พระองค์ จิ ตใจของข้า พระองค์ กระหายหาพระองค์ อย่างแผ่นดิ นที ่ แห้ง ผาก
เซลาห์ 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรีบฟังข้าพระองค์ จิตวิญญาณข้าพระองค์ฝ่อไปแล้ว
ขออย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ไว้ จากข้า พระองค์ เกรงว่า ข้า พระองค์ จะเหมือน
คนเหล่านั ้ นที ่ ลงไปยัง ปากแดนผู้ ตาย 8 ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ ยิน ถึง ความเมตตา
ของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทาง
ที่ ควรดําเนิ น ไป เพราะข้า พระองค์ ตัง้ ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
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ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากศั ตรู ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ ซ่อนตัว อยู่ กับ พระองค์
10 ขอทรงสอนให้ ข้า พระองค์ ทํา ตามพระทัย ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็ น พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ประเสริฐ ขอทรงนําข้าพระองค์เข้าไปยังแผ่นดิน
แห่งความเที่ยงธรรม 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้ เพราะเห็น
แก่ พระนามของพระองค์ ขอทรงนํา จิตใจข้า พระองค์ ออกมาจากความยากลําบากเพราะ
เห็น แก่ ความชอบธรรมของพระองค์ 12 และขอทรงตัด ศั ตรู ของข้า พระองค์ ออกไปตาม
ความเมตตาของพระองค์ และขอทรงทําลายบรรดาผู้ที่ ทรมานจิตใจข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
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ดาวิดทูลขอความเมตตาและสัญญาว่าจะได้สรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
1 สาธุ การ แด่ พระ เย โฮ วาห์ กําลัง ของ ข้า พระองค์ ผู้ ทรง ฝึก มือ ของ ข้า พระองค์ ให้ ทํา
สงคราม และนิว
้ มือ ของข้า พระองค์ ให้ ทํา ศึก 2 ทรงเป็น ความดี และป้อมปราการของข้า
พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง และเป็น ผู้ ชว
่ ยให้พ้น ของข้า พระองค์ เป็น โล่ ของข้าพระองค์
และเป็น ผู้ ซ่ึง ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ผู้ ทรงปราบชนชาติ ทัง้ หลายไว้ ใต้ ข้า พระองค์ 3 ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ มนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เขา หรือบุตรของมนุษย์เป็น
อะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขา 4 มนุษย์เหมือนสิง่ ไร้สาระ วันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่าน
ไป 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้ มฟ้าสวรรค์ของพระองค์ และขอเสด็จลงมาแตะต้อง
ภูเขาเพื่อ ให้ มั นม ี ควัน ขึ้น 6 ขอทรงพุ่ง ฟ้าผ่า ออกมาและกระจายเขาไป ขอทรงยิง ลูก ธนู
ของพระองค์ และทรงทําลายพวกเขา 7 ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ จากที่ สูง ขอ
ทรงช่วยเหลือ ข้า พระองค์ และช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากนํ้า มากหลาย ให้ พ้น จากมือ ของ
ชนต่างด้าว 8 ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรือ
่ งไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็ นมือขวาแห่งความ
9
มุสา โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ จะร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่ พระองค์ ข้า พระองค์ จะ
ร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 10 พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทาน
ความรอดแก่บรรดากษั ตริย์ ผู้ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากดาบที่นํามาซึ่ง
ความเจ็บปวด 11 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือคน
ต่างด้าว ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรือ
่ งไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็ นมือขวาแห่งความมุสา
12 เพื่อ บรรดาบุตรชายของข้า พระองค์ ทัง
้ หลายเมื่อเขายังหนุ่มๆอยู่จะเป็นเหมือนต้นไม้ โต
เต็ม ขนาด เพื่อ บรรดาบุตรสาวของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเป็น เหมือนเสาหัว มุม สลัก ออก
มาตามแบบพระราชวัง 13 เพื่อ ยุง้ ฉางของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเต็ม มี ของบรรจุ อยู่ ทุก
อย่าง เพื่อ แกะของข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี ลูก ตัง้ พัน ตัง้ หมื่น ตามถนนของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย 14 เพื่อวัวตัวผู้ของข้าพระองค์ทัง้ หลายมีกําลังใช้แรงงาน เพื่อไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มี
ออกไป เพื่อไม่มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 15 ชนชาติผูมี
้ พระพร
อย่างนี้ หลัง่ ลงมาถึงก็เป็นสุข ชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข

145
ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะ ความ ดี และ ความ เมตตา ของ พระองค์ บทเพลง
สรรเสริญของดาวิด
1 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระมหากษั ตริย์ ข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์
จะถวายสาธุการแด่ พระนามของพระองค์ เป็น นิ จ กาล 2 ข้า พระองค์ จะถวายสาธุการแด่
พระองค์ ทุ กๆ วัน ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เป็น นิ จ กาล 3 พระ เย โฮ
วาห์ นั้น ยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ ความใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ นั้น เหลือ จะ
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หยัง่ รู ้ 4 คนชัว่ อายุ หน่งึ จะสรรเสริญ พระราชกิจ ของพระองค์ ให้คนอีก ชัว่ อายุ หน่งึ ฟัง และ
จะประกาศกิจการอัน ทรงอานุภาพของพระองค์ 5 ข้า พระองค์ จะกล่าวถึง เกีย รติ ยศอั นร ุ่ง
โรจน์ ของความสูงส่ง ของพระองค์ และถึง พระราชกิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ 6 มนุษย์ จะ
กล่าวถึง อานุภาพแห่งก ิ จการอัน น่า เกรงขามของพระองค์ และข้า พระองค์ จะเล่า ถึง ความ
ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ 7 เขาทัง้ หลายจะโฆษณาข่าวเลื่องลือ ให้ ระลึก ถึง คุณ ความดีอั นอ ุ ดม
ของพระองค์ ออกมา และจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ทรง
พระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้าและมีความเมตตาอย่างอุดม 9 พระ
เยโฮวาห์ ทรงดี ต่อ ทุก คน และความเมตตาของพระองค์ มี อยู่ เหนื อ พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ 10 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
และวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ ของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ 11 เขาทัง้ หลายจะพูดถึงสง่า
ราศีแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์ 12 เพื่อให้กิจการ
อันทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ แห่งราชอาณาจักรของพระองค์แจ้ง
แก่บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ราชอาณาจักรของพระองค์ เป็นราชอาณาจั กรนิรน
ั ดร์ และ
อํานาจการปกครองของพระองค์ ดํารงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 14 พระเยโฮวาห์ ทรงชู ทุ กคน
ที่ กําลัง จะล้ม ลง และทรงยกทุก คนที่ โน ้ม ตัว ลงให้ลุก ขึ้น 15 นั ยน์ ตาทัง้ ปวงมองดู พระองค์
และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา 16 พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์
ทรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอม
ิ่ ตามความปรารถนา 17 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมตามทางทัง้
สิน
้ ของพระองค์ และทรงบริสุทธิ ์ ในการกระทํา ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 18 พระเยโฮวาห์ ทรง
สถิตใกล้ทุกคนที่รอ
้ งทูลพระองค์ ทุกคนที่รอ
้ งทูลพระองค์ตามความจริง 19 พระองค์จะทรง
โปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยําเกรงพระองค์ พระองค์จะทรงสดับเสียงร้องทูล
ของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้ รอด 20 พระเยโฮวาห์ ทรงสงวนทุก คนที่รก
ั พระองค์ ไว้
21
แต่ บรรดาคนชัว่ พระองค์ จะทรงทําลาย ปากของข้าพเจ้า จะกล่าวสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์ และให้ บรรดาเนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ ถวายสาธุการแด่ พระนามบริสุทธิ ์ ของพระองค์ เป็น นิ จ
กาล
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จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์
เถิด 2 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่ 3 อย่าวางใจในเจ้านายหรือในบุตร
ของมนุษย์ ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขา 4 เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็ กลับ
คืน เป็น ดิน ในวัน เดียวกัน นั ้น ความคิด ของเขาก็ พินาศ 5 คนที ่ ผู้ อุปถัมภ์ ของเขาคือ พระเย
โฮวาห์ของยาโคบก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 6 ผู้
ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ทะเลและบรรดาสิง่ ของที่ อยู่ ในนั ้น ผู้ รักษาความ
จริงไว้เป็นนิ ตย์ 7 ผูทรงประกอบความยุ
้
ติธรรมให้แก่คนทีถู
่ กบีบบังคับ ผูประทานอาหารแก่
้
8
คนที ่หิว พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยผู้ถู กคุมขังให้เป็นอิสระ พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของคน
ตาบอด พระเยโฮวาห์ทรงยกคนที่ตกตํ่าให้ลุกขึ้น พระเยโฮวาห์ทรงรักคนชอบธรรม 9 พระ
เยโฮวาห์ทรงเฝ้าดูคนต่างด้าว พระองค์ทรงชู ลูกกําพร้าพ่อและหญิงม่าย แต่พระองค์ทรง
พลิกทางของคนชัว่ 10 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองเป็นนิ ตย์ โอ ศิ โยนเอ๋ย พระเจ้าของ
เธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ อายุ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1
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1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด เป็ นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา เพราะ

การกระทํา นั ้น เป็ นที ่ น่า ยินดี และการสรรเสริญ ก็ เหมาะสม 2 พระเยโฮวาห์ ทรงก่อสร้าง
เยรู ซาเล็ม ขึ้น พระองค์ ทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่ ต้องกระจัดกระจายไป 3 พระองค์ ทรง
รักษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ และทรงพัน ผูก บาดแผลของเขา 4 พระองค์ ทรงนั บ จํานวนดาว
พระองค์ทรงตัง้ ชื่อมันทุกดวง 5 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราใหญ่ยงิ่ และทรงฤทธานุภาพอุดม
ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้ 6 พระเยโฮวาห์ทรงชูคนใจถ่อมขึ้น พระองค์ทรงเหวีย
่ ง
คนชัว่ ลงถึ งด ิน 7 จงร้องเพลงโมทนาพระคุณ ถวายพระเยโฮวาห์ จงร้องเพลงสรรเสริญ
พระเจ้า ของเราด้วยพิณ เขาคู่ 8 ผู้ ทรงคลุม ฟ้า สวรรค์ ด้วยเมฆ ผู้ ทรงเตรียมฝนให้ แก่ แผ่
นดิน โลก ผู้ ทรงกระทํา ให้หญ้า งอกบนภู เขา 9 พระองค์ ทรงประทานอาหารแก่ สัตว์และแก่
ลูก กาที่ ร้อง 10 ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ มิได้ อยู่ ที่ กําลัง ของม้า ความปรีดี ของพระองค์
มิได้ อยู่ที่ ขาของมนุษย์ 11 แต่ พระเยโฮวาห์ทรงปรีดี ในคนที่ ยาํ เกรงพระองค์ ในคนที่ ความ
หวังของเขาอยูใ่ นความเมตตาของพระองค์ 12 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์
เถิด โอ ศิ โยนเอ๋ย จงถวายสรรเสริญแด่ พระเจ้าของเธอ 13 เพราะพระองค์ ทรงเสริมกําลัง
14 พระองค์ทรง
ดาลประตูของเธอ พระองค์ทรงอํานวยพระพรบุตรทัง้ หลายที่อยูภายในเธอ
่
กระทําสันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้เธออิมด
่ ้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุด 15 พระองค์ทรงใช้
พระบัญญั ติ ของพระองค์ ออกไปยัง แผ่น ดิน โลก พระวจนะของพระองค์ ไปเร็ว 16 พระองค์
ประทานหิมะอย่างปุยขนแกะ พระองค์ทรงหว่านนํ้าค้างแข็งขาวอย่างขีเถ้
้ า 17 พระองค์ทรง
โยนนํ้า แข็ง ของพระองค์ เป็ นก ้อนๆ ใครจะทนทานความหนาวของพระองค์ ได้ 18 พระองค์
ทรงใช้ พระวจนะของพระองค์ ออกไป และละลายมัน เสีย พระองค์ ทรงให้ ลมพัด และนํ้า
ก็ ไหล 19 พระองค์ ทรงสําแดงพระวจนะของพระองค์ แก่ ยาโคบ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน
ของพระองค์ แก่ อิสราเอล 20 พระองค์ มิได้ ทรงประกอบการเช่นนี้ แก่ ประชาชาติ อื่นใด และ
สําหรับคําตัดสินของพระองค์นั ้น พวกเขาไม่รู จั
้ กเลย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์เถิด จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์จากฟ้า สวรรค์ จงสรรเสริญ
พระองค์ ในที่ สูง 2 ทูต สวรรค์ ทัง้ หลายของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ บรรดาพลโยธา
ของ พระองค์ จง สรรเสริญ พระองค์ 3 ดวง อาทิตย์ และ ดวง จันทร์ จง สรรเสริญ พระองค์
บรรดาดาวที่ ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์ 4 ฟ้าสวรรค์ ที่ สูงสุด จงสรรเสริญพระองค์ ทัง้
นํ้าทัง้ หลายเหนื อฟ้าสวรรค์ 5 ให้สิ่งเหล่านั ้นสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ทรงบัญชา สิ ่ง เหล่านั ้ นก ็ ถู กเนรมิต ขึ้น มา 6 และพระองค์ ทรงสถาปนามัน ไว้ เป็น นิ จ กาล
พระองค์ทรงกําหนดเขตซึ่งมันข้ามไปไม่ได้ 7 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากแผ่นดินโลกนะ
เจ้ามังกรทัง้ หลายและที่น้ําลึกทัง้ ปวง 8 ไฟกับลู กเห็บ หิมะกับหมอก ลมพายุ กระทําตามพ
ระวจนะของพระองค์ 9 บรรดาภูเขาและเนิ นเขาทัง้ ปวง ต้นไม้มีผลและไม้สนสี ดาร์ทัง้ ปวง
10 สัตว์ป่ าและสัตว์ใช้ทัง
้ ปวง สัตว์เลื้อยคลานและนกที่บินได้ 11 บรรดากษั ตริย์ของแผ่นดิน
โลกและชนชาติ ทัง้ หลาย เจ้ านายและผู้ พิพากษาทัง้ ปวงของแผ่น ดิน โลก 12 และคนหนุ่ม
กั บท งั ้ สาว คนแก่ และเด็ก 13 ให้ ทัง้ หลายเหล่า นี้ สรรเสริญ พระนามพระเยโฮวาห์ เพราะ
พระนามของพระองค์เท่านั ้นที่ประเสริฐ สง่าราศีของพระองค์อยู่เหนื อแผ่นดินโลกและฟ้า
สวรรค์ 14 พระองค์ ทรงยกย่องเขาแห่ง ประชาชนของพระองค์ ผู้ ทรงเป็ นที ่ สรรเสริญ ของ
1
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บรรดาวิ สุทธิ ชนของพระองค์ คือ ชนชาติ อิสราเอล ประชาชนที่ อยู่ ใกล้ พระองค์ จงสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์เถิด

149
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน

1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ ร้องบทสรรเสริญ

ถวายพระองค์ ในชุ มนุ มวิ สุทธิ ชน 2 ให้ อิสราเอลยินดี ในผู้ สร้างของเขา ให้ บุ ตรทัง้ หลาย
ของศิ โยนเปรมปรีดิ ์ในกษั ตริย์ของเขา 3 ให้เขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ ด้วยเต้นรํา
ให้ เขาถวายเพลงสรรเสริญ แด่ พระองค์ ด้วยรํามะนาและพิณ เขาคู่ 4 เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงปรีดี ในประชาชนของพระองค์ พระองค์ จะทรงประดับ คนใจถ่อมด้วยความรอด 5 ให้
วิสุทธิชนลิงโลดในสง่า ราศี ให้ เขาร้องเพลงบนที่นอนของเขา 6 ให้ การสรรเสริญ อย่างสูง
แด่ พระเจ้า อยู่ ในปากของเขา และให้ ดาบสองคมอยู่ ในมือ ของเขา 7 เพื่อ ทําการแก้ แค้น
บรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติ ทัง้ หลาย 8 เพื่อ เอาตรวนล่ามบรรดากษั ตริย์
ของเขา และเอาเครือ
่ งเหล็กจองจําล่ามบรรดาขุนนางของเขา 9 เพื่อจะกระทําแก่ เขาตาม
คําพิพากษาที่บันทึกไว้แล้ว นี่ เป็นเกียรติแก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด

150

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเครือ
่ งดนตรีต่างๆ
1 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด จงสรรเสริญ พระเจ้า ในสถานบริสุ ทธิ ์ ของพระองค์ จง
สรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์ 2 จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการ
อัน อานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ ตามความยิง่ ใหญ่ อย่างมากของพระองค์
3 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่ 4 จง
สรรเสริญ พระองค์ ด้วยรํามะนาและการเต้นรํา จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยเครือ
่ งสายและ
ขลุ่ย 5 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่ ง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบ 6 จงให้ทุกสิง่
ที่หายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

สุภาษิ ต

หนังสือสุ ภาษิ ต เหมือนอย่างทุกเล่มในพระคัมภีร ์ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เล่มนี้เริม
่
ขึ้นด้วยคําว่า “สุภาษิ ตของซาโลมอน� ซึ่งอาจจะหมายความว่าซาโลมอนรวบรวมสุภาษิ ต
หลายข้อ และไม่ได้เขียนขึ้นเองทัง้ หมด แต่ซาโลมอนเป็นผูที
้ ่เขียนสุภาษิ ตเหล่านี้ ส่วนใหญ่
ที่ เราเห็น ในสุ ภาษิ ต 1:1 และ 25:1 และให้เปรียบกับ 1 พกษ 4:29-32 สองบทสุดท้ายถูก
เขียนขึ้นโดยผู้อื่น ตามที่กล่าวไว้ในสองบทนั ้น
“คนของเฮเซคี ยาห์� ได้ รวบรวมสุภาษิ ต ต่างๆในบทที่ 25-29 แต่ ยัง เรียกสุ ภาษิ ตน ั นว
้ ่า
“สุภาษิ ตของซาโลมอน� อากูรเ์ ป็นผูที
้ ่เขียนบทที่ 30 และกษั ตริย์เลมูเอลเป็นผูที
้ ่เขียนบทที่
31 แต่ข้อ 10-31 ของบทสุดท้ายมีหว
ั เรือ
่ งที่ ต่างกันกับข้อ 1-9 ของบทนั ้น และผู้เขียนอาจ
จะตัง้ ใจให้สองหัวเรือ
่ งนี้ อยูคนละบท
่
หนังสือสุภาษิ ตเป็น “อักษรศาสตร์แห่งสติปัญญา� คือเป็นคําแนะนําที่รวบรัด มีค่ามาก
และได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ซึ่งสามารถช่วยทุกคนได้ หนังสือสุภาษิตนเี้ ป็นสุภาษิ ตตาม
หลักจรรยาที่ชด
ิ ประจําวันของคนทัว่ ไป
ั เกี่ยวกับชีวต
อ�มาร ์ทิน ลู เตอร์ เรียกหนั งสือ สุภาษิ ต ว่า “หน ังสือ แห่ง การประพฤติ ดี � อ�คอลริดจ์
เรียกเล่ มน ี้ ว่า “คู่ มือ ที่ ดี ที่ สุด สําหรับ รัฐบุรุษ� อ�ดีน แสตนลี่ เรียกหนั งสือ นี้ ว่า “ปรัชญา
แห่งชีวต
ิ ประจําวัน� อ�อังกัสได้กล่าวว่า “หนังสือสุ ภาษิ ตเป็นหนั งสือสําหรับจรรยาประจํา
วัน เหมือนอย่างหนั งสือสดุดีเป็นหนั งสือสําหรับการสรรเสริญพระเจ้า� อ�บริดจิส อธิบาย
ว่า “เล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ย
์ กย่องตําแหน่ ง สูง ของเรา และหนั งสือ สุภาษิ ต สอนว่า เราควร
ประพฤติ อย่างไรในตําแหน่ ง นั ้น� อ�โอทิน เจอร์ บอกว่า “หน ังสื อสุ ภาษิ ต อธิบายชีวต
ิ ของ
พระเยซูชด
ั มาก� (จาก Christian Workers Commentary, โดยอ.เจมส์ เกรย์�
คนที่มีสติปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
1 สุ ภาษิ ตของซาโลมอน โอรสของดาวิด กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล 2 เพื่อให้บรรลุปัญญาและ
คําสัง่ สอน เพื่อให้เข้าใจถ้อยคําแห่งความเข้าใจ 3 เพื่อให้รับคําสัง่ สอนในเรือ
่ งสติปัญญา ใน
4
เรือ
่ งความเที่ยงธรรม ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงตรง เพื่อ ให้ความหยัง่ รู แก่
้ คนเขลา
5
ให้ความรู และความเฉลี
้
ยวฉลาดแก่ คนหนุ่ม ทัง้ ปราชญ์ จะได้ยน
ิ และเพิม
่ พูน การเรียนรู ้
และคนที่มีความเข้าใจจะได้คําปรึกษาที่ฉลาด 6 เพื่อให้เข้าใจสุภาษิ ตและปริศนา ทัง้ ถ้อยคํา
ของปราชญ์และปริศนาที่ลึกลับของเขา 7 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นบ่อเกิดของความ
รู ้ คนโง่ย่อมดูหมิน
่ ปัญญาและคําสัง่ สอน 8 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคําสัง่ สอนของพ่อเจ้า
และอย่าละทิง้ กฎเกณฑ์ของแม่เจ้า 9 เพราะทัง้ สองนั ้นจะเป็นมาลัยงามสวมศีรษะของเจ้า
เป็นจี้หอ
้ ยคอของเจ้า 10 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ยอมตาม 11 ถ้า
เขาว่า “มากับพวกเราเถิด ให้เราหมอบคอยเอาเลือดคน ให้เราซุมด
่ ักคนไร้ผิดเล่นเถิด 12 ให้
เรากลืนเขาทัง้ เป็นอย่างแดนผู้ตาย และกลืนเขาทัง้ ตัวอย่างคนเหล่านั ้นที่ลงไปสู่ปากแดน
13 เราจะพบของประเสริฐ ทุก อย่าง เราจะบรรจุ เรือนของเราให้ เต็ มด ้วยของที่ รบ
ิ ได้ 14 จง
เข้าส่วนกับพวกเรา เราทุกคนจะมีเงินถุงเดียวกัน� 15 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าเดินในทาง
นั ้นกับเขา จงยับยัง้ เท้าของเจ้าจากวิถีของเขา 16 เพราะว่าเท้าของเขาวิง่ ไปหาความชัว่ ร้าย
และเขารีบเร่งไปทําให้โลหิตตก 17 เพราะที่ จะขึง ข่ายไว้ให้นกเห็น ก็ ไร้ผล 18 แต่ คนเหล่า นี้
หมอบคอยโลหิต ของตนเอง เขาซุ่ มด ัก ชีวต
ิ ของเขาเอง 19 ทางของบรรดาผู้ ที่ หากําไรด้วย
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ความทารุ ณ โหดร้ายก็ อย่างนี้ แหละ คื อม ัน ย่อมคร่า เอาชีวต
ิ ของเจ้าของนั ้น เอง 20 ปัญญา
ร้องเสียงดัง อยู่ที่ ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอตามถนน 21 เธอร้องออกมาที่ ชุมนุมชนใหญ่
สุด ที่ ทางเข้า ประตู เมือง เธอกล่าวถ้อยคํา ของเธออยู่ ในเมืองว่า 22 “คนเขลาเอ๋ย เจ้ าจะ
รัก ความเขลาไปนานสัก เท่าใด คนมัก เยาะเย้ย จะปี ติ ยินดี ในการเยาะเย้ย นานเท่าใด และ
คนโง่จะเกลียดความรู น
้ านเท่าใด 23 จงหัน กลับ เพราะคํา ตัก เตือนของเรา ดู เถิด เราจะเท
วิญญาณของเราให้ เจ้า เราจะให้ ถ้อยคํา ของเราแจ้ง แก่ เจ้า 24 เพราะเราได้ เรียกแล้ว และ
เจ้าปฏิเสธ เราเหยียดมือออกและไม่มีใครสนใจ 25 เจ้ามิได้รับรู ในบรรดาคํ
้
าแนะนําของเรา
26
และไม่ยอมรับคําตักเตือนของเราเลย ฝ่ายเราจะหัวเราะเย้ยความหายนะของเจ้า เราจะ
เยาะเมื่อความหวาดกลัวลานมากระทบเจ้า 27 เมื่อความหวาดกลัวของเจ้ามาถึงอย่างการ
รกร้างว่างเปล่า และความพินาศของเจ้ามาถึงอย่างลมหมุน เมื่อความซึมเศร้าและความ
ปวดร้าวมาถึง เจ้า 28 แล ้ว เขาจะทูล เรา แต่ เราจะไม่ ตอบ เขาจะแสวงหาเราอย่างขยัน ขัน
แข็ง แต่จะไม่พบเรา 29 เพราะว่าเขาเกลียดความรู ้ และไม่เลือกเอาความยําเกรงพระเยโฮ
วาห์ 30 เขาไม่ รบ
ั คํา แนะนํา ของเราเลย แต่ กล ั บด ู หมิน
่ คํา ตัก เตือนของเราทัง้ สิน
้ 31 เพราะ
ฉะนั ้น เขาจะกิน ผลแห่ง ทางของเขา และอิ่ มด ้ว ยกลวิธี ของเขาเอง 32 เพราะการหัน กลับ
ของคนโง่จะฆ่าเขา และความเจริญของคนโง่จะทําลายเขา 33 แต่บุคคลผูฟ
้ ังเราจะอยูอย่
่ าง
ปลอดภัย เขาจะอยูอ
่ ย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรัน
่ พรึงในความชัว่ ร้าย�

2
พระเจ้าทรงประทานสติปัญญา
1 บุตรชายของเราเอ๋ย

ถ้าเจ้ารับคําของเรา และสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้า 2 กระทํา
หู ของ เจ้า ให้ ผ่งึ เพื่อ รับ ปัญญา และ เอียง ใจ ของ เจ้า เข้าหา ความ เข้าใจ 3 เออ ถ้า เจ้า ร้อง
หาความรอบรู ้ และเปล่ง เสียงของเจ้า หาความเข้าใจ 4 ถ้า เจ้า แสวงหาปัญญาดุจ หาเงิน
และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ ที่ ซ่อนไว้ 5 นั ่น แหละ เจ้ าจะเข้าใจความยํา เกรงพระ
เยโฮวาห์ และพบความรู ้ของพระเจ้า 6 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงประทานปัญญา ความรู ้
และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 7 พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนชอบ
ธรรม พระองค์ทรงเป็นดัง้ ให้แก่ผูที
้ ่ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม 8 พระองค์ทรงรักษาระวังวิถี
ของความยุติธรรม และทรงสงวนทางของวิสุทธิชนของพระองค์ไว้ 9 แล้วเจ้าจะเข้าใจความ
ชอบธรรมและความยุติธรรม และความเที่ยงตรง คือวิถีที่ดีทุกสาย 10 เมื่อปัญญาจะเข้ามา
ในใจของเจ้า และความรู จ
้ ะเป็ นที ่รม
่ รืน
่ แก่ จิ ตใจของเจ้า 11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้า
เจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ 12 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางแห่งคนชัว่ ร้าย จาก
คนที่ พู ดตลบตะแลง 13 ผู้ ทอดทิง้ วิถี แห่ งความเที่ยงธรรม เพื่อ เดิน ในทางแห่ง ความมืด
14 ผู้เปรมปรีดิ์ในการกระทําความชัว
่ ร้าย และปีติยินดีในการตลบตะแลงของคนชัว่ 15 ผู้ซึ่ง
วิถีชีวิตของเขาล้วนแต่คดเคี้ยวทัง้ สิน
้ และทางประพฤติของเขาตลบตะแลง 16 เพื่อช่วยเจ้า
ให้พ้นจากหญิงชัว่ จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ 17 ผู้ทอดทิง้ คู่เคียงที่นางได้มาเมื่อ
ยังสาวๆนั ้นเสีย และลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตน 18 เพราะเรือนของนางจมลงไปสู่
ความมรณา และวิถีของนางไปสู่ชาวเมืองผี 19 ผูที
้ ่ไปหานางไม่มีกลับมาสักคนเดียว หรือหา
มี ผู้ใดหันเข้าทางแห่งชีวตอ
ิ ีกได้ ไม่ 20 ดังนั ้น เจ้ าควรจะดําเนิ นในทางของคนดี และรักษา
วิถีของคนชอบธรรม 21 เพราะว่าคนที่เที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดิน และคนดีรอบคอบจะ
คงอยู่ ในนั ้น 22 แต่ คนชัว่ ร้ายจะถูก ตัดขาดเสีย จากแผ่น ดิน โลก และคนละเมิด จะถูก ถอน
รากออกไปจากแผ่นดินโลกเสีย
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3
จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์จึงได้สติปัญญา
1 บุ ตรชายของเราเอ๋ย อย่า ลืม กฎเกณฑ์ ของเรา แต่ ให้ ใจของเจ้า รักษาบัญญั ติ ของเรา
2 เพราะสิง
่ เหล่า นี้ จะเพิม
่ วัน เดือนปี ชี วิ ต ยืนยาว และความสุข สมบู รณ ์ แก่ เจ้า 3 อย่า ให้
ความเมตตาและความจริงทอดทิง้ เจ้า จงผูกมันไว้ที่คอของเจ้า จงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึก
แห่งหัวใจของเจ้า 4 ดังนั ้น เจ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตร
พระเจ้าและในสายตามนุษย์ 5 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพา
ความเข้าใจของตนเอง 6 จงยอมรับรู พระองค์
้
ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทํา
ให้วิถีของเจ้าราบรืน
่ 7 อย่าทําตัวฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยําเกรงพระเยโฮวาห์ และ
ออกไปเสียจากความชัว่ ร้าย 8 การกระทําเช่นนี้ จะเป็นสุขภาพแก่สะดือของเจ้า และเป็นไข
ในกระดูกของตน 9 จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์ด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรก
แห่งผลิตผลทัง้ สิน
่ ของเจ้า
้ ของเจ้า 10 แล้วยุง้ ของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อยํ่าองุน
จะล้นด้วยนํ้าองุน
่ ใหม่ 11 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิน
่ การตีสอนของพระเยโฮวาห์ หรือ
เบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตักเตือนผูที
้ ่พระองค์ทรง
13
รัก ดังบด
ิ าตักเตือนบุตรชายผูที
้ ่เขาปีติชื่นชม มนุษย์ผูประสบปั
้
ญญาและผูได้
้ ความเข้าใจ
เป็นสุ ขจริงหนอ 14 เพราะผลที่ ได้ จากปัญญาย่อมดี กว่าผลที่ ได้ จากเงินและกําไรนั ้นดี กว่า
ทองคําเนื้ อดี 15 เธอประเสริฐกว่าทั บทิม และบรรดาสิง่ ที่ เจ้ าปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่
ได้ 16 ชี วิต ยืนยาวอยู่ ที่ มือขวาของเธอ และที่ มือ ซ้ายของเธอมี ความมัง่ คัง่ และเกียรติ ยศ
17 ทางของเธอเป็ น ทางของความร่มรืน
่ และวิถี ทัง้ สิน
้ ของเธอคือ สันติ ภาพ 18 เธอเป็นต้น
ไม้แห่งชีวต
ิ แก่ผู้ที่ยึดเธอไว้ บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่ นก็เป็นสุข 19 พระเยโฮวาห์ทรงวางราก
แผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ 20 โดยความรูข
้ อง
21
พระองค์ น้ํา บาดาลก็ ปะทุ ออกมา และเมฆก็ หยาดนํ้าค้างลงมา บุ ตรชายของเราเอ๋ย จง
รักษาสติ ปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้ อย่าให้ทัง้ สองนี้ หนี ไปจากสายตาของเจ้า 22 ดัง
นั ้น ทัง้ สองจะเป็น ชีวต
ิ แก่ จิ ตใจของเจ้า จะเป็น ความงดงามประดับ คอของเจ้า 23 แล ้ว เจ้า
จะดําเนิ น ในทางของเจ้า อย่างปลอดภัย และเท้า ของเจ้า จะไม่ สะดุด 24 เมื่อ เจ้า นอน เจ้ า
จะไม่ กลัว เออ เจ้ าจะนอนและการนอนหลับของเจ้าจะเป็นอย่างผาสุกสดชื่น 25 อย่าเกรง
ความหวาดกลัว อย่างปัจจุบัน ทัน ด่ วน และอย่า เกรงเมื่อ การรกร้างว่างเปล่า ของคนชัว่ มา
ถึง 26 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้า และจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้
พ้นจากการถูกจับ 27 อย่ายึดความดี ไว้จากผู้ที่ สมควรจะได้ รับ ในเมื่อสิง่ นี้ อยู่ในอํานาจมือ
ของเจ้า ที่ จะกระทํา ได้ 28 อย่า พู ดก ับ เพื่อนบ้านของเจ้า ว่า “ไปเถอะ แล ้ วกลับ มาอีก พรุ ง่ นี้
ฉั น จะให้� ในเมื่อ เจ้า มี ให้อยู่แล้ว 29 อย่า กะแผนงานชัว่ ร้ายต่อ เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้ อาศัย
อย่างไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้า 30 อย่าโต้ แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุ ผลในเมื่อเขามิ ได้ ทําอันตราย
อย่างใดแก่ เจ้า 31 อย่า อิจฉาคนที่ ทารุ ณ อย่า เลือกทางใดๆของเขาเลย 32 เพราะคนตลบ
ตะแลงเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ข้อลึกลับของพระองค์นั้นอยู่กับคนชอบ
ธรรม 33 คํา สาปแช่ง ของพระเยโฮวาห์ อยู่ บนเรือนของคนชัว่ ร้าย แต่ พระองค์ ทรงอํานวย
พระพรแก่ที่อาศัยของคนชอบธรรม 34 แน่ นอนพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเย้ย แต่
พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนที ่ใจถ่ อม 35 คนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดก แต่คนโง่
จะได้ความอัปยศเป็นตําแหน่ ง
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บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย จงฟัง คํา สัง่ สอนของพ่อ เจ้า ให้ตัง้ ใจฟัง เพื่อ เจ้า จะได้ รบ
ั ความเข้าใจ
2 เพราะเราให้ หลัก คํา สอนที่ ดี แก่ เจ้า อย่า ละทิง
้ กฎเกณฑ์ ของเรา 3 เพราะเราเป็น ลูกชาย
ของพ่อ เรา ดู อ่อนโยนและเป็ นที ่ รก
ั ยิง่ ในสายตาของแม่ เรา 4 บิ ดาสอนเรา และพู ดก ับ เรา
ว่า “ให้ใจของเจ้ายึดคําสอนของเราไว้ให้มัน
่ จงรักษาบัญญัติ ของเรา และมี ชีวิตอยู่ 5 อย่า
ลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคําแห่งปากของเรา จงเอาปัญญา และเอาความเข้าใจ 6 อย่า
ทอดทิง้ เธอ และเธอจะรักษาเจ้า ไว้ จงรัก เธอ และเธอจะระแวดระวัง เจ้า 7 ปัญญาเป็น สิง่
สําคัญ ที่ สุด ฉะนั ้นจงเอาปัญญา แม้ เจ้ าจะได้ อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้ 8 จงตี ราคา
เธอให้ สูง และเธอจะยกย่องเจ้า ถ้า เจ้า กอดเธอไว้ เธอจะให้ เกียรติ เจ้า 9 เธอจะเอามาลัย
งามสวมศีรษะเจ้า เธอจะให้มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี แก่ เจ้า � 10 โอ บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง
และรับถ้อยคําของเรา เพื่อปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของเจ้าจะมากหลาย 11 เราได้ สอนเจ้าในเรือ
่ ง
12
ทางปัญญาแล้ว เราได้นําเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรม เมื่อเจ้าเดิน ย่างเท้าของเจ้าจะ
ไม่ถูกขัดขวาง และเมื่อเจ้าวิง่ เจ้าจะไม่สะดุด 13 จงยึดคําสัง่ สอนไว้ และอย่าปล่อยไป จงระ
แวดระวัง เธอไว้ เพราะเธอเป็น ชีวต
ิ ของเจ้า 14 อย่า เข้าไปในวิถี ของคนชัว่ และอย่า เดิน ใน
ทางของคนชัว่ ร้าย 15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั ้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป 16 เพราะ
ถ้า คนชัว่ ร้ายไม่ ได้ ทําความผิด เขานอนไม่ หลับ ถ้า เขาไม่ ได้ ทําให้ คนใดสะดุด เขาจะหลับ
ไม่ ลง 17 เพราะเขารับ ประทานอาหารของความชัว่ ร้าย และดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง ความทารุ ณ
18 แต่ วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุ ณ ซึ่งฉายสุ กใสยิง
่ ขึ้นๆจนเต็มวัน 19 ทางของคน
ชัว่ ร้ายก็เหมือนความมืดทึบ เขาไม่ทราบว่าเขาสะดุดอะไร 20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตัง้ ใจ
ต่อ ถ้อยคํา ของเรา จงเอียงหู ของเจ้า เข้าหาคํา พูด ของเรา 21 อย่า ให้ มัน หนี ไปจากสายตา
ของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า 22 เพราะมันเป็นชีวต
ิ แก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุข
ภาพแก่เนื้ อหนั งของผู้นั้นทัง้ สิน
้ 23 จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะ
แหล่งแห่งชีวต
ิ เริม
ิ ฝีปากลด
่ ต้นออกมาจากใจ 24 จงหันไปจากปากที่พูดคดเคี้ยว และให้รม
25
เลี้ยวอยู่หา่ งจากเจ้า ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้หนังตาของเจ้ามองตรงไป
ข้างหน้าเจ้า 26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทัง้ สิน
่ คง 27 อย่าเหไป
้ ของเจ้าจะมัน
ข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชัว่ ร้าย
1

5
จงระวังผู้หญิงชัว่

1 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตัง
้ ใจต่อปัญญาของเรา จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา

2 เพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู ้ 3 เพราะ

ริมฝีปากของหญิงชัวน
้ ็หยาดนํ้าผึ้งออกมา และปากของนางก็ ล่ืนยิง่ กว่านํ้ามัน 4 แต่ ใน
่ ันก
ที่สุด นางขมขื่น อย่างบอระเพ็ด และคมอย่างดาบสองคม 5 เท ้า ของนางก้าวลงไปสู่ ความ
ตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่นรก 6 เกรงว่าเจ้าจะสนใจในวิถีแห่งชีวต
ิ ทางของนางวน
เวียนไป เพื่อเจ้าจะหารู ไม่
้ 7 ฉะนั ้น โอ บุตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเรา และอย่าพรากจาก
ถ้อยคําแห่งปากของเรา 8 จงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนาง อย่าไปใกล้ประตูเรือนของนาง
9 เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปี เดือนของเจ้าแก่คนโหดร้าย 10 เกรงว่า
แขกแปลกหน้าจะกินความอุดมสมบู รณ์ของเจ้าจนอิม
่ และแรงงานของเจ้าตกไปในเรือน
ของคนต่างด้าว 11 และถึงบัน
้ ปลายชีวต
ิ ของเจ้า เจ้าครวญคราง เมื่อเนื้ อและกายของเจ้าถู
กล้างผลาญ 12 และเจ้าว่า “ข้าเคยเกลียดคําสัง่ สอนเสียจริงๆ และจิตใจของข้าดูหมิน
่ การ
13
14
ตัก เตือน ข้า ไม่ เคยเชื่อ ฟัง เสียงครู ของข้า หรือ เอียงหู ให้ แก่ ผู้ สัง่ สอนของข้า ข้า จวน
จะล้ม ละลายสู่ ความพินาศอยู่รอมร่อ ในหมู่ ชุ มนุมชนและคนที่ ประชุม กัน อยู่นั ้น � 15 จงดื่
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มน้าํ จากถังเก็บน้าํ ของเจ้า ดื่มน้าํ ไหลจากบ่อของเจ้าเอง 16 จงให้นํ้าพุ ของเจ้าไหลกระจาย
ออกไปนอกบ้าน และให้ธารนํ้านั ้นไหลไปตามถนน 17 จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ ผู้เดียว และ
มิ ใช่ สําหรับ คนแปลกหน้า ด้วย 18 จงให้ นํ้าพุ ของเจ้า ได้ รบ
ั พร และเปรมปรีดิ ์ อยู่ กับ ภรรยา
19
คนที่ เจ้ าได้ เมื่อ หนุ่มน น
ั้
จงให้นางเหมือนนางกวางที่ น่า รัก เลียงผาที่ งามสง่า จงให้ถัน
ของภรรยาเจ้า เป็ นที ่ หนําใจเจ้า อยู่ ทุก เวลา จงดื่ มด่าํ อยู่ กับ ความรัก ของนางเสมอ 20 บุ ตร
ชายของเราเอ๋ย เจ้ าจะเคลิบเคลิม
้ อยู่ กับ หญิง ชัว่ ทําไมเล่า และโอบกอดอกของนางสัญจร
21
อยู่ทําไม เพราะว่า ทางของคนก็ เบื้องหน้า พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรง
ใคร่ครวญวิถี ทัง้ สิน
้ ของเขา 22 ความชัว่ ช้า ของคนชัว่ ร้ายจะดัก เขาเอง และเขาก็ จะติ ดอย ู่
กับ ตาข่ายบาปของเขา 23 เขาจะตายปราศจากคํา สัง่ สอน และเพราะความโง่อย่างยิง่ ของ
เขา เขาจึงจะหลงเจิน
่ ไป

6
คําเตือนเรือ
่ งการคํ้าประกัน การเกียจคร้าน ความหยิง่ การเป็นพยานเท็จและการผิด
ประเวณี
1 บุ ตรชายของเราเอ๋ย ถ้า เจ้า เป็ น ผู้ ประกัน เพื่อนของเจ้า ได้ ทํา สัญญาให้ แก่ คนแปลก
หน้า 2 เจ้าจึงติดบ่วงเพราะคําจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคําพูดจากปากของเจ้า
3 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงทํา อย่างนี้ และช่วยตัว เจ้า ให้ รอดเถิด เพราะเมื่อ เจ้า ตกอยู่ ในกํา
มือเพื่อนของเจ้าแล้ว ไป รีบไปวิงวอนเพื่อนของเจ้า 4 อย่าให้ตาของเจ้าหลับลง อย่าให้หนัง
ตาของเจ้าปรือไป 5 จงปลีกตัวของเจ้าจากภัย อย่างละมัง่ ที่ปลีกตัวจากมือของพราน อย่าง
นกจากมือ ของคนจับ นก 6 คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ ดู ทางของมัน และจง
ฉลาด 7 โดยปราศจากผู้นําทาง ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง 8 มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง
และสํ่าสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว 9 โอ คนเกียจคร้านเอ๋ย เจ้าจะนอนนานเท่าใด เมื่อไร
เจ้าจะลุกขึ้นจากหลับ 10 หลับนิด เคลิม
้ หน่ อย กอดมือพักนิ ดหน่ อย 11 ความจนจะมาเหนื อ
เจ้าอย่างคนจร และความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ 12 คนเหลวไหล คือคนชัว่ ร้าย ที่เที่ยวไป
ด้วยปากคดเคี้ยว 13 ตาของเขาก็ขยิบ เท้าของเขาก็ขยับ นิว
้ 14 ประดิษฐ์ความ
้ ของเขาก็ชีไป
ชัว่ ร้ายอยู่เรือ
่ ยไปด้วยใจตลบตะแลง หว่านความแตกร้าว 15 เพราะฉะนั ้นความหายนะจะ
มาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่ วน ฉั บพลันนั ้นเองเขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ได้ 16 หกสิง่ เหล่านี้
พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิง่ เป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนสําหรับพระองค์ 17 ตายโส ลิ้
นม ุสา และมือ ที่ ทํา โลหิต ไร้ผิด ให้ตก 18 จิ ตใจที่ คิด แผนงานชัว่ ร้าย เท ้า ซึ่ง รีบ วิง่ ไปสู่ ความ
ร้าย 19 พยานเท็จ ซึ่ง พู ดม ุสา และคนผู้ หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่ น้ อง 20 บุ ตร
ชายของเราเอ๋ย จงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้า และอย่าละทิง้ กฎเกณฑ์ของแม่เจ้า 21 มัดมัน
ติดไว้บนใจของเจ้าเสมอ ผูกมันไว้ที่คอของเจ้า 22 เมื่อเจ้าเดิน มันจะนําเจ้า เมื่อเจ้านอนลง
มัน จะเฝ้า เจ้า และเมื่อ เจ้า ตื่น ขึ้น มัน จะพู ดก ับ เจ้า 23 เพราะพระบัญญั ติ เป็น ประทีป และ
พระราชบัญญัติ เป็นสว่าง และคําตักเตือนแห่งการสัง่ สอนเป็นทางแห่งชีวต
ิ 24 เพื่อสงวน
เจ้าไว้จากหญิงชัว่ ร้าย จากลิน
้ พะเน้าพะนอของหญิงสัญจร 25 อย่าปรารถนาความงามของ
นางอยู่ ในใจของเจ้า อย่า ให้ นางจับ เจ้า ด้วยหนั ง ตาของนาง 26 เพราะโดยวิธีการของหญิง
แพศยา ชายคนใดอาจเหลือ แค่ ขนมปั งก ้อนเดียวได้ และหญิง เล่น ชู้ ล่า ชีวต
ิ ประเสริฐ ของ
ชายที เดียว 27 ผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่ อกของเขาโดยไม่ให้เสื้อผ้าของเขาไหม้ได้ หรือ 28 หรือผู้
ใดจะเดินบนถ่านที่ลุกโพลง โดยไม่ให้เท้าของเขาถูกไฟลวกได้หรือ 29 บุคคลผู้เข้าหาภรรยา
ของเพื่อนบ้านก็ เป็นอย่างนั ้นแหละ ไม่มีผู้ใดที่ แตะต้องนางแล้วจะไร้ความผิด 30 ถ้าขโมย
เข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิว คนไม่ดูหมิน
่ ขโมยนั ้ นมิใช่หรือ 31 แต่ถ้าจับเขาได้
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เขาต้องชําระคืนเจ็ดเท่า เขาจะต้องให้สิ่งของทัง้ สิน
้
่ล่วงประเวณี
้ ในบ้านของเขา 32 แต่ผูใดที
กับผูห
้ ญิงคนหนึ่ งกข
็ าดความเข้าใจ ผูใดที
้
่กระทําอย่างนั ้นกท
็ ําลายจิตใจตนเอง 33 เขาได้รบ
ั
34
บาดแผลและความอัปยศ และจะล้างความขายหน้า ของตนหาได้ ไม่ เพราะความริษยา
กระทํา ให้คนเกรีย
้ วกราด ในวันที ่ เขาแก้ แค้น เขาจะไม่ เพลามือ 35 เขาจะไม่ รบ
ั ค่า ทํา ขวัญ
ใดๆ ถึงเจ้าจะทวีของกํานั ล เขาก็ไม่ยอมสงบ

7
จงระวังวิถีทางของหญิงชัว่
บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาถ้อยคํา ของเรา จงสะสมบัญญั ติ ของเราไว้กับ เจ้า 2 จง
รักษาบัญญัติ ของเรา และดํารงชีวต
ิ อยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
3 มั ดม ัน ไว้ที่ นิว
้ มือ ของเจ้า เข ีย นมัน ไว้บนแผ่น จารึก แห่ง ใจของเจ้า 4 จงพู ดก ับ ปัญญาว่า
“เธอเป็น พี่ สาวของฉั น� และจงเรียกความเข้าใจว่า “ญาติ ผู้ หญิง � 5 เพื่อ ปัญญานี้ จะพิทั
กษ ์ เจ้ าไว้ให้พ้น จากหญิง ชัว่ จากหญิง สัญจรที่ พู ดจาพะเน้าพะนอ 6 เพราะที่ หน ้า ต่างบ้าน
ของเรา เราได้ มองออกไปตามบานเกล็ด 7 เราเห็นว ่า ท่ามกลางคนเขลาและท่ามกลางคน
หนุ่มๆที่ เราพิ เคราะห์ดู นั ้น ก็ มี หน ุ่ม คนหนึ่ ง ไร้ความเข้าใจ 8 ผ่านไปตามถนนใกล้ ทางแยก
ไปบ้านของนาง เดิน ตามถนนซึ่ง ไปบ้านนาง 9 ในเวลาโพล้ เพล ้ ในเวลาเย็น เวลาคํ่าคืน
และความมืด 10 และดู เถิด หญิงคนหนึ่ งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพศยาหัวใจเจ้าเล่ห์
11 (นางจัด จ้านและดื้ อด ึง เท ้า ของนางไม่ อยู่ กับ บ้าน 12 ประเด ย
ี ๋ วอยู่ ถนน ประเด ีย
๋ วอยู่
ตามถนน และนางหมอบคอยอยู่ทุกมุม� 13 นางฉวยเขาได้และจุบเขา นางพูดกับเขาอย่าง
ไม่ มี ยางอายว่า 14 “ฉั น จํา ต้องถวายเครือ
่ งสัก การบู ชา และวัน นี้ ฉัน ได้ ทํา ตามคํา ปฏิญาณ
15
แล้ว ฉั นจึงออกมาหาเธอ เสาะหาหน้าเธอ และฉั นพบเธอแล้ว 16 ฉั นได้ประดับเตียงของ
ฉั นด้วยผ้าคลุม เป็นผ้าลิ นินอียป
ิ ต์ สี ต่างๆ 17 ฉั นได้ อบที่นอนของฉั นด้วยมดยอบ กฤษณา
และอบเชย 18 มาเถอะ ให้เรามาอิ่มด ้วยความรัก จนรุ ง่ เช้า ให้เราทําตัว ของเราให้ปี ติ ยินดี
ด้วยความรัก 19 เพราะผัวของฉั นไม่อยู่บ้าน เขาไปทางไกล 20 เขาเอาเงินไปถุงหนึ่ ง พอวัน
เพ็ญ เขาจึง กลับ มา� 21 นางหว่านล้อมด้วยวาจาโอ้ โลม นางบังคับ เขาด้วยริม ฝีปากที่ พู ด
พะเน้าพะนอ 22 เขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรืออย่างคนเขลาที่ไปรับ
โทษที่ ขื่อ 23 จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึง
ชีวต
ิ 24 ฉะนั ้น โอ บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเราและจงตัง้ ใจต่อถ้อยคําจากปากของเรา
25 อย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนาง อย่าหลงทางไปในวิถีของนางนั ้น 26 เพราะนาง
ได้ ฟัด เหยื่อ ลงเสีย เป็ นอ ัน มาก เออ นางได้ ฆ่า ชายที่ แข ็ง แรงจํานวนมากเสีย แล้ว 27 เรือน
ของนางเป็นทางไปสู่นรก ลงไปถึงห้วงแห่งความตาย
1

8
การสรรเสริญสติปัญญา
ปัญญามิ ได้ ร้องเรียกหรือ ความเข้าใจมิ ได้ เปล ่ง เสียงของเธอหรือ 2 ณ ที่ สูง ที่ ข้างทาง
ที่ กลางถนนเธอก็ ยน
ื อยู่ 3 ข้างประตู หน ้า เมือง ที่ ทางเข้า มุข เธอก็ รอ
้ งเสียงดัง ว่า 4 “โอ
บรรดาผู้ชายเอ๋ย เราเรียกเจ้า และเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์ 5 โอ คนเขลา
จงเข้าใจสติ ปัญญา คนโง่ทัง้ หลาย จงมี ใจที่ เข้าใจ 6 ฟังซี เพราะเราจะพูด ถึงสิง่ ยอดเยี่ยม
เพราะสิง่ ที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเรา 7 เพราะปากของเราจะกล่าวความจริง ความชัว่
ร้ายเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อริมฝีปากของเรา 8 บรรดาคําปากของเรานั ้นชอบธรรม ใน
นั ้นไม่มีคําบิดหรือคําคด 9 คําเหล่านั ้นสําหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมด สําหรับผู้พบความรู ก็
้ ถูก
ต้อง 10 จงรับคําสัง่ สอนของเราแทนเงิน และความรู แ
้ ทนทองคําอย่างดี 11 เพราะปัญญาดี
1
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กว่าทั บทิม และสิง่ ที่ เจ้ าปรารถนาทัง้ หมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้ 12 เราคือปัญญา
อยู่ในความหยัง่ รู ้ และเราพบความรู แห่
้ งความเฉลียวฉลาด 13 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์
เป็นความเกลียดชังความชัว่ ร้าย เราเกลียดความเย่อหยิง่ และความจองหอง และทางของ
ความชัว่ ร้ายกับ ปากตลบตะแลง 14 เรามี คํา หารือ และสติ ปัญญา เรามี ความเข้าใจ เรามี
กําลัง 15 โดยเรานี่ แหละกษั ตริย์ จึง ปกครอง และผู้ ครอบครองจึง ตรากฎหมายที่ ยุติธรรม
16 โดยเรานี่ แหละเจ้านายและขุนนางได้ครอบครอง คือบรรดาผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก
17 เรารัก บรรดาผู้ ที่ รัก เรา และบรรดาผู้ ที่ แสวงหาเราอย่างขยัน ขัน แข็ งก ็ พบเรา 18 ความ
มัง่ คัง่ และเกียรติอยู่กับเรา เออ ทัง้ ทรัพย์ศฤงคารที่ทนทานและความชอบธรรม 19 ผลของ
เราดีกว่าทองคํา แม้ทองคําเนื้ อดี และผลได้ ของเราดี กว่าเงินเนื้ อบริสุทธิ์ 20 เรานําในทาง
แห่งความชอบธรรม ในวิถีทัง้ หลายของความยุติธรรม 21 ประสาททรัพย์ศฤงคารแก่บรรดา
ผู้ ที่ รัก เรา บรรจุ คลัง ทรัพย์ ทัง้ หลายของเขาให้เต็ม 22 พระเยโฮวาห์ทรงเป็น เจ้าของเราใน
เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ งานของพระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจ โบราณของพระองค์ 23 เรา
ได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ตัง้ แต่ ดึกดําบรรพ์ มาแล้ว ตัง้ แต่ แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่น ดิน โลก
24 เราถือ กําเนิ ด มาเมื่ อก ่อ นมี มหาสมุทร เมื่อ ไม่ มีน ้า
ํ พุ ที่ มีน้าํ มากมาย 25 ก่อนการเนรมิต
สร้างภูเขา ก่อนเนิ นเขา เราก็ถือกําเนิ ดมาแล้ว 26 ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลก ทัง้
ไร่นา หรือก่อนผงคลีแรกของพิภพ 27 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ เราอยูที
่ ่นั ่นแล้ว
เมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร 28 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าเบื้องบน
เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา นํ้าพุ ของนํ้า บาดาลให้ มัน
่ ไว้ 29 เมื่อ พระองค์ ทรงกําหนดเขตจํากัด
ให้แก่ ทะเล เพื่อว่านํ้าจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงปักผังรากฐาน
ของพิภพ 30 เราอยู่ข้างพระองค์แล้ว เหมือนผู้ที่ พระองค์ทรงเลี้ยงดู เราเป็นความปี ติยินดี
ประจํา วัน ของพระองค์ เปรมปรีดิ ์ อยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์ เสมอ 31 เปรมปรีดิ ์ ในพิภพที่ มี
คนอาศัย ของพระองค์ และปี ติ ยินดี ในบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ฉะนั ้น โอ บุ ตรทัง้ หลาย
เอ๋ย บัดนี้ จงฟัง เรา บรรดาผู้ ที่ รักษาทางของเราก็ อยู่ สุข สงบ 33 จงฟัง คํา สัง่ สอน และจง
ฉลาด และอย่าเพิกเฉยเสีย 34 ผูใดที
้
่ฟังเราก็เป็นสุข คือเฝ้าอยูที
่ ่ประตูรัว้ ของเราทุกวัน และ
35
คอยอยู่ ข้างประตู บ้านของเรา เพราะผู้ ใดที่ พบเราก็ พบชีวต
ิ และได้ รบ
ั ความพอพระทัย
36
จากพระเยโฮวาห์ แต่ผู้ที่ พลาดขาดเราก็ กระทําจิตใจตัวเองให้เจ็บ บรรดาผู้ที่ เกลียดชัง
เราก็รก
ั ความมรณา�

9

ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เป็นการเริม
่ ต้นของสติปัญญา
1 ปั ญญาได้ สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ ตัง
้ เสาเจ็ด ต้น 2 เธอได้ ฆ่า สัตว์ ของเธอ ได้
ประสมนํ้า องุน
่ ของเธอ ได้ จัด โต๊ะ ของเธอแล้ว ด้วย 3 และได้ ส่ง สาวใช้ ของเธอออกไป ส่ง
เสียงเรียกจากที่สูงที่สุดในเมืองว่า 4 “ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่ � เธอพูดกับผู้
ที่ไร้ความเข้าใจว่า 5 “มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มน้าํ องุนที
่ ่เราได้ประสม
6 จงทิง
ิ อยู่ ดําเนิ น ในทางของความเข้าใจนั ้น เถิด� 7 ผู้ ที่ ว่า
้ ความเขลาเสีย และดํารงชีวต
กล่าวคนมัก เยาะเย้ย จะได้ รบ
ั ความอับอาย และผู้ ที่ ตัก เตือนคนชัว่ ร้ายจะได้ รบ
ั รอยเปื้ อน
8 อย่า ตัก เตือนคนมัก เยาะเย้ย เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตัก เตือนปราชญ์ และเขาจะรัก
เจ้า 9 จงให้ คํา สัง่ สอนแก่ ปราชญ์ และเขาจะฉลาดยิง่ ขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะ
เพิม
้
้น 10 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็ นที ่เริม
้ ัก
่ การเรียนรู มากขึ
่ ต้นของปัญญา และซึ่งรู จ
11
องค์บริสุทธิเป็
์ นความเข้าใจ เนื่ องจากเรา วันคืนของเจ้าจะเพิม
่ ทวีคูณ และปี เดือนแห่ง
ชีวต
ิ ของเจ้าจะเพิม
่ พูน 12 ถ้าเจ้าฉลาด เจ้ าก็ ฉลาดเพื่อตนเอง แต่ ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้ าก็ จะ
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14 เพราะนางนั ่ง ที่ ประตู
ทนแต่ ลําพัง 13 หญิง โง่นั้น เสียงเอ็ดอึง นางเซ่อ และไม่ รู อะไรเลย
้
เรือนของนาง และ ณ ที่นั ่งสูงในเมือง 15 พลางร้องเรียกบรรดาผูที
้ ่ผ่านไป ผูเดิ
้ นตรงไปตาม
16
ทางของเขาว่า “ผู้ใดที่ เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่ นี่ � นางพูดกับเขาผู้ไร้ความเข้าใจ
ว่า 17 “นํ้าที่ขโมยมาหวานดี และขนมที่รบ
ั ประทานในที่ลับกอร่
็ อย� 18 แต่เขาไม่ทราบว่าคน
ตายอยูที
่ ่นั่น และแขกของนางก็อยูในห้
่
วงลึกของนรก

10
ความเขลาแห่งความชัว่ ร้ายเปรียบกับสติปัญญาแห่งความชอบธรรม
สุภาษิ ตของซาโลมอน บุ ตรชายที่ ฉลาดกระทําให้บิดายินดี แต่ บุ ตรชายที่ โง่เป็นความ
โศกของมารดาเขา 2 คลังทรัพย์ชว
ั ่ ร้ายไม่เป็นกําไร แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความ
3
ตาย พระเยโฮวาห์ จะมิ ได้ ทรงปล่อยให้ จิ ตใจคนชอบธรรมหิว แต่ พระองค์ ทรงทอดทิง้
ทรัพย์สมบัติของคนชัว่ ร้าย 4 มือที่ หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจน แต่มือที่ ขยันขันแข็ง
กระทําให้มัง่ คัง่ 5 ผู้ที่ สํ่าสมไว้ในฤดู แล้งก็เป็นบุตรชายที่ ฉลาด แต่ ผู้หลับในฤดู เกี่ยวก็ เป็น
บุตรชายที่นําความอับอายมา 6 พระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม แต่ความทารุ ณท่วม
ปากคนชัว่ ร้าย 7 การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพร แต่ชื่อเสียงของคนชัว่ ร้ายจะเน่าเสีย
8 ผู้ที่ มีใจประกอบด้วยปั ญญาจะยอมรับบัญญัติ แต่คนที ่พู ดโง่ๆจะล้มลง 9 ผู้ใดที่ ดําเนิ นใน
ความเที่ยงธรรมก็ ดําเนิ น อย่างมัน
่ คงดี แต่ ผู้ ที่ ทํา ทางของตนให้ชั วก
่ ็ จะปรากฏแจ้ง แก่ คน
10
11
อื่น ผู้ ที่ ขยิบ ตาก็ ก่อ ความเศร้า โศก แต่ คนที ่ พู ดโง่ๆ จะล้ม ลง ปากของคนชอบธรรม
ิ แต่ความทารุ ณท่วมปากคนชัว่ ร้าย 12 ความเกลียดชังเร้าให้เกิดความวิ
เป็นบ่อนํ้าแห่งชีวต
วาท แต่ความรักครอบงําบรรดาความผิดบาปเสีย 13 ที่ริมฝีปากของผูที
้ ่มีความเข้าใจจะพบ
14
ปัญญา แต่ ไม้ เรียวก็ เหมาะสําหรับ หลัง ของผู้ ที่ ขาดความเข้าใจ ปราชญ์ ก็ สํ่า สมความรู ้
ไว้ แต่ปากของคนโง่นําความพินาศมาใกล้ 15 ทรัพย์ศฤงคารของคนมัง่ คัง่ คือเมืองเข้มแข็ง
ของเขา แต่ ความยากจนของคนจนคือ ความพินาศของเขา 16 ผลงานของคนชอบธรรม
นํา ไปถึง ชีวต
ิ แต่ ผลของคนชัว่ ร้ายนํา ไปถึง บาป 17 เขาผู้ รก
ั ษาคํา สัง่ สอนก็ อยู่ ในวิถี แห่ ง
ชีวต
ิ แต่ เขาผู้ ปฏิเสธคํา เตือนสติ ก็ หลงเจิน
่ ไป 18 เขาผู้ ปิดบัง ความเกลียดชังด ้วยริม ฝีปาก
มุสา และเขาผู้ออกปากใส่ รา้ ยเป็นคนโง่ 19 การพูดมากก็ จะไม่ขาดความผิดบาป แต่ เขาผู้
ยับยัง้ ริมฝีปากของตนเป็นผูที
้ ่ฉลาด 20 ลิน
้ ของคนชอบธรรมก็เหมือนเงินเนื้ อบริสุทธิ์ ความ
21
คิด ของคนชัว่ ร้ายมี ค่า แต่ น้ อย ริม ฝีปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนเป็ นอ ัน มาก แต่ คน
โง่ตายเพราะขาดสติ ปัญญา 22 พระพรของพระเยโฮวาห์กระทําให้มัง่ คัง่ และพระองค์ มิได้
แถมความโศกเศร้า ไว้ด้วย 23 คนโง่กระทํา ความผิด เหมือนการเล่น สนุก แต่ คนที ่ มี ความ
เข้าใจกอปรด้วยปัญญา 24 สิ ่ง ใดที่ คนชัว่ ร้ายคิด กลัว มัน จะมาถึง เขา แต่ สิ ่ง ใดที่ คนชอบ
ธรรมปรารถนาจะทรงประสาทให้ 25 ลมหมุน ผ่านไปฉั นใด คนชั ่วก ็ ไม่มี อี กฉั น นั ้น แต่ คน
ชอบธรรมเป็น รากฐานที่ อยู่ เป็น นิ ตย์ 26 อย่างนํ้าส้ม กับ ฟัน และควันก ับ ตาเป็น ฉั นใด คน
เกียจคร้านกับผู้ที่ใช้เขาก็เป็นฉั นนั ้น 27 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้นยืดชีวต
ิ ให้ยาวไป แต่
28
ปี เดือนของคนชัว่ ร้ายนั ้น จะสัน
้ เข้า ความหวัง ของคนชอบธรรมจะจบลงในความยินดี
แต่ ความมุ่ง หวัง ของความชัว่ ร้ายก็ จะสูญ เปล่า 29 มรรคาของพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น กําลัง
แก่ผู้เที่ยงธรรม แต่ผู้กระทําความชัว่ ช้าจะถูกทําลาย 30 ผู้ชอบธรรมจะไม่ถูกกําจัดเลย แต่
คนชัว่ ร้ายจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดิน 31 ปากของคนชอบธรรมนําปัญญาออกมา แต่ลิน
้ ของคน
32
ตลบตะแลงจะถูกตัดออก ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู ว้ า่ อะไรเหมาะสม แต่ปากของคน
ชัว่ ร้ายรู ว้ า่ สิง่ ใดตลบตะแลง
1
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11
ความจริงเปรียบกับความเท็จ
ตราชู เท ี ยมเท็ จน ัน
้ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ ลูก ตุ้ม เที่ยงตรงเป็น
ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 2 เมื่อ ความเย่อ หยิง่ มาถึง ความอับอายก็ มาด ้วย แต่ ปัญญา
อยู่ กับ คนใจถ่ อม 3 ความซื่อสัตย์ ของคนที่ เท ี่ ยงธรรมย่อมนํา เขา แต่ ความคดโกงของคน
ละเมิดย่อมทําลายเขา 4 ความมัง่ คัง่ ไม่อาํ นวยกําไรในวันทรงพระพิโรธ แต่ความชอบธรรม
ช่วยให้พ้นความมรณา 5 ความชอบธรรมของคนที่ไร้ตําหนิ ย่อมรักษาทางของเขาให้ตรง แต่
คนชัว่ ร้ายจะล้ม ลงด้วยความชัว่ ร้ายของเขาเอง 6 ความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อม
ช่วยเขาให้ พ้น แต่ คนละเมิด จะถูก ราคะของเขาจับ เป็น เชลย 7 เมื่อ คนชัว่ ร้ายตาย ความ
หวัง ของเขาจะพินาศ และความมุ่ง หวัง ของคนอธรรมก็ สูญ เปล่า 8 คนชอบธรรมรับ การ
ช่วยเหลือ ให้ พ้น ความลําบาก และคนชัว่ ร้ายเข้าไปแทนที่ 9 คนหน้า ซื่อ ใจคดทําลายเพื่อน
บ้านของเขาด้วยปาก แต่ คนชอบธรรมจะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู ้ 10 เมื่อคน
ชอบธรรมอยูเ่ ย็น เป็นสุข บ้านเมืองก็ เปรมปรีดิ ์ และเมื่อ คนชัว่ ร้ายพินาศ ก็ มี เสียงโห่ ร้อง
11 โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมือ งก็เป็ นที ่ ยกย่อง แต่ ว่า มัน ควํา
่ ลงโดยปากของคนชัว่
12
ร้าย บุคคลที่ ขาดสติปัญญาย่อมเหยียดเพื่อนบ้านของตน แต่คนที ่มีความเข้าใจก็ยงั นิ่ ง
อยู่ 13 บุ คคลที่ เท ี่ยวซุบ ซิ บก ็ เผยความลับ แต่ บุ คคลที่ มี ใจสัตย์ ซ่ือ ย่อมปิดบัง สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด
ไว้ ได้ 14 ที่ ไหนที่ ไม่มี คํา แนะนํา ประชาชนก็ ล้ม ลง แต่ ในที่ ซ่ึ งม ี ที่ ปรึกษามากย่อมมี ความ
ปลอดภัย 15 บุ คคลผู้รบ
ั ประกัน คนอื่น จะต้องทนทุกข์ แต่ คนที ่ เกล ีย ดการรับ ประกัน ย่อม
16
ปลอดภัย สตรีงามสง่าย่อมได้ รบ
ั เกียรติ และชายที่ มี อํานาจใหญ่โตย่อมมัง่ คัง่ 17 ชายผู้
มี ความเอ็นดู ยอ
่ มให้ ประโยชน์ แก่ จิ ตใจตน แต่ ชายที่ ดุ ร้ายย่อมทําให้ ตัว เองเจ็บ ปวด 18 บุ
คคลชัว่ ร้ายได้ทํางานที่หลอกลวง แต่บุคคลที่หว่านความชอบธรรมจะได้บําเหน็ จที่แน่ นอน
19 ความชอบธรรมนํา ไปสู่ ชีวิตฉั นใด บุ คคลผู้ ติ ดตามความชัว
่ ร้ายจะนําไปสู่ ความตายของ
20
ตนเองฉั นนั ้น คนที ่มี ใจตลบตะแลงเป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ คนที ่เที่
ยงตรงในทางของเขาย่อมเป็นความปี ติยินดีของพระองค์ 21 ถึงแม้ใครลงมือช่วยก็ตาม ซึ่ง
คนชัว่ ร้ายจะไม่มีโทษนั ้นหามิได้ แต่บรรดาเชื้อสายของคนชอบธรรมจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น
22 สตรีงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่วงทองคําที่จมูกหมู 23 ความปรารถนา
ของคนชอบธรรมอยู่ในความดีเท่านั ้น ความมุ่งหวังของคนชัว่ ร้ายอยู่ในความพิโรธ 24 บาง
คนยิง่ จํา หน่ายยิ่งม ัง่ คัง่ บางคนยิง่ ยึด สิง่ ที่ ควรจําหน่ายไว้ยงิ่ ขัดสนก็ มี 25 บุ คคลที่ ใจกว้าง
ขวางย่อมได้รบ
ั ความมัง่ คัง่ บุคคลที่รดนํ้า เขาเองจะรับการรดนํ้า 26 ประชาชนจะแช่งบุคคล
ที่ กักข้าว แต่ พระพรจะอยู่บนศีรษะของผู้ที่ ขายข้าว 27 บุ คคลผู้แสวงหาความดี ก็ แสวงหา
ความพอใจ แต่ ความชัว่ ร้ายมาถึง ผู้ ที่ เสาะหามัน 28 บุ คคลผู้ วางใจในความมัง่ คัง่ ของตน
จะล้มละลาย แต่คนชอบธรรมจะรุ ง่ เรืองอย่างใบไม้เขียว 29 บุคคลผู้ทําให้ครัวเรือนของเขา
ลําบากจะรับ ลมเป็น มรดก และคนโง่จะเป็น คนใช้ ของคนที่ มี ใจฉลาด 30 ผลของคนชอบ
ธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวต
ิ และผู้ชนะวิญญาณก็มีสติปัญญา 31 ดูเถิด แม้คนชอบธรรมอาจ
จะถูกทําโทษในแผ่นดินโลก คนชัว่ ร้ายและคนบาปจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด
1

12
ความชอบธรรมเปรียบกับความชัว่ ร้าย
แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด 2 คนดีเป็
นทีโ่ ปรดปรานของพระเยโฮวาห์ แต่คนทีค
่ ิดการชัว่ ร้ายพระองค์จะทรงตําหนิ 3 คนจะตัง้ อยู่
ด้วยความชัว่ ร้ายไม่ได้ แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู จั
้ กเคลื่อนย้าย 4 ภรรยาดีเป็นมงกุฎ
ของสามี ตน แต่ นางผู้ ที่ นํา ความอับอายมาก็ เหมือนความเปื่ อยเน่า ในกระดูก สามี 5 ความ
1 ผู้ใดที่รก
ั คําสัง่ สอนก็รก
ั ความรู ้
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คิดของคนชอบธรรมนั ้นยุติธรรม แต่คําหารือของคนชัว่ ร้ายนั ้นหลอกลวง 6 ถ้อยคําของคน
ชัว่ ร้ายหมอบคอยเอาโลหิต แต่ปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคนให้รอดพ้น 7 คนชัว่ ร้ายควํา่
แล้วและไม่มีอีก แต่เรือนของคนชอบธรรมยังดํารงอยู่ 8 คนจะได้คําชมเชยตามสติปัญญา
ของเขา แต่ คนที ่ ความคิด ตลบตะแลงจะเป็ นที ่ ดู หมิน
่ 9 ผู้ ที่ ถู กสบประมาทและมี คนรับ ใช้
ก็ดีกว่าคนที่ยกย่องตนเองแต่ขาดอาหาร 10 คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขา แต่
ความกรุ ณาของคนชัว่ ร้ายคือ ความดุ ร้าย 11 บุ คคลที่ ไถนาของตนจะมี อาหารอุ ดม แต่ บุ
คคลที่ ติ ดตามคนไร้สาระก็ ขาดความเข้าใจ 12 คนชัว่ ร้ายปรารถนาตาข่ายของคนเลว แต่
รากของคนชอบธรรมย่อมออกผล 13 คนชัว่ ร้ายย่อมติด บ่วงโดยการละเมิด แห่ง ริม ฝีปาก
ของตน แต่ คนชอบธรรมจะหนี พ้นจากความลําบาก 14 จากผลแห่งปากของตนคนก็ อม
ิ่ ใจ
ในความดี และผลงานแห่ งม ือ ของเขาก็ จะกลับ มาหาเขา 15 ทางของคนโง่นั้น ถูก ต้องใน
สายตาของเขาเอง แต่ คนที ่ ยอมฟัง คํา แนะนํา ก็ ฉลาด 16 จะรู ค
้ วามโกรธของคนโง่ได้ ทันที
17
แต่ คนที ่ หยัง่ รู ย่
้ อมปิดบัง ความอับอาย บุ คคลผู้ พู ดความจริง กล่าวความชอบธรรม แต่
พยานเท็จ กล่าวคํา หลอกลวง 18 มี บางคนที่ คํา พูด พล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ ลิน
้
ของปราชญ์นําการรักษามาให้ 19 ริมฝีปากที่ พู ดจริงจะทนอยู่ได้ เป็นนิ ตย์ แต่ ลิ้นที ่พู ดมุสา
อยู่ได้ เพียงประเดีย
๋ วเดียว 20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการชัว่ ร้าย แต่
บรรดาผู้ กะแผนงานแห่ง สันติภาพมี ความชื่นบาน 21 ไม่มี ความชัว่ ตกอยู่กับ คนชอบธรรม
แต่ คนชัว่ ร้ายจะเต็ มด ้วยความร้าย 22 ริม ฝีปากที่ พู ดม ุ สาเป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระ
เยโฮวาห์ แต่ คนทัง้ หลายที่ ประพฤติ อย่างจริงใจเป็น ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 23 คนที ่
หยัง่ รู ย่
้ อมเก็บ ความรู ไว้
้ แต่ ใจคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลา 24 มือ ของคนที่ ขยัน ขัน แข็ง จะ
ครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถู กบ ัง คับ ให้ ทํางานโยธา 25 ความกระวนกระวายในใจ
ของมนุษย์ถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคําที่ดีกระทําให้เขาชื่นชม 26 คนชอบธรรมประเสริฐกว่าเพื่อน
บ้านของตน แต่ ทางของคนชัว่ ร้ายชักจูง พวกเขาให้หลง 27 คนเกียจคร้านจะไม่ ปิ้งเหยื่อ ที่
เขาล่า มา แต่ ทรัพย์ ศฤงคารของคนขยัน ขัน แข็ งม ี ค่า 28 ในวิถี ของความชอบธรรมมี ชีวต
ิ
และในทางนั ้นไม่มีความมรณา

13
บุตรชายที่ฉลาด คือพระพรแห่งความชอบธรรม

บุ ตรชายที่ ฉลาดฟัง คํา สัง่ สอนของบิดาตน แต่ คนมัก เยาะเย้ย ไม่ ฟัง คํา ขนาบ 2 คน
จะกิน ของดี จากผลปากของตน แต่ จิ ตใจของคนละเมิด จะกิน ความทารุ ณ 3 บุ คคลที่ ระ
แวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวต
ิ ของเขา แต่ บุ คคลที่ เปิด ริมฝีปากกว้างก็ จะมาถึง ความ
4
พินาศ วิญญาณของคนเกียจคร้านยัง อยากอยู่ แต่ ไม่ ได้ อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคน
ขยัน จะอ้วนพี 5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ แต่ คนชัว่ ร้ายประพฤติ น่า รังเกียจและน่า
อดสู 6 ความชอบธรรมระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรม แต่ความชัว่ ร้ายควํา่ คนบาป
7 คนที ่ วา
่ ตนมัง่ คัง่ แต่ ไม่มี อะไรเลยก็ มี คนที ่ วา่ ตนเป็น คนจน แต่ มี ทรัพย์ศฤงคารเป็ นอ ัน
มากก็มีอยู่ 8 ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์ศฤงคารของเขา แต่คนยากจนไม่ฟังคําติเตียน 9 สว
่างของคนชอบธรรมก็เปรมปรีดิ์ แต่ประทีปของคนชัว่ ร้ายจะถูกดับ 10 เพราะความทะนงตัว
เท่านั ้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น แต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคําแนะนํา 11 ทรัพย์ศฤงคารที่ได้
มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แต่บุคคลที่ส่ําสมโดยการงานจะได้เพิม
่ พูนขึ้น 12 ความหวัง
ที่ ถู กหน่วงไว้ทําให้ ใจเจ็บ ชํ้า แต่ ความปรารถนาที่ สําเร็จ แล้ว เป็นต้น ไม้ แห่ งชีวต
ิ 13 บุ คคล
ผู้ ดู หมิน
ั บําเหน็ จ 14 กฎ
่ พระวจนะจะถูก ทําลาย แต่ บุ คคลผู้ เกรงกลัว พระบัญญั ติ จะได้ รบ
เกณฑ์ของปราชญ์เป็นนํ้าพุแห่งชีวต
ิ เพื่อจะออกไปให้พ้นจากบ่วงของความมรณา 15 ความ
1
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เข้าใจที่ ดี ก็ได้ รับความโปรดปราน แต่ หนทางของคนละเมิดก็ยากนั ก 16 บรรดาคนที่ หยัง่ รู ้
กระทํา ทุก อย่างด้วยความรู ้ แต่ คนโง่ก็ อวดความโง่ของตน 17 ผู้ สื่อสารที่ ชว
ั ่ ร้ายหลงไปใน
18
ความร้าย แต่ ทูต ที่ สัตย์ ซื่อ นํา การรักษามาให้ ความยากจนและความอดสู มาถึ งบ ุคคล
ที่ เพิก เฉยต่อ คํา สัง่ สอน แต่ บุ คคลที่ สนใจคํา ตัก เตือนก็ ได้ รับ เกียรติ 19 ความปรารถนาที่
สัมฤทธิผลเป็
นสิง่ หอมหวานสําหรับจิตวิญญาณ แต่เป็นความสะอิดสะเอียนแก่คนโง่ที่ จะ
์
ละเสียจากความชัว่ ร้าย 20 บุ คคลที่ เดิ นกับปราชญ์จะกลายเป็นคนฉลาด แต่ เพื่อนฝูงของ
คนโง่จะถูก ทําลาย 21 ความชัว่ ร้ายตามติด คนบาป แต่ คนชอบธรรมจะได้ รบ
ั ความดี เป็น
22
บําเหน็ จ คนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่หลานๆ แต่ทรัพย์ศฤงคารของคนบาปนั ้นสํ่าสมไว้ให้คน
ชอบธรรม 23 ดินที ่คนยากจนไถไว้ก็เกิดผลอุดม แต่สิ ่งของถูกทําลายได้เพราะขาดความยุ
ติธรรม 24 บุคคลที่ สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที่ รักเขาพยายามตีสอนเขา
ทันเวลา 25 คนชอบธรรมรับประทานได้จนพอใจ แต่ท้องของคนชัว่ ร้ายจะหิว

14
คนฉลาดเปรียบกับคนเขลา คนมัง่ มีเปรียบกับคนยากจน
ผู้ หญิง ทัง้ หลายที่ มี สติ ปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้น แต่ ผู้ หญิง ที่ โง่ รื้อม ัน ลงด้วยมือ
ตนเอง 2 บุคคลผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่บุคคลที่ คดเคี้ยวใน
ทางของเขาก็ดูหมิน
่ พระองค์ 3 ในปากของคนโง่มีไม้เรียวแห่งความโอหัง แต่ริมฝีปากของ
ปราชญ์ จะสงวนเขาไว้ 4 ที่ ไหนที่ ไม่มี วัว ผู้ ที่ นั ่น รางหญ้า สะอาด แต่ พืช ผลอุดมได้ มาด ้วย
แรงวัว 5 พยานที่สัตย์ซื่อจะไม่มุสา แต่พยานเท็จจะกล่าวคํามุสา 6 คนมักเยาะเย้ยแสวงหา
ปัญญาเสียเปล่า แต่ความรู นั
้ ้นก็งา่ ยแก่คนที่มีความเข้าใจ 7 จงไปให้พ้นหน้าคนโง่ เมื่อเจ้า
ไม่ พบริม ฝีปากแห่ง ความรู ใ้ นตัว เขา 8 ปัญญาของคนหยัง่ รู ค
้ ือ การเข้าใจทางของเขา แต่
9 คนโง่เขลาเยาะเย้ยเรือ
ความโง่ของคนโง่เป็นทีหลอกลวง
่
่ งความผิดบาป แต่ในท่ามกลาง
คนชอบธรรมก็ มี ความโปรดปราน 10 จิ ตใจรู ค
้ วามขมขื่นของใจเอง และไม่ มี ใครอื่นมาเข้า
ส่วนความชื่นบานของมัน 11 เรือนของคนชัว่ ร้ายจะถูกควํา่ แต่ เต็นท์ ของคนเที่ยงธรรมจะ
รุ ง่ เรือง 12 มี ทางหนึ่ ง ซึ่ง คนเราดู เหมือนถูก แต่ มัน สิน
้ สุด ลงที่ทางของความมรณา 13 แม้
ใจของคนที่หว
ั เราะก็เศร้า และที่สุดของความชื่นบานนั ้นคือความโศกสลด 14 คนที่มีใจหัน
กลับ จะได้ ผลจากทางของเขาจนเต็ม และคนดี ก็ จะได้ ผลดี แห่งการกระทํา ของเขา 15 คน
เขลาเชื่อถือวาจาทุกอย่าง แต่คนหยัง่ รู มองดู
้
ว่าเขากําลังไปทางไหน 16 คนมีปัญญาก็เกรง
กลัว และหัน เสีย จากความชัว่ ร้าย แต่ คนโง่เดือดดาลด้วยความมัน
่ ใจ 17 คนโมโหฉั บ พลัน
18
ประพฤติ โง่เขลา และคนวางแผนชัว่ ร้ายเป็ นที ่ เกลียดชัง คนเขลาได้ ความโง่เป็น มรดก
แต่ คนหยัง่ รู ก็
้ มี ความรู เป็
้ น มงกุฎ 19 คนชัว่ ร้ายกราบคนดี และคนชัว่ ร้ายกราบอยู่ ที่ ประตู
เมืองของคนชอบธรรม 20 คนยากจนนั ้น แม้ เพื่อนบ้านของตนก็ รังเกียจ แต่ คนมัง่ คั ่ งม ี
สหายมากมาย 21 บุ คคลที่ ดู หมิน
่ เพื่อนบ้านของตนก็ ทําบาป แต่ บุ คคลที่ เอ็นดู คนยากจน
ก็ เป็นสุข 22 คนที ่ คิด การชั ่ วน น
ั ้ ไม่ ผิด หรือ บรรดาผู้ ที่ คิด การดี ก็ จะพบความเมตตาและ
ความจริง 23 มี กําไรอยู่ในงานทุกอย่าง การเพียงแต่ พู ดแห่งริมฝีปากนั ้นโน้ มไปทางความ
ขาดแคลน 24 มงกุฎของปราชญ์คือความมัง่ คัง่ ของตน แต่ความโง่ของคนโง่คือความเขลา
25 พยานซื่อตรงจะช่วยชีวต
ิ ให้ รอด แต่ พยานหลอกลวงจะกล่าวคํา มุสา 26 ความยํา เกรง
พระเยโฮวาห์ทําให้คนอยู่อย่างมัน
่ ใจมาก ลูกหลานของเขาจะมีที่ลี้ภัย 27 ความยําเกรงพระ
เยโฮวาห์ เป็น นํ้าพุ แห่ งชีวต
ิ เพื่อ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดจะหลีก จากบ่วงของความมรณาได้ 28 ในมวล
ประชาชนก็ มี ศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์ แต่ ไร้ประชาชนเจ้า นายก็ ถู กทําลาย 29 บุ คคลที่ โกรธช้า
ก็ มี ความเข้าใจมาก แต่ บุ คคลที่ โมโหเร็วก ็ ยกย่องความโง่ 30 ใจที่ สงบให้ ชี วิต แก่ เนื้ อ หนั ง
1
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แต่ ความริษยากระทําให้กระดูกผุ 31 บุ คคลผู้บีบบังคับคนยากจน ดู ถู กพระผู้สร้างของเขา
แต่บุคคลที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ก็เอ็นดูต่อคนขัดสน 32 คนชัว่ ร้ายก็ถูกไล่ออกตามการก
ระทํา ชัว่ ร้ายของเขา แต่ คนชอบธรรมมี ความหวัง ในความมรณาของเขา 33 ปัญญาอาศัย
อยู่ ในใจของคนที่ มี ความเข้าใจ แต่ สิ ่ง ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางบรรดาคนโง่ ก็ ปรากฏตัว 34 ความ
ชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหน่งึ ๆ แต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหน่งึ ๆถูกตําหนิ 35 ข้าราชการที่
เฉลียวฉลาดก็ได้รับความโปรดปรานจากกษั ตริย์ แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่
ประพฤติน่าละอาย

15
ความดีเปรียบกับความชัว่ ร้าย
คํา ตอบอ่อนหวานทําให้ ความโกรธเกรีย
้ วหัน ไปเสีย แต่ คํา กักขฬะเร้า โทสะ 2 ลิน
้ ของ
3
ปราชญ์ ใช้ ความรู ้อย่างถูก ต้อง แต่ ปากของคนโง่ เทความโง่ ออกมา พระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ อยู่ ในทุก แห่ง หน ทรงเฝ้า ดู คนชัว่ และคนดี 4 ลิ้ นที ่ สุภาพเป็นต้น ไม้ แห่ งชีวต
ิ แต่
5
ลิน
้ ตลบตะแลงทํานํ้าใจให้แตกสลาย คนโง่ดู หมิน
่ คําสัง่ สอนของบิดาตน แต่ ผู้ที่ สนใจคํา
ตัก เตือนเป็น ผู้ หยัง่ รู ้ 6 ในเรือนของคนชอบธรรมมี คลัง ทรัพย์ มาก แต่ ความลําบากตกอยู่
กับ รายได้ ของคนชัว่ ร้าย 7 ริม ฝีปากของปราชญ์ กระจายความรู ้ แต่ ความคิด ของคนโง่หา
เป็น เช่น นั ้น ไม่ 8 เครือ
่ งสักการบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์
แต่ คํา อธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็น ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 9 ทางของคนชัว่ ร้ายเป็
นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงรัก ผู้ ที่ ติ ดตามความชอบธรรม 10 ผู้
ที่ ทอดทิง้ ทางดี นับ ว่าการทําโทษเป็น สิง่ ที่ หนั กใจ บุ คคลผู้ เกล ียดคํา เตือนสติ จะตายเปล่า
11 นรกและแดนพินาศก็ ประจักษ์ แจ ้ งอยู่ เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ใจแห่ งบ ุตรทัง
้
หลายของมนุษย์ จะแจ้ง เฉพาะพระองค์ ยงิ่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 12 คนมัก เยาะเย้ย ไม่ รก
ั คนที่
ตัก เตือนเขา ทัง้ เขาจะไม่ ไปหาปราชญ์ 13 ใจที่ รา่ เริง กระทํา ให้ สี หน ้า แจ่มใส แต่ โดยความ
เศร้าในใจดวงจิตก็แหลกสลายไป 14 ใจของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็แสวงหาความรู ้ แต่ปาก
ของคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร 15 ทุกๆวันของคนที่ ทุกข์ใจก็ร้าย แต่คนที ่มีใจร่าเริงมีการ
เลี้ยงต่อ เนื่ องกัน 16 มี ทรัพย์ น้ อยแต่ มี ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ดี กว่า มี คลัง ทรัพย์ ใหญ่
แต่มีความลําบากอยูด้
่ วย 17 กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้ อวัวอ้วนพร้อม
กับ ความเกลียดชัง อยู่ ด้วย 18 คนใจร้อนเร้า การวิวาท แต่ บุ คคลผู้ โกรธช้า ก็ ระงับ การชิ งด ี
19 ทางของคนเกียจคร้านเหมือนรัว
้ ต้นไม้หนาม แต่วิถีของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบ
เสมอ 20 บุ ตรชายที่ ฉลาดกระทํา ให้ บิ ดาย ินดี แต่ คนโง่ ดู หมิน
่ มารดาของตน 21 ความโง่
เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มีสติปัญญา แต่คนที ่มีความเข้าใจจะดําเนิ นในความเที่ยง
ธรรม 22 ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ ล้ม เหลว แต่ มี ผู้ แนะนํา มากๆ แผนงานนั ้
นก็สําเร็จ 23 คําตอบจากปากที่เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คน คําเดียวที่ถูกกาลเทศะ
ิ นํา คนฉลาดขึ้น ไปสู่ เบื้องบน เพื่อ เขาจะได้ หลีก หนี จากนรกเบื้อง
ก็ ดี จริงๆ 24 ทางแห่ง ชีวต
ล่าง 25 พระเยโฮวาห์ จะทรงรือ
้ เรือนของคนเย่อ หยิง่ แต่ ให้ ขอบเขตของหญิ งม ่ายคงอยู่
26 ความคิด ทัง
้ หลายของคนชัว่ ร้ายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ ถ้อยคํา
ของคนบริสุทธิ์เป็นถ้อยคําที่พอพระทัย 27 บุคคลผู้ตะกละหากําไรก็กระทําความลําบากแก่
ครัวเรือนของตน แต่ บุ คคลผู้ เกลียดสินบนจะมี ชีวิตอยู่ 28 ใจของคนชอบธรรมรําพึง ว่าจะ
ตอบอย่างไร แต่ปากของคนชัว่ ร้ายเทสิง่ ชัว่ ร้ายออก 29 พระเยโฮวาห์ทรงอยูห
่ า่ งไกลจากคน
30
ชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานของคนชอบธรรม สว่างของตาทําให้ใจเปรมปรี
ดิ ์ และข่าวดี กระทําให้กระดูกสดชื่น 31 หูที่ ฟังคําตักเตือนที่ ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราชญ์
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32 บุคคลผู้เพิกเฉยต่อคําสัง
่ สอนก็ดูหมิน
่ จิตใจตนเอง

แต่บุคคลผู้ฟังคําตักเตือนก็ได้ความ
เข้าใจ 33 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เป็นการสอนให้ เก ิด ปัญญา และความถ่อมใจเดิน อยู่
ข้างหน้าเกียรติ

16
ความดีเปรียบกับความชัว่ ร้าย
และคําตอบของลิน
้ มาจากพระเยโฮวาห์ 2 ทางทัง้ สิน
้ ของ
3
มนุษย์ ก็ สะอาดในสายตาของเขาเอง แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงชัง่ จิตใจ จงมอบงานของเจ้า
ไว้กับพระเยโฮวาห์ และแผนงานของเจ้าจะได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ 4 พระเยโฮวาห์ทรงสร้าง
ทุกสิง่ ไว้เพื่อพระองค์เอง แม้คนชัว่ ร้ายก็เพื่อวันชัว่ ร้าย 5 ทุกคนที่มีความเย่อหยิง่ ในใจก็เป็
นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ ถึงแม้มือประสานมือช่วยกัน เขาจะพ้นโทษก็หามิได้
6 ความเมตตาและความจริง ได้ ลบความชัว
่ ช้า และคนหลีกความชัว่ ร้ายได้ โดยความยําเก
7
รงพระเยโฮวาห์ เมื่อ ทางของมนุษย์เป็ นที ่ โปรดปรานแด่ พระเยโฮวาห์ แม้ ศัตรู ของเขา
นั ้น พระองค์ ก็ ทรงกระทํา ให้ คืนดี กับ เขาได้ 8 มี แต่ น้ อยแต่ มี ความชอบธรรมก็ ดี กว่า มี ราย
ได้มากด้วยอยุติธรรม 9 ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเยโฮวาห์ทรงนําย่าง
เท้า ของเขา 10 คํา ตัด สิ นอ ัน มาจากพระเจ้า อยู่ ที่ ริม ฝี พระโอษฐ์ ของกษั ตริย์ พระโอษฐ์ ของ
พระองค์ ไม่ ละเมิด ในการพิพากษา 11 ตราชู และตาชัง่ เที่ยงตรงเป็น ของพระเยโฮวาห์ ลูก
ตุ้ มท งั ้ สิน
้ ในถุง เป็น พระราชกิจ ของพระองค์ 12 การกระทําความชัว่ ร้ายเป็น สิง่ น่า เกลียด
น่า ชัง ต่อ กษั ตริย์ เพราะว่า บัล ลั งก ์ นั้น ถูก สถาปนาไว้ ด้วยความชอบธรรม 13 ริม ฝีปากที่
ชอบธรรมเป็ นที ่ ปี ติ ยินดี แก่ กษั ตริย์ และพระองค์ ทรงรักบ ุคคลผู้ พู ดสิง่ ที่ ถูก 14 พระพิโรธ
ของกษั ตริย์ เป็น ผู้ ส่ือสารของความมรณา แต่ ปราชญ์ จะระงับ เสีย ได้ 15 ในความผ่องใส
จากสี พระพักตร์ของกษั ตริย์ ก็ มี ชว
ิ และความโปรดปรานของพระองค์ ก็ เหมือนเมฆฝน
ี ต
16
ปลายฤดู ได้ ปัญญาก็ ดี กว่า ได้ ทองคํา สัก เท่าใด ที่ จะได้ ความเข้าใจก็ ดี กว่า เลือกเอาเงิน
17 ทางหลวงของคนเที่ยงธรรมหันออกจากความชัว
่ ร้าย บุคคลผู้ระแวดระวังทางของตนก็
สงวนชีวต
ิ ของเขาไว้ 18 ความเย่อหยิง่ เดินหน้าการถูกทําลาย และจิตใจที่ยโสนําหน้าการล้ม
19 ที่ จะเป็ น คนมี ใจถ่อมอยู่กับ คนยากจนก็ ดี กว่า แบ่ง ของริบ มาได้ กับ คนเย่อ หยิง
่ 20 บุ คคล
ผู้ จัด การธุ รก ิ จอย่างเฉลียวฉลาดจะพบของดี และคนที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ จะเป็นสุข
21 คนใจฉลาดเรียกว่า เป็ น คนมี ความพิ นิ จ และความหวานแห่ง ริม ฝีปากเพิม
่ ความเรียน
22
รู ้ ความเข้าใจเป็น นํ้าพุ แห่งชีวต
ิ แก่ ผู้ ที่ มี ความเข้าใจ แต่ คํา สัง่ สอนของคนโง่เป็น ความ
23
โง่เขลา ใจของปราชญ์ กระทํา ให้ ปากของเขาสุ ขุม และเพิม
้ ริม ฝีปากของ
่ การเรียนรู แก่
24
เขา ถ้อยคํา แช่ม ชื่น เหมือนรวงผึ้ง เป็น ความหวานแก่ จิต วิญญาณ และเป็น อนามัย แก่
กระดูก 25 มีทางหนึ่ งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิน
้ สุดลงที่ทางของความมรณา 26 คนที
่ ทํางานก็ ทํางานเพื่อ ตนเอง เพราะปากของเขากระตุ้น เขาไป 27 คนอธรรมขุด ค้น ความชัว่
และในริมฝีปากของเขาเหมือนอย่างไฟลวก 28 คนตลบตะแลงแพร่การวิวาท และผู้กระซิ
บก็แยกเพื่อนสนิ ทออกจากกัน 29 คนทารุ ณล่อชวนเพื่อนบ้านของเขา และนําเขาไปในทาง
ที่ ไม่ดี 30 เขาขยิบตากะแผนงานที่ ตลบตะแลง เขาเม้มริมฝีปากของเขานําความชัว่ ร้ายให้
เกิดขึ้น 31 ศีรษะที่มีผมหงอกเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี ถ้าพบในทางแห่งความชอบธรรม 32 บุ
คคลผู้ โกรธช้า ก็ ดี กว่า คนมี กําลัง มาก และบุคคลผู้ ปกครองจิตใจของตนเองก็ ดี กว่า ผู้ ที่ ตี
เมืองได้ 33 สลากนั ้นเขาทอดลงที่ตัก แต่การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห์ทัง้ สิน
้
1 ทัง
้ แผนงานของจิตใจมนุษย์

17

คําสัง่ สอนเรือ
่ งความดีกับความชัว่ ร้าย
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เสบียงกรัง หน่ อยหนึ่ ง พร้อมกับ ความสงบ ดี กว่า เรือนที่ มี เครือ
่ งสักการบูชาเต็ม พร้อม
กับ การวิวาท 2 ทาสที่ เฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ ประพฤติ ความละอาย และจะได้
ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับพวกพีน้
่ อง 3 เบ้ามีไว้สําหรับเงิน และเตาถลุงมไว้
ี สําหรับทองคํา และ
4
พระเยโฮวาห์ ทรงทดลองใจ ผู้ กระทํา ความชัว่ ฟัง ริม ฝีปากเท็จ และคนมุสาเงีย
่ หู แก่ ลิน
้
เหลวไหล 5 บุคคลที่เย้ยหยันคนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขา บุคคลที่ยินดีเมื่อมีความ
ลําบากยากเย็น จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 6 หลานๆเป็น มงกุฎ ของคนแก่ และสง่า ราศี ของบุตรคื
อบ ิ ดาของเขา 7 วาจาสละสลวยไม่ เหมาะแก่ คนโง่ฉั นใด ริม ฝีปากที่ มุ สาย งิ่ ไม่ เหมาะแก่ เจ้
านายฉั นนั ้น 8 ของกํานั ลก็เป็นเหมือนเพชรพลอยในสายตาของเจ้าของ ไม่ ว่ามันจะหันไป
ทางไหนก็ เจริญรุ ง่ เรืองทางนั ้น 9 บุ คคลผู้ปิดบังการละเมิ ดก็เสาะหาความรัก แต่ คนกล่าว
เรือ
่ งนั ้น ซํ้าซากก็ ทําให้ เพื่อนสนิ ท แยกจากกัน 10 คํา ขนาบเข้าไปในคนฉลาดลึก กว่า เฆี่ยน
คนโง่สั กร ้อยที 11 คนชัว่ ร้ายก็ แสวงแต่ การกบฏ ฉะนั ้น จะมี ผู้ สื่อสารดุรา้ ยไปสู้ เขา 12 ให้
คนไปพบแม่ หมี ที่ ลูก ถูก ขโมยไป ยั งด ี กว่า ไปพบคนโง่ในความโง่ของเขา 13 ถ้า คนหนึ่ ง คน
ใดทํา ชัว่ ตอบแทนความดี ความชัว่ จะไม่ พรากจากเรือนของคนนั ้น 14 เมื่อ เริม
่ ต้ นว ิ วาทก ็
เหมือนปล่อยนํ้าให้ไหล ฉะนั ้นจงเลิกเสียก่อนเกิดการวิวาท 15 ผูที
้ ่ช่วยให้คนชัว่ ร้ายเป็นฝ่าย
ถูกและผูที
้ ่ปรับโทษคนชอบธรรม ทัง้ สองก็เป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ 16 ทําไม
คนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญา ในเมื่อเขาไม่มีความคิด 17 มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุก
เวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก 18 คนที่ไม่มีความเข้าใจก็ให้คําปฏิญาณ
และเป็น ผู้รบ
ั ประกัน ต่อ หน้า เพื่อนของตน 19 บุ คคลผู้ รก
ั การละเมิ ดก ็ รก
ั การวิวาท บุ คคล
ผู้ ทํา ประตู เรือนของเขาให้ สู งก ็ แสวงการทําลาย 20 ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดมี ใจตลบตะแลงก็ ไม่ พบสิง่
ที่ ดี อันใด และผู้ที่ ลิ้นวิปลาสก็ ตกอยู่ในความยากลําบาก 21 บิดาที่ มี บุ ตรโฉดก็ มี ความโศก
และบิดาของคนโง่ไม่มีความชื่นบาน 22 ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่ จิ ตใจที่ หมดมานะทําให้
กระดูกแห้ง 23 คนชัว่ ร้ายรับสินบนจากอกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติธรรม 24 คนทีมี
่
25
ความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ปัญญา แต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลก บุ
ตรชายโง่เป็ นที ่ โศกสลดแก่ บิดา และเป็น ความขมขื่น แก่ สตรีผู้ ให้ กําเนิ ด 26 ที่ จะปรับ คน
ชอบธรรมก็ ไม่ ดี ที่ จะโบยเจ้า นายเพราะเหตุ ความเที่ยงตรงก็ ผิด 27 บุ คคลที่ ยบ
ั ยัง้ ถ้อยคํา
28
ของเขาเป็นคนมีความรู ้ และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ ถึงคนโง่หาก
นิ่ งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาด คนที่หุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเป็นคนมีความเข้าใจ
1

18
คําสัง่ สอนเรือ
่ งความชอบธรรม
คนที ่ ปลี กตัว ไปจากผู้ อื่น จงใจกระทํา ตามใจตนเอง และค้านคติ แห่ งสติ ปัญญาทัง้
หลาย 2 คนโง่ไม่ เพล ิด เพลิน ในความเข้าใจ แต่ เพล ิด เพลิน ในการแสดงความคิด เห็น ของ
ตนเท่านั ้น 3 เมื่อคนชัว่ ร้ายมาถึง ความหมิน
่ ประมาทก็มาด้วย และความอดสูมากับความไร้
เกียรติ 4 คําปากของคนเราเป็นนํ้าลึก นํ้าพุแห่งปัญญาเหมือนลําธารนํ้าเชีย
่ ว 5 ที่จะลําเอียง
เข้า ข้างคนชัว่ ร้ายเพื่อ จะบังคับ คนชอบธรรมเรือ
่ งความยุ ติ ธรรมก็ ไม่ ดี 6 ริม ฝีปากของคน
โง่นําการวิวาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย 7 ปากของคนโง่เป็นสิง่ ทําลายตัวเขา
เอง และริม ฝีปากของเขาก็ เป็น บ่วงดัก จิตใจตนเอง 8 ถ้อยคํา ของผู้ กระซิ บน ิ นทาก็ เหมือน
บาดแผล มัน ลงไปยัง ส่วนข้างในของร่างกาย 9 แล ้ว บุคคลที่ หย่อนยานในการงานก็ เป็น
พี่ น้องกับ คนเจ้า ทําลาย 10 พระนามของพระเยโฮวาห์ เป็น ป้อมเข้ม แข็ง คนชอบธรรมวิง่
เข้าไปในนั ้นและปลอดภัย 11 ทรัพย์ศฤงคารของเศรษฐีเป็นเมืองเข้มแข็งของเขา และเป็น
เหมือนกําแพงสูง ตามความคิด เห็น ของเขา 12 ใจของคนก็ จองหองก่อนถึง การถูก ทําลาย
1
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แต่ ความถ่อมใจเดิน อยู่ หน ้า เกียรติ 13 ถ้า คนหนึ่ ง คนใดตอบก่อนที่ เขาได้ ยิน ก็ เป็น ความ
โง่และความอับอายของเขา 14 จิ ตใจของคนจะทนต่อ ความเจ็บ ป่วยได้ แต่ จิ ตใจที่ ชอกชํ้า
ใครจะทนได้ เล่า 15 ใจของคนหยัง่ รู ย
้ อ
่ มหาความรู ้ และหู ของปราชญ์ แสวงความรู ้ 16 ของ
กํานั ลของผู้หน่งึ ผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั ้น และนําเขามาถึงคนใหญ่คนโต 17 บุคคลผู้แถลง
คดี ของตนก่อนก็ ดู เหมือนเป็น ฝ่ายถูก จนกว่า ฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา 18 การจับ
สลากกระทําให้การทะเลาะสิน
้ สุด และตัดสินคู่ โต้ แย้งที่ มีกําลัง 19 การคืนดีกันกับพี่น้องที่
สะดุดกันแล้ วก็ยากกว่าการชนะเมืองที่ เข้มแข็ง และการทะเลาะวิวาทของเขาเหมือนดาล
ที่ ป้อมปราการ 20 ท้องจะอิม
่ ก็ จากผลแห่ง ปากของเขา เขาจะหนําใจเพราะผลอัน เกิด จาก
ริมฝีปากของตน 21 ความตายและความเป็นอยู่ที่ อํานาจของลิน
้ และบรรดาผู้ที่ รักมันก็จะ
กิน ผลของมัน 22 บุ คคลที่ พบภรรยาก็ พบของดี และได้ ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห์
23 คนยากจนใช้ คํา วิงวอน แต่ คนมัง
่ คัง่ ตอบเสียงห้วนๆ 24 คนที ่ มี เพื่อนต้องแสร้ง ทํา เป็น
เพื่อน แต่มีมิตรคนหนึ่ งที่ใกล้ชิดยิง่ กว่าพี่น้ อง

19
คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา

1 คนยากจนผู้ดําเนิ นในความซื่อสัตย์ของเขา

ดีกว่าคนที่มีริมฝีปากตลบตะแลงและเป็น

คนโง่ 2 แลว
้ การที่จิตใจคนไม่มีความรูก็
้ ไม่ดี และบุคคลที่เร่งเท้าหนั กกม
็ ักพลาดผิด 3 ความ

โง่ของคนใดนําความพินาศมาถึงเขา และใจของเขาเกรีย
้ วกราดต่อพระเยโฮวาห์ 4 ทรัพย์
ศฤงคารเพิม
่ เพื่อนเป็ นอันมาก แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไป 5 พยานเท็จจะไม่ได้
รับโทษหามิได้ และบุคคลผู้เปล่งคํามุสาจะหนี ไม่พ้น 6 คนเป็ นอันมากเอาอกเอาใจของเจ้า
นาย และทุกคนก็ เป็ นมิตรกับคนที่ ให้ของกํานั ล 7 บรรดาพี่น้องของคนยากจนก็ ยงั เกลียด
เขา มิ ตรของเขาจะยิง่ ไกลจากเขาสัก เท่าใด เขาพยายามพูด แต่ ไม่มี ใครยอมฟัง 8 บุ คคล
ที่ได้ปัญญาก็รก
ั จิตใจตนเอง บุคคลผู้รก
ั ษาความเข้าใจไว้จะพบสิง่ ที่ ดี 9 พยานเท็จจะไม่รบ
ั
10
โทษหามิได้ และบุคคลที่ เปล่งคํามุสาจะพินาศ ที่ คนโง่จะอยู่อย่างสําราญก็ ไม่เหมาะอยู่
แล้ว ที่ ทาสจะปกครองเจ้า นายก็ ยงิ่ ไม่ เหมาะมากกว่านั ้ นอ ีก 11 สาม ัญ สํานึ ก ที่ ดี กระทํา ให้
คนโกรธช้า และที่ มองข้ามการละเมิด ไปเสี ยก ็ เป็น สง่า ราศี แก่ เขา 12 พระพิโรธของกษั ตริ
ย์เหมือนเสียงคํารามของสิงโต แต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนนํ้าค้างบนผักหญ้า
13 บุ ตรชายโง่ เขลาเป็ น ความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็
เหมือนนํ้าฝนย้อยหยดไม่หยุด 14 เรือนและทรัพย์ศฤงคารเป็นมรดกมาจากบิดา แต่ภรรยา
ที่ หยัง่ รู ้ก็ มาจากพระเยโฮวาห์ 15 ความเกียจคร้านทําให้ หลับ สนิ ท และคนขี้ เก ียจจะต้อง
หิว 16 บุ คคลที่ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ก็ รักษาชีวต
ิ ของตน บุ คคลที่ ดู หมิน
่ มรรคาทัง้ หลายของ
17
พระองค์ ก็ จะถึงตาย บุ คคลที่ เอ็นดู คนยากจนก็ ให้พระเยโฮวาห์ทรงยืม และพระองค์ จะ
ทรงตอบแทนแก่ การกระทํา ของเขา 18 จงตี สอนบุตรชายของตนเมื่อยั งม ี ความหวัง อย่า
หมดกําลังใจเพราะเหตุการร้องไห้ของเขา 19 คนทีโ่ มโหฉุ นเฉี ยวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้า
เจ้าช่วยเขาให้พ้นแล้ว ก็ต้องช่วยเขาให้พ้นอีก 20 จงฟังคําแนะนําและรับคําสัง่ สอนเพื่อเจ้า
จะได้ ปัญญาสําหรับ อนาคต 21 ในใจของมนุษย์ มี แผนงานเป็ นอ ัน มาก แต่ คํา ปรึกษาของ
พระเยโฮวาห์นั ่นแหละ จะดํารงอยูได้
่ 22 สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตา และ
คนยากจนยั งด ี กว่า คนมุสา 23 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ นํา ไปสู่ ชีวต
ิ และบุคคลผู้ ได้ รับ
แล้ วก็หยุดด้วยความพอใจ เขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยีย
่ มกรายเขา 24 คนเกียจคร้านฝังม
ือ ของตัว ไว้ในอกเสื้อ และจะไม่ ยอมเอามาสู่ ปากของตนอีก 25 จงตี คนที ่ มัก เยาะเย้ย และ
คนเขลาจะเรียนความหยัง่ รูเอง
้
จงตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู ้ 26 บุ
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คคลผู้ ทํา ทารุ ณ แก่ บิ ดาของเขาและขับ ไล่ มารดาของเขาไปเสีย เป็น บุตรชายผู้ ก่อ ให้ เก ิด
ความอับอายและการถูกตําหนิ 27 บุตรชายของเราเอ๋ย จงเลิกฟังคําสัง่ สอนที่ทําให้เจ้าหลง
ไปจากคํา แห่ง ความรู ้ 28 พยานที่ อธรรมก็ เยาะเย้ย ความยุ ติ ธรรม และปากของคนชัว่ ร้าย
ก็ กลืนกินแต่ ความชัว่ ช้า 29 การปรับโทษมี พร้อมอยู่สําหรับคนมักเยาะเย้ย และการโบยก็
สําหรับหลังของคนโง่

20

คําเตือนสติและคําสัง่ สอน
เหล้า องุน
่ ให้ เก ิ ดการเยาะเย้ย และสุ ราก ็ ให้ เก ิด เป็น พาลเกเร ผู้ ใดถูก มัน หลอกลวงก็
ไม่ เป็น คนฉลาด 2 ความครันคร
่
้ามกษั ตริย์ก็ เหมือนสิงโตคําราม ผู้ใดยัว่ เย้าพระองค์ ให้กร
ิ้วก ็ ทํา ผิด ต่อ ชีวต
ิ ของตนเอง 3 ที่ จะรักษาตนให้ พ้น การวิวาทก ็ เป็น เกียรติ แต่ คนโง่ทุ กคน
จะเข้ายุ่งกับธุระของคนอื่น 4 คนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้าหนาว เขาจึงจะแสวงหาเมื่อถึง
ฤดู เกี่ยว แต่ ไม่ พบอะไรเลย 5 คํา ปรึกษาในใจของคนเหมือนนํ้า ลึก แต่ คนที ่ มี ความเข้าใจ
จะสามารถโพงมันออกมาได้ 6 คนเป็ นอันมากป่าวร้องความดีของเขาเอง แต่ใครจะหาคน
สัตย์ ซ่ ือ พบเล่า 7 คนชอบธรรมดําเนิ น ในความซื่ อสัตย์ ของตน บุ ตรทัง้ หลายของเขาที่ เก
ิดตามเขามาย่อมได้ รบ
ั พร 8 กษั ตริย์ผู้ ประทับบนบัลลั งก์พิพากษาย่อมทรงฝัด ความชัวท
่ งั ้
9
หลายออกด้วยพระเนตรของพระองค์ ผูใดจะกล่
้
าวได้ว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําใจของข้าพเจ้า
ให้สะอาดแล้ว ข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นบาปของข้าพเจ้า� 10 ลูกตุ้มฉ้ อฉลและเครือ
่ งตวงคดโกง
ทัง้ สองสิง่ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พอๆกัน 11 แม้ เด็กๆก็ แสดงตัว โดยการ
ประพฤติของเขาว่า สิ่งที่เขากระทําจะบริสุทธิ์ และถูกต้องหรือไม่ 12 หูที่ฟังได้และตาที่มอง
เห็น พระเยโฮวาห์ ทรงสร้างมัน ทัง้ สอง 13 อย่า รัก การหลับ ไหล เกรงว่า เจ้า จะมาถึง ความ
ยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้าจะได้ กินอาหารอิม
่ 14 ผู้ซื้อพูดว่า “เลว เลว� แต่ เมื่อเขา
ไปแล้ว เขาจึง อวด 15 มี ทองคํา และทั บท ิม มี ค่า เป็ นอ ัน มาก แต่ ริม ฝีปากที่ มี ความรู ก็
้ เป็น
16
เพชรนิ ลจินดาประเสริฐ จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น และยึดตัว
เขาไว้ เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าว 17 อาหารที่ ได้ มาด้วยการหลอกลวงมี รสหวานแก่ ผู้
ได้ มา แต่ ภายหลัง ปากของเขาจะเต็ม ไปด้วยกรวด 18 แผนงานทัง้ สิน
้ ดํารงอยู่ ได้ ด้วยการ
ปรึกษาหารือ จงทํา สงครามด้วยมี การนํา ที่ ฉลาด 19 บุ คคลที่ เท ี่ยวซุบซิบ ไปก็ เผยความลับ
ให้กระจาย ฉะนั ้นอย่าเข้าสังคมกับคนที่ยกยอด้วยริมฝีปากของตน 20 ถ้าคนหนึ่ งคนใดแช่
งบ ิ ดาหรือ มารดาของตน ประทีป ของเขาจะดับ มื ดม ิด 21 เริม
ั มรดกแบบชิง
่ แรกอาจได้ รบ
22
สุ กก ่อนห่าม แต่ ที่ สุด ปลายจะไม่ เป็น พร อย่า พูด ว่า “ข้า จะแก้ แค้น ความชัว่ � แต่ จงรอ
คอยพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้รอด 23 ลูกตุ้มฉ้ อฉลเป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนต่อ
24
พระเยโฮวาห์ และตราชู เท ี ยมเท็จ ก็ ไม่ ดี ย่างเท้า ของมนุษย์ นั้น พระเยโฮวาห์ทรงเป็น ผู้
สัง่ แล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้ อย่างไร 25 ที่ คนจะกินของบริสุทธิ์ และมาสอบถาม
เมื่อ ปฏิญาณไปแล้ว ทัง้ สองเป็น บ่วงดัก ตนเอง 26 กษั ตริย์ ที่ ฉลาดย่อมฝัด คนชัว่ ร้าย แล ้ว
ทรงขับ กงจักรทับ เขา 27 จิ ตวิญญาณของมนุษย์ เป็น ประทีป ของพระเยโฮวาห์ ส่องดู ส่วน
ลึก ที่สุด ของเขาทัง้ สิน
้ 28 ความเมตตาและความจริง สงวนกษั ตริย์ ไว้ และความเมตตาก็
เชิดชู พระที่นั่ง ของพระองค์ ไว้ 29 สง่า ราศี ของคนหนุ่ม คือ กําลัง ของเขา แต่ ความงามของ
คนแก่ คือ ผมหงอกของเขา 30 ความฟกชํ้า ดํา เขียวของบาดแผลก็ ชาํ ระความชัว่ เสีย การ
โบยตีกระทําให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน
1

ทางแห่งสันติภาพและความสําเร็จ
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1 พระทัย กษั ตริย์เป็ น เหมือนธารนํ้า ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะหัน ไป
ไหนๆตามแต่ พระองค์ ทรงโปรด 2 ทางของคนทุก ทางก็ ถู กต้องในสายตาของตนเอง แต่

พระเยโฮวาห์ ทรงพิ นิ จด ู จิตใจ 3 ที่ จะกระทํา ความเที่ยงธรรมและความยุ ติ ธรรมก็ เป็ นที ่
โปรดปรานแด่ พระเยโฮวาห์มากกว่า เครือ
่ งสัก การบู ชา 4 ตายโส ใจเย่อ หยิง่ และการไถนา
ของคนชัว่ ร้ายเป็น บาป 5 แผนงานของคนขยัน ขัน แข็ง นํา สู่ ความอุดมแน่ นอน แต่ ทุ กคน
ที่ เร่งร้อนก็ มาสู่ ความขัดสนเท่านั ้น 6 การได้ คลัง ทรัพย์ มาด ้ว ยลิ้ นม ุ สาก ็ คือ ความอนิ จจัง
ที่ เคลื่อนไปๆมาๆของคนที่ เสาะหาความตาย 7 ความทารุ ณ ของคนชัว่ ร้ายจะกวาดเขาไป
เพราะเขาปฏิเสธไม่ ยอมทํา สิง่ ที่ ยุติธรรม 8 ทางของมนุษย์ตลบตะแลงและมี ความผิด แต่
ความประพฤติ ของผู้ บริสุทธิ์นั ้น ถูก ต้อง 9 อยู่ ที่ มุ มบนหลังคาเรือนดี กว่า อยู่ ในเรือนกว้าง
ขวางร่วมกับ หญิง ขี้ ทะเลาะ 10 วิญญาณของคนชัว่ ร้ายปรารถนาความชัว่ เพื่อนบ้านของ
เขาไม่เป็ นที ่ชอบใจในสายตาของเขา 11 เมื่อคนมักเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนเขลาก็ ฉลาดขึ้น
เมื่อปราชญ์ได้ รับการสัง่ สอน เขาก็ ได้ ความรู ้ 12 คนชอบธรรมสังเกตดู เรือนของคนชัว่ ร้าย
แต่พระเจ้าทรงควํา่ คนชัว่ ร้ายลงเพราะเหตุความชัว่ ร้ายของเขา 13 บุคคลผู้อุดหูไม่ฟังเสียง
ร้องของคนยากจน ตัว เขาเองจะร้อง แต่ ไม่มี ใครได้ ยิน 14 ให้ ของกํานั ล ในที่ ลับ ย่อมแปร
ความโกรธ ให้สิ นบนในอกก็ แปรการพิโรธร้าย 15 เมื่อ กระทํา การตัด สิ นก ็ เป็นการชื่นบาน
แก่ คนชอบธรรม แต่ คนกระทํา ความชัว่ ช้า จะได้ รบ
ั ความพินาศ 16 ผู้ ใดที่ หน
ั เหไปจากทาง
17
แห่ง ความเข้าใจ จะพัก อยู่ ในที่ ประชุม ของคนตาย บุ คคลที่รก
ั ความเพลิดเพลิน จะเป็น
คนยากจน บุ คคลที่รก
ั เหล้า องุน
่ และนํ้ามัน จะไม่ มัง่ คัง่ 18 คนชัว่ ร้ายเป็น ค่า ไถ่ สําหรับ คน
ชอบธรรม และคนละเมิด สําหรับ คนเที่ยงธรรม 19 อยู่ ในแผ่น ดิน ทุ รก ัน ดารดี กว่า อยู่ กับ ผู้
หญิงที่ขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่น 20 คลังทรัพย์ประเสริฐและนํ้ามันมีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาด
แต่ คนโง่ กิ นม ัน หมด 21 บุ คคลผู้ ตามติด ความชอบธรรมและความเอ็นดู จะพบชีวต
ิ และ
ความชอบธรรมกับ เกียรติ ยศ 22 ปราชญ์ ปี นเข้าไปในเมืองของคนที่ มี กําลัง และพัง ทลาย
ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ที่ เขาไว้วางใจ 23 บุ คคลที่ รก
ั ษาปากและลิน
ั ษาจิตใจเขาเองให้
้ ของตนก็ รก
พ้น ความลําบาก 24 “คนเย่อ หยิง่ และคนมัก เยาะเย้ย� เป็น ชื่อ ของคนที่ ประพฤติ ตัว ด้วย
ความโกรธเย่อ หยิง่ ยโส 25 ความปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่า ตัว เขาเอง เพราะมือ ของ
เขาปฏิเสธไม่ ทํางาน 26 เขาโลภอย่างตะกละอยู่ วัน ยัง คํ่า แต่ คนชอบธรรมให้และไม่ หน ่ วง
เหนี่ ยวไว้ 27 เครือ
่ งสักการบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน เมื่อ เขานํา มาด้วย
ใจที่ ชว
ั ่ ร้ายจะยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 28 พยานเท็จ จะต้องพินาศ แต่ คนที ่ พู ดอย ่างซื่ อสัตย์
นั ้น ฟังได้ 29 คนชัว่ ร้ายทําให้ หน ้า ของตนด้านไป แต่ คนเที่ยงธรรมพิ เคราะห์ ดู ทางของตน
30 ปั ญญาก็ ดี ความเข้าใจก็ ดี คําปรึกษาก็ ดี จะเอาชนะพระเยโฮวาห์ไม่ได้ 31 ม้าก็ เตรียมไว้
พร้อมแล้วสําหรับวันสงคราม แต่ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์

22

หลักการฝ่ายศีลธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณ
1 ชื่อ เสียงดี เป็ น สิง
่ ควรเลือกยิง่ กว่า ความมัง่ คัง่ มากมาย และซึ่ง เป็ นที ่ โปรดปรานก็ ยงิ่
กว่า มี เงิน หรือ ทอง 2 คนมัง่ คัง่ และยากจนประชุม พร้อมกัน พระเยโฮวาห์ ทรงสร้างเขาทัง้
สิน
่ ยไปและรับ โทษ
้ 3 คนหยัง่ รู ้เห ็ นอ ัน ตรายและซ่อนตัว ของเขาเสีย แต่ คนเขลาเดิน เรือ
4 บําเหน็ จของความถ่อมใจและความยําเกรงพระเยโฮวาห์ คือความมัง
่ คัง่ เกียรติและชีวต
ิ
5 หนามและบ่วงอยู่ ในทางของคนตลบตะแลง บุ คคลที่ ระแวดระวัง จิตใจตนเองจะอยู่ ไกล
เสีย จากสิง่ เหล่า นี้ 6 จงฝึก เด็ก ในทางที่ เขาควรจะเดิน ไป และเมื่อ เขาชราแล้ว เขาจะไม่
พรากจากทางนั ้น 7 คนมัง่ คัง่ ปกครองเหนื อ คนยากจน และคนขอยืม ก็ เป็น ทาสของคนให้
ยืม 8 บุ คคลผู้ หว่านความชัว่ ช้า จะเกี่ยวความหายนะ และไม้ ถือ แห่ง ความดุ เดือดของเขา
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จะล้มเหลว 9 บุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขา
แก่ คนยากจน 10 จงขับคนมักเยาะเย้ยออกไปเสีย แล้วการวิวาทจะหมดไป เออ การวิวาท
และการดูแคลนจะหยุดลง 11 บุคคลที่รก
ั ใจบริสุทธิ์ เพราะเหตุรม
ิ ฝีปากของเขามีกรุ ณาคุณ
12
กษั ตริย์ จะได้ เป็ นม ิตรของเขา พระเนตรพระเยโฮวาห์ เฝ้า อยู่ เหนื อ ความรู ้ แต่ พระองค์
ทรงควํา่ ถ้อยคํา ของคนละเมิด 13 คนเกียจคร้านกล่าวว่า “มี สิ งโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูก ฆ่า
ตามถนน� 14 ปากของหญิง ชัว่ เป็น หลุ มล ึก บุ คคลซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธจะตกลง
ในที่ นั ้น 15 ความโง่ถู กผูกมัดอยู่ในใจของเด็ก แต่ไม้เรียวที่ ตีสอนก็ขับมันให้หา่ งไปจากเขา
16 บุ คคลผู้ บีบ บังคับ คนยากจนเพื่อ เพิม
่ ทรัพย์ศฤงคารของตน และผู้ที่ เพิม
่ ให้แก่ คนมัง่ คัง่
จะมาถึงความขัดสนอย่างแน่ นอน 17 เอียงหูของเจ้าและฟังถ้อยคําของปราชญ์ และเอาใจ
18 เพราะถ้า เจ้า รักษาถ้อยคํา และความรู น
ใส่ ความรู ของเรา
้
้ ั ้น ไว้ในตัว เจ้า ก็ จะเป็น ความ
19
ชื่น ใจแก่ เจ้า แล ้ วท งั ้ สองจะมัน
่ คงในริม ฝีปากของเจ้า เพื่อ ความไว้วางใจของเจ้า จะอยู่
ในพระเยโฮวาห์ เราให้ แจ ้ง ประจั กษ ์ แก่ เจ้ าในวัน นี้ แม้ แก่ ตัว เจ้า เอง 20 เราได้ เข ียนให้ เจ้
าถึง สิง่ วิเศษนั ก ถึง เรือ
่ งการปรึกษาและความรู แล
้ ้วมิ ใช่ หรือ 21 เพื่อ ให้ เจ้ าทราบถึง ความ
แน่ นอนของถ้อยคําแห่งความจริง เพื่อเจ้าจะได้ให้คําตอบที่จริงแก่ผูที
้ ่ใช้เจ้าไป 22 อย่าปล้น
คนยากจน เพราะเขาเป็น คนยากจน หรือบ ีบ คัน
้ คนทุกข์ ใจที่ ประตู เมือง 23 เพราะว่า พระ
เยโฮวาห์ จะทรงว่า ความแทนเขา และริบ ชีวต
ิ ของผู้ ที่ ริบ เขา 24 อย่า เป็ นม ิต รกับ คนที่ มัก
โกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห 25 เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู ท
้ างของเขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้าในบ่
26
วง อย่าเป็นพวกที่ เป็นผู้คํ้าประกัน อย่าเป็นพวกผู้เป็นประกันหนี้ สิ น 27 ถ้าเจ้าไม่มีอะไร
ชําระเขา ทําไมจึง ควรให้ เขาเอาที่นอนไปจากใต้ ตัว เจ้า เล่า 28 อย่า ย้ายหลัก เขตเก่า แก่ ซ่ึง
บรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้ 29 เจ้าเห็นคนที่ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษั ตริย์
เขาจะไม่ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าคนตํ่าต้อย

23
การตักเตือนเรือ
่ งความตะกละ การสมาคมกับคนชัว่ การละเลยต่อการตีสอนบุตร หญิง
แพศยาและการดื่มสุรา

เมื่อ เจ้า นั ่ง ลงรับ ประทานกับ ผู้ ครอบครองบ้านเมือง จงสังเกตให้ดี ว่า อะไรอยู่ ข้างหน้า
เจ้า 2 ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละ เจ้ าจงจ่ อมีดไว้ที่ คอของเจ้า 3 อย่าปรารถนาของโอชะของท่าน
เพราะมัน เป็น อาหารที่ หลอกลวง 4 อย่า ทํา งานเพื่ อม ั ่งม ี จงเลิก พึ่ง สติ ปัญญาของตนเอง
5 เจ้ าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ ของอนิ จจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติมีปี ก แน่ นอนที เดียวมันจะ
บินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี 6 อย่ากินอาหารของคนที่ ตระหนี่ อย่าปรารถนาของโอชะ
ของเขา 7 เพราะเขาคิด ในใจอย่างไร เขาก็ เป็น อย่างนั ้น เขาพู ดก ับ เจ้า ว่า “จงกิน และดื่ม
เถิด� แต่ ใจของเขามิ ได้ อยู่ กับ เจ้า 8 เจ้ าจะต้องสํารอกอาหารซึ่ง เจ้า ได้ กิน เข้าไปนั ้น และ
เสีย ถ้อยคํา แช่ม ชื่น ของเจ้า เสีย เปล่าๆ 9 อย่า พูด ให้คนโง่ได้ยน
ิ เพราะเขาจะดู หมิน
่ ปัญญา
แห่ง ถ้อยคํา ของเจ้า 10 อย่า โยกย้ายเสาเขตเก่า แก่ หรือ เข้าไปในไร่นาของคนกําพร้า พ่อ
11 เพราะพระผู้ ไถ่ ของเขาแข็ง แรง พระองค์ จะว่า คดี ของเขาต่อสู้ เจ้า 12 จงเอาใจของเจ้า
รับคําสัง่ สอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคําแห่งความรู ้ 13 อย่ายับยัง้ การตี สอนเสียจากเด็ก
เพราะถ้า เจ้า ตี เขาด้วยไม้ เรียว เขาจะไม่ ตาย 14 เจ้ าจะตี เขาด้วยไม้ เรียว แล ้ว เจ้า จะช่วย
ชีวต
ิ ของเขาให้รอดจากนรก 15 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าใจของเจ้าฉลาด ใจของเราเองก็จะ
ยินดี 16 เออ วิญญาณของเราจะเปรมปรีดิ ์ เมื่อริมฝีปากของเจ้าพูดสิง่ ที่ ถูกต้อง 17 อย่าให้
ใจของเจ้า ริษยาคนบาป แต่ จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์วัน ยัง คํ่า 18 ด้วยว่า จะมี ที่ สิ ้นสุ ดอย ่าง
แน่ นอนทีเดียว และความคาดหวังของเจ้าจะมิได้ถูกตัดออก 19 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง
1
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และจงฉลาดเถิด และนําใจของเจ้าไปในทางนั ้น 20 อย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าองุน
่ หรือ
ท่ามกลางคนตะกละที่ กินเนื้ อ 21 เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน และ
ความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้รวิ้ ห่มคนนั ้น 22 จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กําเนิ ดเจ้า และอย่าดูหมิน
่
มารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ 23 จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสีย จงซื้อปัญญา คําสัง่ สอน
และความเข้าใจ 24 บิ ดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ ์ อย่างยิง่ บุ คคลผู้ ให้ กําเนิ ด บุตรที่
ฉลาดจะยินดีเพราะเขา 25 บิดามารดาของเจ้าจะยินดี และผูที
้ ่คลอดเจ้าก็จะเปรมปรีดิ์ 26 บุ
ตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางทัง้ หลายของเรา
27 เพราะหญิง แพศยาเป็ น หลุ มล ึก และหญิง สัญจรเป็ น เหมือนบ่อ แคบ 28 นางหมอบคอย
อยู่เหมือนคอยเหยื่อ และเพิม
้ งโอย ใครที่รอ
้ งอุย
่ คนละเมิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์ 29 ใครที่รอ
ใครที่มีการวิวาท ใครที่มีการร้องคราง ใครที่มีบาดแผลปราศจากเหตุ ใครที่มีตาแดง 30 คือ
บรรดาผู้ที่นั ่งแช่อยู่กับเหล้าองุน
่ บรรดาผู้ที่ไปแสวงหาเหล้าประสม 31 อย่ามองดูเหล้าองุน
่
32
เมื่อมนม
ั สี
ี แดง เมื่อเป็นประกายในถ้วย และลงไปคล่องๆ ณ ที่สุดมนก
ั ัดเหมือนงู และมัน
33
ฉกเอาเหมือนงูพิษ ตาของเจ้าจะมองดูหญิงชัว่ และใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลง 34 เออ
เจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยูก
่ ลางทะเล อย่างคนที่นอนอยูบ
่ นเสากางใบ 35 เจ้าจะว่า “เขา
ตีข้า แต่ข้าไม่เจ็บ เขาทุบข้า แต่ข้าไม่รู ส
้ ึก ข้าจะตื่นเมื่อไรหนอ ข้าจะแสวงหาการดื่มอีก�

24
การตักเตือนเรือ
่ งการริษยาคนชัว่
อย่า คิด ริษยาคนชัว่ หรือ ปรารถนาอยู่ รว่ มกับ เขา 2 เพราะว่า ใจของเขาคิด ประกอบ
การทําลาย และริม ฝีปากของเขาพูด การประทุษร้าย 3 เรือนนั ้น เขาสร้างกัน ด้วยปัญญา
และสถาปนามัน ไว้ด้วยความเข้าใจ 4 โดยความรู บ
้ รรดาห้องก็ เต็ม ไปด้วยความมัง่ คัง่ ล้วน
5
ประเสริฐ และเพลิดเพลิน ทัง้ สิน
คนฉลาดมี กําลัง มาก และคนมี ความรู ้ก็ เพิม
้
่ กําลัง ขึ้น
6 เพราะว่า โดยการนํา ที่ ฉลาด เจ้ าก็ จะเข้ าสงครามได้ และด้วยมี ที่ ปรึกษามากๆก็ มี ความ
ปลอดภัย 7 สําหรับ คนโง่นั้น ปัญญาสูง เกิน ไป ที่ ประตู เมืองเขาไม่ อา้ ปากพูด 8 บุ คคลผู้ กะ
แผนงานทําความชัว่ เขาเรียกกั นว่าคนเจ้าเล่ห์ 9 การคิดในเรือ
่ งที่ โง่เขลาเป็นบาป และคน
มัก เยาะเย้ย เป็ นที ่ น่า เกลียดน่าชัง แก่ มนุษย์ 10 ถ้า เจ้า ท้อใจในวัน แห่ง ความชัว่ ร้าย กําลัง
ของเจ้า ก็ น้ อย 11 ถ้า เจ้า ไม่ ชว
่ ยบรรดาผู้ ที่ ถู กนํา ไปสู่ ความมรณา และไม่ ชว
่ ยบรรดาผู้ ที่ ตุ
12
ปัดตุเป๋ ไปเพื่อถูกฆ่าให้รอด ถ้าเจ้าจะว่า “ดูเถิด เราไม่รู เรื
้ อ
่ งนี้ เลย� พระองค์ผู้ทรงชัง่ ใจ
จะไม่ ทรงเพ่ง เล็ง เห็น หรือ พระองค์ ผู้ ทรงเฝ้า วิญญาณอยู่ เหนื อ เจ้า จะไม่ ทราบหรือ และ
พระองค์ จะไม่ ทรงเรียกเอาจากทุก คนตามการกระทํา ของเขาหรือ 13 บุ ตรชายของเราเอ๋ย
จงรับประทานนํ้าผึ้งเพราะเป็นของดี และรวงผึ้งซึ่งมีรสหวาน 14 การรู จ
้ ักปัญญาก็เป็นเช่น
นั ้น แก่ วญ
ิ ญาณของเจ้า เมื่อ เจ้า พบปัญญาก็ จะมี บําเหน็ จ และความคาดหวัง ของเจ้า จะ
ไม่ ถู กตัด ออก 15 โอ คนชัว่ ร้ายเอ๋ย อย่า หมอบคอยเพื่อ ต่อ สู้ กั บท ี่ อาศัย ของคนชอบธรรม
อย่าปล้นเรือนของเขา 16 เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครัง้ แล้ วก็ลุ กขึ้นอีก แต่ คนชัว่ ร้าย
จะตกอยู่ ในอาการร้าย 17 อย่า เปรมปรีดิ ์ เมื่อ ศั ตรู ของเจ้า ล้ม และอย่า ให้ ใจของเจ้า ยินดี
เมื่อเขาสะดุด 18 เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทัย และทรงหัน
ความกริว้ จากเขาเสีย 19 เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนชัว่ และอย่ามีใจริษยาคนชัว่ ร้าย
20 เพราะคนชัว
่ จะไม่มีบําเหน็ จ ประทีปของคนชัว่ ร้ายจะถู กดับเสีย 21 บุตรชายของเราเอ๋ย
จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ อย่า เข้า ยุ่ งก ับ คนที่ หน
ั กลับ จากพระองค์ ทัง้ สองนั ้น
22 เพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทัง
้ สองจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศ
ที่ จะมาจากพระองค์ ทัง้ สอง 23 ข้อความเหล่า นี้ เป็น คํา กล่าวของปราชญ์ ด้วย การเห็น แก่
1

สุภาษิ ต 24:24

723

สุภาษิ ต 25:27

หน้าคนใดในการตัดสินนั ้นไม่ดีเลย 24 บุคคลผู้กล่าวแก่คนชัว่ ร้ายว่า “เจ้าไร้ความผิด� จะ
ถูก ชนชาติ ทัง้ หลายแช่ง และประชาชาติ จะรังเกียจ 25 แต่ บรรดาผู้ ขนาบเขาจะมี ความปี ติ
ยินดี และพรอันดีจะมีอยู่กับเขา 26 ทุกคนจะจุบริมฝีปากของผู้ให้คําตอบที่ถูก 27 จงเตรียม
งานของเจ้าที่ภายนอก ทําทุกอย่างของเจ้าให้พรอ
้ มที่ในนา และหลังจากนั ้นกจ
็ งสร้างเรือน
ของเจ้า 28 อย่าเป็นพยานปรักปรําเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุ และอย่าล่อลวงด้วยริม
ฝีปากของเจ้า 29 อย่ากล่าวว่า “ข้าจะทําแก่เขาอย่างที่เขาได้ทําแล้วแก่ข้า ข้าจะทําตอบแก่
เขาอย่างที่ เขาได้ กระทํา � 30 เราผ่านไปที่ ไร่นาของคนเกียจคร้าน ข้างสวนองุน
่ ของคนที่
ไร้ความเข้าใจ 31 และดู เถิด มี หนามงอกเต็ม ไปหมด และแผ่นดิ นก ็ เต็ม ไปด้วยตําแย และ
กําแพงหินของมันก็พังลง 32 แล้วเราได้เห็นและพิเคราะห์ดู เรามองดูและได้รบ
ั คําสัง่ สอน
33 “หลั บน ิด เคลิม
34
้ หน่ อย กอดมือ พัก นิ ด หน่ อย แล ้ว ความจนจะมาหาเจ้า อย่างนั ก ท่อง
เที่ยว ความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ�

25
คําตักเตือนและคําสัง่ สอนต่างๆ
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น สุ ภาษิ ต ของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน ซึ่ง คนของเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ได้ คัด ลอกไว้ 2 สง่า ราศี ของพระเจ้า คือ การซ่อนสิง่ ต่างๆไว้ แต่ ศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์คือ
3
การค้น สิง่ ต่างๆให้ปรากฏ ฟ้า สวรรค์ สูง ฉั นใด และแผ่น ดิน โลกลึก ฉั นใด พระทัย ของกษั
ตริย์ก็เหลือจะหยัง่ รู ฉั
้ นนั ้น 4 จงไล่ขี้ออกจากเงินเสีย แล้วจะมีวัสดุสําหรับช่างทําขัน 5 จงไล่
คนชัว่ ร้ายออกไปเสีย จากพระพักตร์กษั ตริย์ และพระที่นั่ง ของพระองค์ จะสถาปนาไว้ด้วย
ความชอบธรรม 6 อย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักตร์กษั ตริย์ หรือยืนอยู่ในที่ของผู้
หลักผู้ใหญ่ 7 เพราะที่จะให้เขาว่า “เชิญขึ้นมาที่นี่ � ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ําต่อหน้าเจ้านายผู้
ซึ่งตาของเจ้าได้เห็นแล้ว 8 อย่าด่วนนําเข้ามายังโรงศาล เพราะเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าทําให้
เจ้าได้อายแล้ว ในที่สุดเจ้าจะทําอย่างไร 9 จงตกลงเรือ
่ งของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้า และ
10
อย่า ทําให้ เผยความลับ ของเขา เกรงว่า ผู้ ที่ ได้ ยิน จะนํา ความอายมาสู่ เจ้า และชื่อ เสียง
ของเจ้าจะมัวหมองอยู่นาน 11 ถ้อยคําที่พูดเหมาะๆจะเหมือนผลแอบเปิ้ ลทองคําในภาชนะ
เงิน 12 คนตัก เตือนที่ ฉลาดกับ หู ที่ เชื่อ ฟั งก ็ เหมือนแหวนทองคํา หรือ อาภรณ์ ทองคํา เนื้ อด ี
13 หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไร ผู้สื่อสารที่ สัตย์ซื่อย่อมทําให้จิตวิญญาณของนายผู้
ใช้เขาชุม
่ ชื่นอย่างนั ้น 14 คนที ่อวดว่าจะให้ของกํานั ลแต่ มิได้ ให้ ก็ เหมือนเมฆและลมที่ ไม่มี
ฝน 15 ความพากเพียรจะชักนํา ผู้ ครอบครองได้ และลิ้ นที ่ ออ
่ นหวานจะทําให้กระดู กห ัก ได้
16 เจ้ าได้ พบนํ้าผึ้งแล้วหรือ จงกินแต่ พอดี เกรงว่าเจ้าจะอิม
่ และอาเจียนออกมา 17 อย่าให้
เท ้า ของเจ้า อยู่ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้า นานๆ เกรงว่า เขาจะเหน็ ดเหนื่ อยเพราะเจ้า และ
เกลียดชัง เจ้า 18 คนใดที่ เป็น พยานเท็จ กล่าวโทษเพื่อนบ้านของเขา ก็ เหมือนกระบองศึก
หรือ ดาบ หรือ ลูก ธนู ที่ คม 19 การวางใจในคนที่ ไม่ ซื่อ ในยามลําบาก ก็ เหมือ นฟั นที ่ หก
ั เสีย
20
หรือเท้าที่หลุดจากข้อต่อ บรรดาคนที่รอ
้ งเพลงให้คนหนั กใจฟัง ก็เหมือนคนถอดเครือ
่ ง
แต่งกายออกในวันทีอ
่ ากาศหนาว และเหมือนเอานํ้าส้มมาราดบนดินประสิว 21 ถ้าศัตรูของ
เจ้าหิว จงให้อาหารเขารับประทาน และถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาดื่ม 22 เพราะเจ้าจะกอง
ถ่านที่ ลุ กโพลงไว้บนศีรษะของเขา และพระเยโฮวาห์จะทรงให้บําเหน็ จแก่ เจ้า 23 ลมเหนื อ
ไล่ ฝนไปเสียฉั นใด สี หน้าที่ โกรธแค้ นก็ไล่ ลิ้นที ่ส่อเสียดไปเสียฉั นนั ้น 24 อยู่ที่ มุ มบนหลังคา
เรือนดี กว่าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะ 25 ข่าวดี จากเมืองไกล ก็ เหมือนนํ้า
เย็นที ่ให้แก่ คนกระหาย 26 คนชอบธรรมที่ ยอมแพ้แก่ คนชัว่ ร้าย ก็ เหมือนนํ้าพุ มีโคลนหรือ
เหมือนนํ้า บ่อที่ สกปรก 27 ที่ จะกินนํ้าผึ้งมากก็ ไม่ ดี ฉะนั ้นจึง เป็นการไร้เกียรติ เมื่อใครเสาะ
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หาเกียรติสําหรับตนเอง 28 คนทีป
่ ราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหัก
พังและไม่มีกําแพง

26
ทางทัง้ หลายของคนโง่เขลา คนขีเก
้ ียจและคนก่อความยุง่ ยาก
1 เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูรอ
้ นและฝนในฤดูเกี่ยว 2 คําสาป
แช่งที่ ไร้เหตุ ผลย่อมไม่ มาเกาะเช่นเดียวกับนกที่ กําลังโผไปมาและนกนางแอ่นที ่กําลั งบิน
3 แส้สําหรับม้า บังเหียนสําหรับลา และไม้เรียวสําหรับหลังคนโง่ 4 อย่าตอบคนโง่ตามความ
โง่ของเขา เกรงว่า เจ้า เองจะเป็น เหมือนเขาเข้า 5 จงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรง
ว่าเขาจะทําตัวฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง 6 บุคคลที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่ก็ตัด
เท้าของเขาเองออกและดื่มความเสียหาย 7 คําอุปมาที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของ
คนพิการที่ ไม่ เท่า กัน 8 บุ คคลผู้ ให้ เกียรติ แก่ คนโง่ก็ เหมือนผู้ ที่ มั ดก ้อนหิน ไว้กับ สลิง 9 คํา
อุปมาที่ อยู่ ในปากของคนโง่ก็ เหมือนหนามเข้า อยู่ ในมือ คนขี้ เมา 10 พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ ผู้ ทรง
สร้างสิง่ สารพัด ได้ ทรงให้ บําเหน็ จ แก่ ทัง้ คนโง่และคนละเมิด 11 คนโง่ที่ ทําความโง่ซ้ํา แล้ว
ซํ้าอีกก็เหมือนสุนัขที่ กลับไปหาสิง่ ที่ มันสํารอกออกมา 12 ท่านเห็นคนที่ คิดว่าตัวเองฉลาด
หรือ ยั งม ี หวัง ในคนโง่ ได้ มากกว่า ในคนเช่น นั ้น 13 คนเกียจคร้านพูด ว่า “มี สิ งโตอยู่ ตาม
หนทาง มีสิ งโตอยู่ตามถนน� 14 ประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉั นใด คนเกียจคร้านก็
ทําอย่างนั ้นบนที่นอนของเขา 15 คนเกียจคร้านฝังมือของเขาไว้ในอกเสื้อ เขาเหน็ ดเหนื่ อย
ที่จะนํามือกลับมาที่ปากของตน 16 คนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองฉลาดกว่าคนเจ็ดคนที่ตอบ
ได้อย่างหลักแหลม 17 บุคคลที่กําลังผ่านไปและเข้ายุง่ ในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรือ
่ งของ
18
19
เขาเองก็เหมือนคนจับหูสุนัข คนบ้าที่โยนดุ้นไฟ ลูกธนูและความตายออกไป ก็เหมือน
กับ คนที่ ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่า “ข้า ล้อ เล่น เท่า นั ่นเอง� 20 ที่ ไหนที่ ไม่มี ฟืน
ไฟก็ ดับ และที่ไหนที่ ไม่มี คนซุบซิบ การทะเลาะวิ วาทก ็ หยุด ไป 21 ถ่านเป็น เชื้อ เพลิง และ
ฟืน เป็น เชื้อ ไฟฉั นใด คนที ่ มัก ทะเลาะวิวาทก ็ เป็น เชื้อ การวิวาทฉั น นั ้น 22 ถ้อยคํา ของผู้ กระ
ซิ บน ิ นทาก็ เหมือนบาดแผล มัน ลงไปยัง ส่วนข้างในของร่างกาย 23 ริม ฝีปากที่ รอ
้ นรนกับ
24
ใจที่ ชว
ั ่ ร้ายก็ เหมือนขี้ เงิน อยู่ บนภาชนะดิน บุ คคลที่ เกล ียดผู้ อ่ื นก ็ สอพลอด้วยริม ฝีปาก
ของตน และเก็บ ความหลอกลวงไว้ในใจ 25 เมื่อ เขาพูดจาไพเราะน่าฟังอย่าเชื่อเขา เพราะ
มีสิ่งน่าเกลียดน่าชังเจ็ดอย่างอยู่ในใจของเขา 26 ถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้
ด้วยความหลอกลวง ความชัว่ ร้ายของเขาจะเผยออกต่อ หน้าที่ ประชุ มท ัง้ หมด 27 บุ คคลที่
ขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผู้ใดให้ก้อนหินกลิง้ มา มันจะกลับทับเขาเอง 28 ลิ้นที่มุสา
เกลียดชังผู้ที่มันทําลาย และปากที่ป้อยอก็ทําความพินาศ

27
คําตักเตือนและคําสัง่ สอนต่างๆ
เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่ งๆจะนําอะไรมาให้บ้าง 2 จงให้คนอื่น
สรรเสริญเจ้า และไม่ใช่ปากของเจ้าเอง ให้คนต่างถิน
่ สรรเสริญ ไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้าเอง
3 หิ นก ็ หนั ก และทรายก็ มีน้า
ํ หนั ก แต่ ความกริว้ โกรธของคนโง่ก็ หน ัก ยิง่ กว่า ทัง้ สองอย่าง
นั ้น 4 ความพิโรธก็ ดุรา้ ย ความโกรธก็ รุ นแรง แต่ ใครจะยืน ต่อ หน้า ความริษยาได้ 5 ว่า กัน
ต่อ หน้า ดี กว่า รักก ัน ลับๆ 6 บาดแผลที่ มิ ตรทํา ก็ สุจริต แต่ การจุ บของศั ตรู นั ้ นก ็ หลอกลวง
7 บุ คคลที่ อม
ิ่ แล้ว รวงผึ้ งก ็ น่า เบื่อ แต่ สําหรับ ผู้ ที่ หิว ทุ กสิ่ง ที่ ขมก็ กล ับ หวาน 8 คนที ่ เจ น
ิ่ ไป
9
จากบ้านของตนก็ เหมือนนกที่ เจ น
ิ่ ไปจากรัง ของมัน นํ้ามัน และนํ้าหอมกระทํา ให้ ใจยินดี
และคํา เตือนสติ อั นอ ่อนหวานของเพื่อ นก็เป็ นที ่ ให้ ชื่น ใจ 10 อย่า ทอดทิ้ งม ิตรของเจ้า เอง
1 อย่าคุย อวดถึง พรุ ง
่ นี้
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และมิตรของบิดาเจ้า และอย่าเข้าไปในเรือนพีน
่ ้ องของเจ้าในวันทีเจ้
่ าประสบหายนะ เพราะ
11
เพื่อนบ้านสักคนที่อยูใกล้
่
ดีกว่าพีน
่ ้ องคนหนึ่ งที่อยูห่
่ างไกล บุตรชายของเราเอ๋ย จงฉลาด
และกระทําใจของเราให้ยินดี เพื่อเราจะตอบบุคคลที่ตําหนิ เราได้ 12 คนหยัง่ รู เห
้ ็นอันตราย
และซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลาเดินเรือ
่ ยไปและรับโทษ 13 จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ เมื่อ
เขาเป็น ประกัน ให้ คนอื่น และยึด ตัว เขาไว้ เมื่อ เขารับ ประกัน หญิง ต่างด้าว 14 บุ คคลที่ ต่ืน
แต่ เช้า มืด ไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับ จะเห็นว ่า เป็น คํา สาปแช่ง 15 ฝนย้อย
หยดไม่หยุดในวันที่ฝนตกฉั นใด ผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะก็เหมือนกันฉั นนั ้น 16 ผู้ใดที่จะยับยัง้ เธอ
ก็ เหมือนยับยัง้ ลมหรือ กอบนํ้ามัน ด้วยมือขวา 17 เหล็ กล ับ เหล็ก ให้แหลมคมได้ คนหนึ่ ง คน
ใดก็ ลับ หน้าตาของเพื่อนให้หลัก แหลมขึ้น ได้ ฉั น นั ้น 18 บุ คคลที่ ดู แลต้น มะเดื่อ จะได้ กิน ผล
ของมัน และบุคคลที่ ระแวดระวังนายของตนจะได้ รบ
ั เกียรติ 19 ในนํ้าคนเห็นหน้าคนฉั นใด
จิตใจของคนก็ส่อคนฉั นนั ้น 20 นรกและแดนพินาศไม่รู จั
้ กอม
ิ่ ตาของคนเราก็ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ เช่
21
นก ัน เบ้ ามี ไว้สําหรับ เงิน เตาถลุ งม ี ไว้สําหรับ ทองคํา คํา สรรเสริญ ของคนจะพิ สู จน ์ คน
22 ถึง แม้ เจ้ าจะเอาคนโง่ใส่ ครกตํา ด้วยสากพร้อมกับข้าวสาลี ความโง่เขลาของเขาก็ ยง
ั ไม่
พรากจากเขา 23 จงรู ความทุ
้
กข์สุขของฝูง แพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ ฝูงวัวของ
เจ้า 24 เพราะความมัง่ คัง่ ไม่ได้ทนอยูได้
่ เป็นนิ ตย์ และมงกุฎทนอยูได้
่ ทุกชัว่ อายุหรือ 25 หญ้า
แห้งปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ ภู เขากันแล้ว
26 ลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะก็จะเป็ นค่านา 27 และเจ้าจะมีนมแพะเป็ นอาหารแก่
เจ้าเพียงพอ ทัง้ เป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครือ
่ งยังชีพสาวใช้ของเจ้า

28

บําเหน็ จต่างๆของคนชอบธรรม
1 คนชัว
่ ร้ายก็ หนี เมื่อไม่ มี ใครไล่ ตาม แต่ คนชอบธรรมก็ กล้าหาญอย่างสิงโต 2 เมื่อ แผ่น
ดินละเมิ ดก็มี ผู้ครอบครองเพิม
่ ขึ้น แต่ ด้วยคนที่ มี ความเข้าใจและความรู ้ เสถียรภาพของ
3
แผ่น ดิน นั ้น จะยัง่ ยืน นาน คนยากจนที่ บีบ บังคับ คนยากจนก็ เหมือนฝนที่ ซัด ลงมา แต่ ไม่
ให้อาหาร 4 บรรดาผู้ที่ทอดทิง้ พระราชบัญญัติย่อมสรรเสริญคนชัว่ ร้าย แต่บรรดาผู้ที่รักษา
พระราชบัญญัติ ย่อมคอยต่อสู้ เขา 5 คนชัว่ ร้ายไม่เข้าใจความยุติ ธรรม แต่ บรรดาผู้ที่ แสวง
หาพระเยโฮวาห์เข้าใจสิง่ สารพัด 6 คนยากจนที่ ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมของเขา ก็ดีกว่า
คนมัง่ คัง่ ที่ คดโกงในทางของตน 7 บุ คคลที่ รก
ั ษาพระราชบัญญั ติ เป็น บุตรชายที่ ฉลาด แต่
เพื่อนของคนตะกละนํา ความอับ อายมาถึ งบ ิ ดาเขา 8 บุ คคลที่ เพิม
่ ทรัพย์ ศฤงคารของตน
ด้วยดอกเบี้ยและเงินเพิม
่ พระเจ้าจะทรงเอาทรัพย์นั้นไปจากเขาเพื่อเพิม
่ แก่คนที่จะเอ็นดู
9
คนยากจน ถ้าผู้ใดหันใบหูไปเสียจากการฟังพระราชบัญญัติ แม้คําอธิษฐานของเขาก็เป็น
สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน 10 บุคคลผู้นําคนชอบธรรมเข้าไปในทางชัว่ ก็จะตกลงในหลุมของเขา
เอง แต่คนเที่ยงธรรมจะมีสิ่งของอย่างดี 11 คนมัง่ คังก
่ ฉ
็ ลาดตามการล่อลวงของเขาเอง แต่
คนยากจนที่ มี ความเข้าใจก็ รู จั
้ ก เขาอย่างแจ่ม แจ้ง 12 เมื่อ คนชอบธรรมชื่นชมยินดี ความ
รุ ง่ เรืองก็มีมากขึ้น แต่เมื่อคนชัว่ ร้ายทวีอํานาจ คนก็พากันซ่อนตัวเสีย 13 บุคคลที่ซ่อนความ
บาปของตนจะไม่จําเริญ แต่บุคคลที่สารภาพและทิง้ ความชัว่ เสียจะได้ความกรุ ณา 14 คนที
่ เกรงกลัว อยู่ เสมอก็ เป็นสุข แต่ บุ คคลที่ ทําใจตนให้ กระด้างจะตกในความลําบากยากเย็น
15 ผู้ครอบครองที่ชว
ั ่ ร้ายเหนื อคนยากจนก็เหมือนสิงโตคํารามหรือหมีที่กําลังเข้าต่อสู้ 16 ผู้
ครอบครองที่ขาดความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคับที่ดุรา้ ย แต่บุคคลที่เกลียดความโลภย่อมยืด
ปี เดือนของเขาออกไป 17 คนใดที่ ทํา รุ นแรงเรือ
่ งโลหิต ของคนอื่น คนนั ้ นก ็ เป็น คนหลบหนี
18
อยู่จนลงไปสู่ปากแดน อย่าให้ใครจับเขาเลย บุคคลที่ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมจะได้รบ
ั
การช่วยให้รอด แต่คนที่มีเล่หกะเท่
์
หใ์ นทางทัง้ หลายของเขาเองจะตกทันที 19 บุคคลที่ไถไร่
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นาของตนจะได้อาหารมากมาย แต่ผู้ที่ติดตามคนไร้ค่าจะยิง่ จนลง 20 คนที่สัตย์ซื่อจะได้รบ
ั
พรมากมาย แต่ผู้ที่รีบมัง่ คัง่ จะไม่มีโทษหามิได้ 21 ซึ่งจะเห็นแก่หน้าคนใดก็ไม่ดี คนนั ้นอาจ
จะละเมิดเพราะอาหารชิน
้ หนึ่ งก็เป็นได้ 22 คนที่เร่งหาทรัพย์ศฤงคารก็มีนัยน์ ตาชัว่ และไม่
ทราบว่า ความขัดสนจะมาถึง เขา 23 บุ คคลที่ ขนาบคนหนึ่ ง คนใด ที หลัง เขาจะได้ รบ
ั ความ
ชอบมากกว่า คนที่ ป้อยอด้วยลิน
้ ของตัว 24 บุ คคลที่ ขโมยของของบิดาหรือ มารดาของตน
และกล่าวว่า “อย่างนี้ ไม่ ละเมิด � เขาก็ เป็น เพื่อนของคนทําลาย 25 คนใจเย่อ หยิง่ เร้า ให้เก ิ
ดการวิวาท แต่ ผู้ที่ วางใจในพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้น 26 บุ คคลที่ วางใจในจิตใจของตัวเป็น
คนโง่ แต่บุคคลที่ดําเนิ นในปัญญาจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น 27 บุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่
รู จั
้ กการขัดสน แต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้ จะได้รบ
ั การสาปแช่งมาก 28 เมื่อคน
ชัว่ ร้ายมีอาํ นาจขึ้น คนก็ซ่อนตัวเสีย แต่เมื่อเขาทัง้ หลายพินาศไป คนชอบธรรมก็เพิม
่ ขึ้น

29
คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
1 บุ คคลที่ ถู กตัก เตือนบ่อยๆ แต่ ยัง แข็ง คอ ประเด ีย
๋ วจะถูก ทําลาย จึง รักษาไม่ ได้ 2 เมื่อ
คนชอบธรรมทวีอํานาจ ประชาชนก็ เปรมปรีดิ ์ แต่ เมื่อ คนชัว่ ร้ายครอบครอง ประชาชนก็
ครํา่ ครวญ 3 บุ คคลผู้ รก
ั ปัญญาย่อมทําให้ บิ ดาของเขายินดี แต่ ผู้ ที่ คบค้า หญิง แพศยาก็
ผลาญทรัพย์ สิ ่ง ของของเขา 4 กษั ตริย์ ทรงให้ เสถียรภาพแก่ แผ่ นดิน ด้วยความยุ ติ ธรรม
แต่องค์ที่ ทรงรับของกํานั ลก็ทําให้แผ่นดินย่อยยับ 5 คนที ่ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกาง
ข่ายไว้ดัก เท้า ของเขา 6 คนชัว่ ติ ดก ั บอย ู่ ในการละเมิด ของตน แต่ คนชอบธรรมร้องเพลง
และเปรมปรีดิ์ 7 คนชอบธรรมรู จ
้ ักสิทธิของคนยากจน แต่คนชัว่ ร้ายไม่เข้าใจความรูอย่
้ างนี้
8 คนมัก เยาะเย้ย กระทํา บ้านเมืองให้เข ้าบ่ วง แต่ ปราชญ์ แปรความโกรธเกรีย
้ วไปเสีย 9 ถ้า
ปราชญ์ มี เรือ
่ งโต้ เถียงกับ คนโง่ ไม่ ว่า เขาดุ เดือดหรือ หัวเราะ ก็ ไม่มี วัน สงบลงได้ 10 คนที
่ กระหายเลือดย่อมเกลียดคนเที่ยงธรรม แต่ คนชอบธรรมแสวงหาชีวต
ิ ของเขา 11 คนโง่
ย่อมให้ ความคิด ของเขาพลุ่ง ออกมาเต็ มท ี่ แต่ ปราชญ์ ย่อมยับยัง้ ความคิด ไว้จนภายหลัง
12 ถ้าผูค
้ รอบครองเชื่อฟังความเท็จ ข้าราชการของท่านก็พลอยชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ 13 คนยากจน
และคนหลอกลวงมักมาประจัญหน้ากันเสมอ และพระเยโฮวาห์ประทานความสว่างแก่ตา
ของคนทัง้ สอง 14 กษั ตริยที
์ ่พิพากษาคนยากจนด้วยความสัตย์ซื่อ พระที่นั่งของพระองค์จะ
สถาปนาอยู่เป็นนิ ตย์ 15 ไม้เรียวและคําตักเตือนให้เกิดปัญญา แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลําพัง
จะนําความอับอายมาสู่มารดาของตน 16 เมื่อคนชัว่ ร้ายเพิม
่ พูน การละเมิดก็ทวีขึ้น แต่คน
17
ชอบธรรมจะมองดู ความล่มจมของเขา จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้ าได้
หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปีติยินดีแก่ใจของเจ้า 18 ที่ใดๆที่ไม่มนิ
ี มิต ประชาชนก็พินาศ แต่
คนทีร่ ก
ั ษาพระราชบัญญัติจะเป็นสุข 19 สักแต่ใช้คําพูดเท่านั ้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้ เพราะ
ถึง แม้ เขาเข้าใจ แต่ เขาก็ จะไม่ ตอบ 20 เจ้ าเห็น คนที่ ปากไวหรือ ยั งม ี หวัง ในคนโง่มากกว่า
เขา 21 บุ คคลที่ ทะนุถนอมคนใช้ ของตนตัง้ แต่ เด็กๆ ที่ สุด จะเห็ นว ่า เขากลายเป็น บุตรชาย
ของตน 22 คนเจ้า โมโหย่อมเร้า การวิวาท และคนที่ มัก โกรธก็ เป็น เหตุ ให้มี การละเมิด มาก
ขึ้น 23 ความเย่อ หยิง่ ของคนนํา เขาให้ต่ํา ลง แต่ คนที ่ มี ใจถ่อมจะได้ รบ
ั เกียรติ 24 ผู้ เข ้า ส่วน
กับขโมยก็ เกลียดชังชีวต
ิ ของตน เขาได้ยน
ิ คําสาปแช่ง แต่ ไม่ เปิดเผยอะไรเลย 25 การกลัว
คนวางบ่วงไว้ แต่ บุ คคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ก็ จะปลอดภัย 26 คนเป็ นอ ัน มากแสวงหา
ความพอใจจากผู้ ครอบครอง แต่ ทุ กคนจะได้ ความยุ ติ ธรรมจากพระเยโฮวาห์ 27 คนไม่
ชอบธรรมเป็ นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชอบธรรม แต่คนเที่ยงธรรมในทางของเขากลับเป็ นที่
สะอิดสะเอียนแก่คนชัว่ ร้าย
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30
ถ้อยคําของอากูร ์

1 ถ้อยคําของอากูร ์ บุตรชายยาเคห์

คือคําพยากรณ์ ของเขา ชายคนนั ้นพูดกับอิธเี อล กับ
อิธเี อลและอูคาลว่า 2 แท้จริงข้าก็เขลากว่าคนใด ข้าไม่มีความเข้าใจอย่างมนุษย์ 3 ข้าไม่เคย
เรียนรู ปั
้ ญญา ทัง้ ไม่ มี ความรู ขององค์
้
ผู้บริสุทธิ์ 4 ใครเล่าได้ ข้น
ึ ไปยังสวรรค์ หรือลงมา ใคร
เล่าได้รวบรวมลมไว้ในกํามือของท่าน ใครเล่าได้เอาเครือ
่ งแต่งกายห่อห้วงนํ้าไว้ ใครเล่าได้
สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้ นามของผู้นั้นว่ากระไร และนามบุตรชายของผู้นั้นว
่ากระไร ถ้าท่านบอกได้ 5 พระวจนะทุกคําของพระเจ้านั ้ นก็บริสุทธิ์ พระองค์ ทรงเป็นโล่ แก่
บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์ 6 อย่าเพิม
่ อะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์ เกรงว่าพระองค์
จะทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห็ นว ่า เจ้า เป็น คนมุสา 7 ข้า พระองค์ ขอสองสิง่ จากพระองค์
ขออย่า ทรงปฏิเสธที่ จะให้ ข้า พระองค์ ก่อนข้า พระองค์ ตาย 8 ขอให้ ความไร้สาระและความ
มุสาไกลจากข้า พระองค์ ขออย่า ประทานความยากจนหรือ ความมัง่ คัง่ แก่ ข้า พระองค์ ขอ
เลี้ยงข้า พระองค์ ด้วยอาหารที่ พอดี แก่ ข้า พระองค์ 9 เกรงว่า ข้า พระองค์ จะอิม
่ และปฏิเสธ
พระองค์ แล ้ว พูด ว่า “พระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ ใดเล่า� หรือ เกรงว่า ข้า พระองค์ จะยากจนและ
ขโมย และออกพระนามพระเจ้าของข้าพระองค์อย่างไรค่
้ า 10 อย่ากล่าวหาคนใช้ให้นายของ
เขาฟัง เกรงว่าเขาจะแช่งเจ้า และเจ้าจะต้องมีความผิด 11 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่แช่งบิดาของ
ตน และไม่อวยพรแก่มารดาของตน 12 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่บริสุทธิในสายตาของตนเอง
แต่
์
13
ยังมิได้ รับการชําระล้างให้พ้นจากความโสโครกของตน มีคนชัว่ อายุหนึ่ ง โอ ตาของเขา
สูงจริงหนอ และหนั งตาของเขาสูงยิง่ 14 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่ ฟันของเขาเป็นเหมือนดาบ เข
ี้ยวของเขาเป็นเหมือนมีด เพื่อจะกลืนกินคนยากจนเสียจากแผ่นดินโลก และคนขัดสนเสีย
จากท่ามกลางมนุษย์ 15 ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัว มันร้องว่า “ให้ ให้� แต่สิ่งสามสิง่ นี้ ไม่เคย
อิม
่ ่งไม่เคยพูดว่า “พอแล้ว� 16 คือแดนผูตาย
้
ครรภ์ของหญิงหมัน แผ่นดินโลกที่ไม่
่ เออ สีสิ
อิมน
่ ้าํ และไฟที่ไม่เคยพูดว่า “พอแล้ว� 17 นั ยน์ ตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดาจะ
ถูกกาแห่งหุบเขาจิกออกและนกอินทรีหนุ่มจะกินเสีย 18 มีสามสิง่ ที่ประหลาดเหลือสําหรับ
ข้า เออ สี ่ สิ ่ง ที่ ข้า ไม่ เข้าใจ 19 คือ ท่าที ของนกอินทรีในฟ้า ท่าที ของงู บนหิน ท่าที ของเรือ ใน
ท้องทะเล และท่าที ของชายกับ หญิง สาว 20 นี่ เป็น ทางของหญิง ผู้ ล่วงประเวณี คือ นางรับ
ประทาน และนางเช็ดปาก และนางพูดว่า “ฉั นไม่ได้ทําผิด� 21 แผ่นดินโลกสัน
่ สะเทือนอยู่
22
ใต้สามสิง่ เออ มันทนอยู่ใต้สี่สิ่งไม่ได้ คือทาสเมื่อได้เป็นกษั ตริย์ คนโง่เมื่อกินอม
ิ่ 23 เมื่อ
หญิงที่น่าเกลียดชังได้สามี และสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตน 24 มีสี่สิ่งในแผ่น
ดินโลกที่เล็กเหลือเกิน แต่มีปัญญามากเหลือล้น 25 มด เป็นประชาชนที่ไม่แข็งแรง แต่มัน
ยังเตรียมอาหารของมัน ไว้ในฤดู แล้ง 26 ตัว กระจงผา เป็น ประชาชนที่ ไม่มี กําลัง แต่ มัน ยัง
สร้างบ้านของมันในซอกหิน 27 ตัก
๊ แตนไม่มีกษั ตริย์ แต่มันยังเดินขบวนเป็นแถว 28 แมงมุ
มนัน
้ เจ้าเอามือจับได้ แต่มันยังอยูใ่ นพระราชวัง 29 มีสามสิง่ ที่สง่างามมากในท่าเดิน เออ มี
สี่สิ่งที่ยา่ งเท้าของมันผ่าเผย 30 คือสิงโต ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกําลังมากที่สุด และไม่ยอมหันหลัง
กลับเพราะสิง่ ใดเลย 31 สุนัขล่าเนื้ อ แพะผู้ และกษั ตริย์ผู้ซึ่งไม่มีใครก่อการกบฏ 32 ถ้าเจ้า
เป็นคนโง่ยกย่องตนเอง หรือคิดแผนการชัว่ ร้าย จงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด 33 เพราะ
เมื่อกวนนํ้านมก็ได้เนยเหลว เมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิต และเมื่อกวนโทโสก็ได้การวิวาท
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1 ถ้อยคําของกษั ตริย์เลมูเอล

คือคําพยากรณ์ ที่พระราชชนนี ได้สอนไว้แก่พระองค์ 2 อะไร
เล่า ลูกแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งท้องแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งคําปฏิญาณของแม่เอ๋ย 3 อย่า
ให้กําลังของเจ้าแก่ผู้หญิง อย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทําลายกษั ตริย์ใดๆ 4 โอ เลมู เอลเอ๋ย ไม่
สมควรที่กษั ตริย์ ไม่สมควรที่กษั ตริยจะเสวยเหล้
์
าองุน
่ หรือผูที
้ ่ครอบครองจะดื่มสุรา 5 เกรง
ว่าเขาจะดื่มและหลงลืมตัวบทกฎหมายนั ้นเสีย และคําวินิจฉั ยที่มีต่อคนทุกข์ยากก็ไขว้เขว
ไป 6 จงให้ สุราแก่ ผู้ ที่ กําลัง จะพินาศ และนํ้า องุน
่ แก่ ผู้ ที่ ทุกข์ ใจอย่างขมขื่น 7 จงให้ เขาดื่ม
และลืม ความยากจนของเขา เพื่อ จะจดจํา ความระทมทุกข์ ของเขาไม่ ได้ อีก ต่อ ไป 8 จงอ้า
ปากของเจ้า แทนคนใบ้ เพื่อ สิทธิของทุก คนที่ ถู กทิง้ ร้างอยู่ 9 จงอ้า ปากของเจ้า พิพากษา
อย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
ภรรยาที่ดี

เพราะค่าของเธอประเสริฐยิง่ กว่าทับทม
ิ มากนั ก 11 จิตใจของสามี
เธอก็วางใจในเธอ และสามีจะไม่ขาดกําไร 12 เธอจะทําความดีให้เขา ไม่ทําความร้าย ตลอด
ชีวต
ิ ของเธอ 13 เธอแสวงหาขนแกะและป่าน และทํางานด้วยมือ อย่างเต็มใจ 14 เธอเป็น
เหมือนกําปั่ นของพ่อค้า เธอนําอาหารของเธอมาจากที่ ที่ ไกล 15 เธอลุกขึ้นตัง้ แต่ ยังมืดอยู่
และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอ และจัดส่วนแบ่งให้แก่สาวใช้ของเธอ 16 เธอพิเคราะห์ดู
ไร่นาแล้ วก็ซ้ือไว้ ด้วยผลแห่งนํ้ามือของเธอ เธอปลูกสวนองุน
่ 17 เธอคาดเอวของเธอด้วย
กําลัง และกระทํา ให้ แขนของเธอเข้ม แข็ง 18 เธอรู ว
้ า่ สินค้า ของเธอเป็น ของที่ ดี กลางคืน
ตะเกียงของเธอก็ ไม่ ดับ 19 เธอยื่ นม ื อออกจับ ไน และมือ ของเธอจับ เครือ
่ งปั่ น 20 เธอหยิบ
21
ยื่น ให้ คนยากจน เออ เธอยื่ นม ื อออกช่วยคนขัดสน เธอไม่ กล ัว หิมะมาทํา อันตรายแก่
คนในครัว เรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัว เรือนของเธอสวมเสื้อ สี แดงสด 22 เธอทํา
ผ้า ปู สําหรับ เธอด้วยสิง่ ทอ เสื้อผ้า ของเธอทํา ด้วยผ้า ลินิน และผ้า สี ม่วง 23 สามี ของเธอเป็
นที ่รู จั
้ กที่ ประตูเมือง เมื่อท่านนั ่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั ้น 24 เธอทําเครือ
่ งแต่ง
กายด้วยผ้าลินินไว้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า 25 กําลังและเกียรติยศเป็นเครือ
่ งนุ่ง
ห่มของเธอ เธอจะปลื้มปิ ติในอนาคต 26 เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา และกฎเกณฑ์แห่
งความกรุ ณาก็อยูที
่ ่ลิน
ั ประทาน
้ ของเธอ 27 เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และไม่รบ
28
อาหารแห่งความเกียจคร้าน ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญ
เธอ 29 ว่า “สตรีเป็ นอ ัน มากทํา อย่างดี เลิศ แต่ เธอเลิศ ยิง่ กว่า เขาทัง้ หมด� 30 เสน่ ห์ เป็น
ของหลอกลวง และความงามก็ เปล่า ประโยชน์ แต่ สตรียํา เกรงพระเยโฮวาห์ จะได้ รบ
ั การ
สรรเสริญ 31 จงให้ เธอรับ ผลแห่ง นํ้ามือ ของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญ เธอที่
ประตูเมือง
10 ใครจะพบภรรยาที่ดี
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปัญญาจารย์

ผูที
้ ่เขียนเล่มนค
ี้ ือกษั ตริย์ซาโลมอน (1:1, 12) หนังสือปัญญาจารย์บันทึกการชัก เหตุผล
ของผู้ที่มีสติปัญญา ซึ่งการบันทึกนั ้นได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า บางครัง้ พระคัมภีรอ
์ า้ งคํา
พูด ของซาตานและบางครัง้ ได้ อา้ งคํา พูด ของมนุษย์ พระคัมภีร ได้
์ อ้างและบันทึก อย่างถูก
ต้องตามคํา พูด นั ้น แต่ ไม่ ได้ สน ับ สนุน ให้เราประพฤติ ตามกิรย
ิ าท่าทางและการประพฤติ ทุ
กอย่างที่อยูในพระคั
่
มภีรนั
์ ้น
ดร� เจมส์ เอม เกรย์ กล่าวว่า “พระคัมภีร ์ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า ได้ อย่างไร? คํา
ตอบคือ ว่า ไม่ใช่ คํา พูด หรือก ิ จการของมนุษย์ ที่ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า แต่ การบันทึก
ต่างหากที่ได้รับการดลใจนั ้น ไม่ใช้ว่าคําพูดทุกคําที่บันทึกไว้ในพระคัมภีรเ์ ป็นความจริง แต่
ได้ บันทึก คํา พูด นั ้น ไว้อย่างถูก ต้อง อย่างนั ้น แหละจึง เรียกการบัน ทึก นั ้ นว ่า พระวจนะของ
พระเจ้า คือพระเจ้าบันดาลให้เขียนว่า คนหนึ่ งมีความรู สึ
้ กอย่างไร หรือเขาพูดอะไร ซึ่งการ
บันทึกถึงความรู ส
้ ึกและคําพูดของเขานั ้นเป็นการบันทึกโดยพระเจ้าเป็นผู้นํา ซึ่งเป็นความ
หายของการดลใจจากพระเจ้า� (จาก Christian Worker's Commentary, โดย เจมส์
เอม เกรย์� หน้า 233)
เราไม่ควรคิดว่าคําพูดทุกคําของซาโลมอนจะถูกต้องเหมือนที่เราไม่ควรคิดว่าคําพูดของ
กามาลิ เอลในกิจการ 5:34-39 ถู กต้องหรือคําพูดของหุชย
ั ใน 2 ซามู เอล 17:7-15 ถูกต้อง
ถึงแม้ว่าทัง้ กามาลิ เอลและหุชย
์ ได้ สอนว่าคําพูดของเขา
ั เป็นผู้ที่ มีสติ ปัญญา พระคัมภีรไม่
ได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า แต่พระคัมภีรน
์ ั ้นเพียงแต่บันทึกคําพูดของเขาไว้อย่างถูกต้อง
หนังสือปัญญาจารย์นี้ บันทึกการชักเกตุผลของมนุษย์ผู้หน่งึ ที่อยู่ “ใต้ดวงอาทิตย์� (1:3;
2:11, 22; 4:3, 7; 5:13; 6:1, 12; 8:15; 9:6, 9, 13; 10:5) ในเล่มนี้มี “ถ้อยคําของปัญญา
จารย์� คือซาโลมอนได้กล่าวถึงสิง่ ที่ท่านเห็น ความคิดในใจของท่าน และการสรุ ปของท่าน
คํา กล่าวหลายข้อ ประกอบด้วยสติ ปัญญาจริง แต่ ไม่มี มนุษย์ ผู้ ใดโดยพึ่ง สติ ปัญญาและ
ความรู ข
้ องตัว เองและไม่ พ่งึ การเปิด เผยจากพระเจ้า สามารถกล่าวถูก ต้องเสมอ ปัญญา
จารย์ 1:1 ประกาศว่าคําเหล่านี้ เป็นคําของซาโลมอน
ช่วยอ่านเล่ มน ี้ ทัง้ หมดโดยนึ กถึง สิง่ เหล่า นี้ แล ้ วจะได้ รู ว่
้ า กิจการดี ที่ สุด ของมนุษย์ สติ
ปัญญาของมนุษย์ และความดี ของมนุษย์ ทัง้ สิ้ นก ็ อนิ จจัง ถ้า หากว่า เราพึ่ง ในสิง่ เหล่า นั ้น
และไม่ พ่ง
ึ ในพระเจ้า เราทุก คนต้องให้สติ ปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ นํา ชีวต
ิ ของเรา
และเราต้องให้ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ประทานสิง่ สารพัดที่เราต้องการ
ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว การงานและปัญญาทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์
ผู้เป็นบุตรชายของดาวิด กษั ตริยในเยรู
์
ซาเล็ม 2 ปัญญาจารย์
กล่าวว่า อนิ จจัง อนิ จจัง อนิ จจัง อนิ จจัง สารพัดอนิจจัง 3 ที่มนุษย์ทํางานตรากตรําภายใต้
ดวงอาทิตย์ เขาได้ประโยชน์ อะไรจากงานทัง้ สินที
้ ่เขาทํานั ้น
1 ถ้อยคําของปั ญญาจารย์

สิ่งสารพัดที่น่าปรารถนาก็ล่วงไป
ชัว่ อายุ หน่งึ ล่วงไป และอีก ชัว่ อายุ หน่ึ งก ็ มา แต่ แผ่ นดิน โลกคงเดิม อยู่เป็น นิ ตย์ 5 ดวง
อาทิตย์ขึ้น และดวงอาทิตย์ตก แล้วรีบไปถึงที่ซ่ึงขึ้นมานั ้น 6 ลมพัดไปทางใต้ แล้วเวียนกลับ
ไปทางเหนื อ ลมพัดเวียนไปเวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมัน 7 แม่น้าํ ทัง้ หลาย
ไหลไปสู่ ทะเล แต่ ทะเลก็ ไม่ เต็ม แม่น้าํ ไหลไปสู่ ที่ ใดก็ ไหลไปสู่ ที่ นั ่ นอ ีก 8 สารพัด เหนื่ อยกัน
4

หนั งสือปัญญาจารย์ 1:9

730

หนั งสือปัญญาจารย์ 2:11

หมด คนใดๆก็ พูด ไม่ ออก นั ยน์ ตาก ็ ดู ไม่ อิม
่ หรือ หู ก็ ฟัง ไม่ เต็ม 9 สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น แล้ว คือ สิง่ ที่ จะ
เป็น ขึ้ นอ ีก สิ ่ง ที่ ทํา กัน แล้ว คือ สิง่ ที่ จะต้องทํากั นอ ีก และไม่ มี สิ ่ง ใดใหม่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์
10 มี สัก สิง
่ หนึ่ ง หรือ ที่ เขาจะพูด ได้ ว่า “ดู ซี สิ ่ง นี้ ใหม่ � สิ ่งนั ้ นม ี อยู่ แล ้ว ในสมั ยก ่อนเราทัง้
หลาย 11 ไม่มีการจดจําถึงสมัยก่อนและจะไม่มีการจดจําสิง่ หลังๆที่ จะเกิดมาในท่ามกลาง
บรรดาผู้ที่มาภายหลัง
สติปัญญาและความรู ม
้ ากมายนําความเศร้าโศกและความเสียใจมาสู่เรา

12 ข้าพเจ้า ปั ญญาจารย์ เคยเป็ นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลในกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 และข้าพเจ้า

ตัง้ ใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญาถึงสิง่ สารพัดที่ กระทํากันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรือ
่ ง
14
ยากลําบากซึ่ง พระเจ้า ประทานให้ บุ ตรของมนุษย์ ทํา กัน อยู่ นั ้น ข้าพเจ้า เคยเห็น การทัง้
ปวงซึ่งเขากระทํากันภายใต้ ดวงอาทิตย์ และดู เถิด สารพัดก็เป็นความว่างเปล่าและความ
วุน
่ วายใจ 15 อะไรที่ คดจะทําให้ ตรงไม่ ได้ และอะไรที่ ขาดอยู่ จะนั บ ให้ ครบไม่ ได้ 16 ข้าพเจ้า
รําพึง ในใจของข้าพเจ้า ว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ มาถึง ฐานะที่ สูงส่ง และได้ มี สติ ปัญญามาก
กว่าใครๆที่ เคยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อนข้าพเจ้า เออ ใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและ
ความรู ้ อย่างยิง่ � 17 ข้าพเจ้า ก็ ตัง้ ใจรู ้ สติ ปัญญา รู ้ ความบ้า บอ และความเขลา ข้าพเจ้า
สังเกตเห็นว่าเรือ
่ งนี้ ก็เป็นแต่กินลมกินแล้งด้วย 18 เพราะในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์
ระทมมาก และบุคคลที่เพิม
้ เพิม
่ ความรู ก็
่ ความเศร้าโศก

2
การสนุกสนานและความเขลาก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้า รําพึง ในใจว่า “มาเถอะ มาลองสนุกสนานกัน ดู เอ้ า จงสนุก สบายใจไป� แต่
ดู เถิด เรือ
่ งนี้ ก็ อนิ จ จัง เช่ นก ัน 2 ข้าพเจ้า พูด เกี่ยวกับ การหัวเราะว่า “บ้าๆบอๆ � และกล่าว
ถึง ความสนุกสนานว่า “มี ประโยชน์ อะไร � 3 ข้าพเจ้า ครุ น
่ คิด ในใจว่า จะทํา อย่างไรกายจึง
จะคึกคกด
ั ้วยเหล้าองุน
่ และใจยังคงแนะนําข้าพเจ้าด้วยสติปัญญา และจะยึดความเขลาไว้
อย่างไร จนข้าพเจ้าจะเห็นได้ ว่า อะไรจะดี สําหรับให้บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์กระทําภายใต้
ท้องฟ้าตลอดชีวต
ิ ของเขา
1

เรือนใหญ่โตและทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้า กระทํา การใหญ่ โต ข้าพเจ้า ได้ สร้างเรือนหลายหลัง และปลูก สวนองุน
่ หลาย
แปลง 5 ข้าพเจ้า ทํา สวนหย่อนใจและสวนผลไม้ หลายแห่ง ปลูก ต้นไม้ มี ผลทุก อย่างไว้ ใน
สวนเหล่า นั ้น 6 ข้าพเจ้า สร้างสระนํ้า หลายสระสําหรับ ตัว เอง เพื่อ จะใช้ น้ํา ในสระนั ้น รดหมู่
ไม้ ที่ กําลัง งอกงาม 7 ข้าพเจ้า ซื้อ ทาสชายหญิง ไว้ มี ทาสเกิด ขึ้น ในบ้าน ข้าพเจ้า ยั งม ี ฝูง
วัว ฝูง แพะแกะเป็น สมบั ติ มากกว่า ของบรรดาคนที่ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อนข้าพเจ้า ด้วย
8 ข้าพเจ้า สะสมเงิน ทองไว้ด้วย และสํ่า สมทรัพย์ สมบัติ อัน ควรคู่ กับ กษั ตริย์ และควรคู่ กับ
เมืองทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มีนั กร ้ องชายหญิง สําหรับ ตัว และเครือ
่ งดนตรีทุก อย่าง ซึ่ง เป็น สิง่
9
ชอบใจบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ข้าพเจ้า จึง เป็น ใหญ่ เป็น โตและเพิม
่ พูน มากกว่า บรรดา
คนที่ เคยอยู่ มาก ่อ นข้าพเจ้า ในเยรู ซาเล็ม และสติ ปัญญาของข้าพเจ้า ยัง คงอยู่ กับ ข้าพเจ้า
ด้วย 10 สิ ่งใดๆที่ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ ห้ามใจจาก
ความสนุกสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของข้าพเจ้า และ
นี่ เป็น ส่วนของข้าพเจ้า จากการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 11 แล้วข้าพเจ้าหันมาดู บรรดาสิง่ ที่
มือ ข้าพเจ้า กระทํา และความเหน็ ดเหนื่ อยที่ ข้าพเจ้า ทุ่มเทลงไปและ ดู เถิด ทุ กอย่างก็ เป็น
ความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ และไม่มีประโยชน์ อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์
4
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การงาน ทรัพย์สมบัติและสติปัญญาก็อนิ จจัง
12 ข้าพเจ้าจึง หันมาพิเคราะห์สติ ปัญญา ความบ้าบอและความเขลา เพราะคนที่มาภาย
หลังกษั ตริย์จะทําอะไรได้บ้าง เขาก็กระทําสิง่ ที่ เขากระทํากันมานานแล้ วนน
ั ้ ได้ 13 ข้าพเจ้า
เห็ นว ่า สติ ปัญญาวิเศษกว่า ความเขลา เหมือนความสว่างวิเศษกว่า ความมืด 14 คนมี สติ
ปัญญามีตาอยูใ่ นสมอง แต่คนเขลาเดินในความมืด ถึงกระนั ้นข้าพเจ้ายังเห็นว่า เหตุการณ์
อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่เขาทัง้ มวล 15 ข้าพเจ้าจึงรําพึงในใจว่า “เหตุการณ์ อันใดเกิดแก่คน
เขลาฉั นใด ก็ จะเกิ ดก ับ ตัว ข้าพเจ้า ฉั น นั ้น ถ้า กระนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า จะมี สติ ปัญญามากมาย
ทําไมเล่า� ข้าพเจ้า จึง รําพึง ในใจว่า เรือ
่ งนี้ ก็ อนิ จจัง เหมือนกัน 16 เพราะตลอดไปไม่ มี ใคร
ระลึก ถึง คนมี สติ ปัญญามากกว่า คนเขลา ด้วยเห็ นว ่า ในอนาคตก็ ลืม กัน ไปหมดแล้ว แล ้ว
คนมี สติ ปัญญาตายอย่างไร ก็ เหมือนคนเขลา 17 ข้าพเจ้า จึง เกลียดชีวต
ิ เพราะว่าการงาน
ที่ เขาทํา กัน ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ก่อ ความสลดใจให้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะสารพั ดก ็ เป็น ความ
ว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ 18 เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้า
ตรากตรํา อยู่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้า จํา ต้องละการนั ้น ไว้ให้แก่ คนที ่ มาภายหลัง
ข้าพเจ้า 19 แล ้ว ใครจะไปทราบว่า เขาคนนั ้น จะเป็น คนมี สติ ปัญญาหรือ คนเขลา กระนั ้น
เขาก็ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า ที่ ข้าพเจ้าได้ตรากตรํามาและที่ ข้าพเจ้าใช้สติ
ปัญญากระทําภายใต้ดวงอาทิตย์ นี่ ก็อนิ จจังด้วย 20 ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอัน
้ ตันใจนั กถึงเรือ
่ ง
การงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ตรากตรํา มาภายใต้ ดวงอาทิตย์ 21 ด้วยว่า มี คนที ่
ทํางานโดยใช้สติ ปัญญา ความรู ้ และความชํานาญ แต่ แล้วก็ ละการนั ้นให้เป็นส่วนของอีก
คนหนึ่ งที่หาได้ออกแรงทําเพื่อการนั ้นไม่ นี่ ก็อนิ จจังด้วยและสามานย์ยิง่ 22 เพราะว่าเขาได้
อะไรจากบรรดาการงานและความเคร่งเครียดในใจที่ เขาต้องตรากตรําภายใต้ ดวงอาทิตย์
เล่า 23 ด้วยว่าวันเวลาทัง้ หมดของเขามีแต่ความเจ็บปวด และกิจธุระของเขาก่อความสลด
ใจ ถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบ นี่ ก็อนิ จจังด้วย 24 สําหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดี
ไปกว่ากินและดื่ม กับการให้จิตใจของเขายินดีในผลดีแห่งการงานของเขา นี่ แหละข้าพเจ้า
เห็ นว ่า เป็น มาจากพระหัตถ์ ของพระเจ้า 25 ด้วยใครจะกิน ได้ หรือ ใครจะมี ความชื่นบานได้
มากกว่าข้าพเจ้า 26 เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู ้ และความยินดีให้แก่คนที่
พระองค์ทรงพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ส่วนคนบาปนั ้นพระองค์ประทาน
ความเหนื่ อยยากในการรวบรวมและสะสมให้ เพิม
่ พูน เพื่อ ว่า เขาจะได้ มอบให้ แก่ ผู้ ที่ พอ
พระทัยต่อพระพักตร์พระเจ้า นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย

3
ความเพลิดเพลินทัง้ หลายอยูชั
่ ว่ คราว
และมีวาระสําหรับเรือ
่ งราวทุกอย่างภายใต้ ฟ้าสวรรค์ 2 มีวาระ
เกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิง่ ที่ ปลูก ทิง้ 3 มี วาระฆ่า และวาระรักษา
ให้ หาย มี วาระรือ
้ ทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น 4 มี วาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มี วาระ
ไว้ ทุกข์ และวาระเต้นรํา 5 มี วาระโยนหิน ทิง้ และวาระเก็บ รวบรวมหิน มี วาระสวมกอด
และวาระงดเว้น การสวมกอด 6 มี วาระแสวงหา และวาระทํา หาย วาระเก็บ รักษาไว้ และ
วาระโยนทิง้ ไป 7 มี วาระฉี ก ขาด และวาระเย็บ วาระนิ่ ง เงียบ และวาระพูด 8 มี วาระรัก
และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ 9 คนงานได้ กําไรอะไรจากการงานของเขา
10 ข้าพเจ้าเห็นเรือ
่ งยากลําบากซึ่งพระเจ้าประทานให้บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ทํากันอยู่นั ้น
11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ สรรพสิง
่ งดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ ทรงบรรจุ โลกไว้ใน
จิตใจของมนุษย์ เพื่ อมนุษย์ จะมองไม่ เห ็ นว ่า พระเจ้า ทรงกระทํา อะไรไว้ตัง้ แต่ เดิม จนกาล
สุด ปลาย 12 ข้าพเจ้า ทราบแล้ วว ่า สําหรับ เขาไม่ มี อะไรที่ จะดี ไปกว่า เปรมปรีดิ ์ และกระทํา
การดี ตลอดชีวต
ิ 13 และว่า เป็น ของประทานจากพระเจ้า แก่ มนุษย์ ที่ จะให้มนุษย์ได้ กิน ดื่ม
1 มี ฤดู กาลสํา หรับทุกสิ่ง
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และเพลิดเพลินในผลดีแห่งบรรดาการงานของเขา 14 ข้าพเจ้าทราบอยูว
่ า่ สารพัดที่พระเจ้า
ทรงกระทํา ก็ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ จะเพิม
่ เติม อะไรเข้าไปอี กก ็ ไม่ ได้ หรือ จะชัก อะไรออกเสี ยก ็
ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทําเช่นนั ้น เพื่อให้คนทัง้ หลายมีความยําเกรงต่อพระพักตร์พระองค์
15 อะไรๆซึ่ง เป็ น อยู่ ในปั จ จุบั นก ็ เป็ น อยู่ นานมาแล้ว อะไรๆที่ จะเป็ น มาก็ เคยเป็ น อยู่ นานมา
แล้ว และพระเจ้า ทรงแสวงหาอะไรๆที่ ล่วงไปนั ้น 16 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ที่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์
ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ใน ที่ ของ ความ ยุ ติ ธรรม มี ความ ชัว่ ร้าย อยู่ ด้วย และ ใน ที่ ของ ความ ชอบ
ธรรมมี ความชัว่ ช้า อยู่ด้วย 17 ข้าพเจ้า รําพึง ในใจของข้าพเจ้า ว่า “พระเจ้า จะทรงพิพากษา
คนชอบธรรมและคนชัว่ ร้าย เพราะมี กาลกําหนดไว้ สํา หรับท ุก เรือ
่ ง และสําหรับ การงาน
ทุก อย่าง� 18 ข้าพเจ้า รําพึง ในใจของข้าพเจ้า เกี่ยวกับ สภาพของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
ว่า “พระเจ้า ทรงทดสอบเขาเพื่อ จะสําแดงว่า เขาเป็น เพียงสัตว์� 19 เพราะว่า เหตุ การณ์
ของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ กับ เหตุ การณ์ ของสัตว์ เดียรัจฉานนั ้น เหมือนกัน คือ เป็น เหตุ
การณ์ อัน เดียวกัน ฝ่ายหนึ่ ง ตาย อี กฝ่ายหนึ่ งก ็ ตายเหมือนกัน ทัง้ สองมี ลมหายใจอย่าง
เดียวกัน และมนุษย์ ไม่มี อะไรดี กว่า สัตว์เดียรัจฉาน เพราะสารพั ดก ็ อนิ จจัง 20 สารพัด ไป
ยังที่เดียวกัน สารพัดเป็นมาจากผงคลีดิน และสารพัดกลับเป็นผงคลีดินอีก 21 ใครรู ว้ า่ จิต
วิญญาณของมนุษย์ ไปสู่ เบื้องบนหรือ เปล่า และวิญญาณของสัตว์เดียรัจฉานลงไปสู่ พิภพ
โลกหรือ เปล่า 22 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็นว ่า ไม่มี อะไรดี ไปกว่า ที่ มนุษย์จะเปรมปรีดิ ์ ใน
การงานของตน ด้วยว่านั ่นเป็นส่วนของเขา ใครจะนําเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลัง
เขา

4
บรรดาการข่มเหง ความชัว่ ช้าและการพบอุปสรรคต่างๆก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการข่มเหงที่ เก ิด ขึ้น ภายใต้ ดวงอาทิตย์ อีก และดู เถิด นํ้าตา
ของผู้ ที่ ถู กข่มเหง ไม่มี คนเล ้า โลมเขา ฝ่ายผู้ ข่ม เหงเขานั ้ นก ุ มอํา นาจ แต่ หาม ี ผู้ ใดเล้าโลม
เขาไม่ 2 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วมากกว่าคนเป็นทีย
่ งั เป็นอยู่ 3 เออ
คนที่ยงั ไม่เป็นมา ที่ไม่เห็นการชัวท
่ ี่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยิงด
่ ีกว่าคนทัง้ สองจําพวก
4
นั ้น แล้วข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการงานตรากตรําและบรรดาฝีมือในการงาน เพราะเหตุ
นี้ คนก็ ถู กเพื่อนบ้านของตนริษยา นี่ ก็ เป็น ความว่างเปล่า และความวุน
่ วายใจด้วย 5 คนโง่
งอมือ และกินเนื้ อของตนเอง 6 ความสงบสุขกํามือหนึ่ งยังดีกว่าการงานตรากตรําสองกํา
มือและกินลมกินแล้ง 7 แล้วข้าพเจ้าเห็นอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีก 8 คือ คนหนึ่ งอยู่ตัว
คนเดียว ไม่มีคนอื่น ไม่มีบุตรหรือพี่น้ อง แต่เขาทําการงานไม่หยุดหย่อน ตาของเขาไม่เคย
อิม
่ ความมัง่ คัง่ เขาไม่ เคยคิด ว่า “ข้า ตรากตรํา ทํางานและตัว ข้า อดๆอยากๆเพื่อ ผู้ ใด � นี่ ก็
อนิ จจังด้วย และเป็นเรือ
่ งสามานย์ 9 สองคนก็ดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทัง้ สองย่อมได้รบ
ั
ผลตอบแทนอย่างดีสําหรับการงานของเขา 10 ด้วยว่าถ้าคนหนึ่ งล้มลง อีกคนหนึ่ งจะได้พะ
ยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั ้ นที ่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง เพราะไม่มีผู้อื่นพะ
ยุงยกเขาให้ลุกขึ้น 11 อนึ่ ง ถ้าสองคนนอนอยูด้
่ วยกัน เขาก็อบอุน
่ แต่ถ้านอนคนเดียวจะอุน
่
12
อย่างไรได้เล่า แม้คนหนึ่ งสู้คนเดียวได้ สองคนจะสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่าย
ก็หามิได้ 13 เด็กยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษั ตริย์ชราและโฉดเขลาผู้รบ
ั คําแนะนําอีก
ไม่ ได้ แล้ว 14 เพราะท่านออกมาจากเรือนจําแล้วขึ้นครองราชสมบัติ ในขณะที่ มี คนเกิดใน
ราชอาณาจักรของท่านเองกลายเป็น คนจน 15 ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาคนที่ มี ชี วิต เดิน ไป
เดินมาอยูภายใต้
่
ดวงอาทิตย์ ทัง้ เด็กคนที่สองนั ้นทีจ
่ ะขึ้นไปแทนท่าน 16 ประชาชนทัง้ หลาย
1
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คือบรรดาผูซ
้ ่ึงอยูก
่ ่อนนั ้นไม่มีที่สิน
็ ะไม่เปรมปรีดิใ์ นท่าน
้ สุด และบรรดาคนที่มาภายหลังกจ
ด้วย แน่ นอน นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย

5
ชีวิตก็อนิ จจัง
เจ้ าจงระวัง เท้า ของเจ้า เมื่อ เจ้า ไปยัง พระนิ เวศของพระเจ้า เพราะการเข้า ใกล้ ชิ ดเพื่อ
จะฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายสักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รู ว่
้ าตนกําลังทําชัว่ 2 อย่าให้ใจของเจ้า
เร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดโพล่งๆต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิต
ในสวรรค์ และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก เหตุฉะนั ้นเจ้าจงพูดน้ อยคํา 3 ความฝันจะสําเร็จโดย
มี งานมาก และจะรู จ
้ ักเสียงคนเขลาได้ เพราะการพูดมาก 4 เมื่อเจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า
อย่าชักช้าที่จะทําตามคําปฏิญาณนั ้นให้สําเร็จ เพราะพระองค์หาชอบพระทัยในคนเขลาไม่
จงทํา ตามที่ เจ้ าปฏิญาณไว้เถิด 5 ที่ เจ้ าจะไม่ ปฏิ ญาณก็ยั งด ี กว่า ที่ เจ้ าปฏิญาณแล้ว ไม่ ทํา
ตาม 6 อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุ นําตัวเจ้าให้กระทําผิดไป และอย่าพูดต่อหน้าทูตสวรรค์
ว่า นี่ แหละเป็นความพลัง้ เผลอ เหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้า แล
้วเลยทรงทําลายการงานแห่งนํ้ามือของเจ้าเสียเล่า 7 เพราะว่าเมื่อฝันมากและคําพูดมาก
ก็มีอนิ จจังต่างๆด้วย แต่เจ้าจงยําเกรงพระเจ้าเถิด 8 ถ้าเจ้าเห็นคนจนในเมืองถูกข่มเหงก็ดี
เห็นความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเอาไปเสียก็ดี เจ้าอย่าประหลาดใจในเรือ
่ งนั ้น ด้วย
ว่ามี เจ้าหน้าที่ คอยจับตาเจ้าหน้าที่ อยู่ แล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชัน
้ หนึ่ งจับตาอยู่เหนื อพวกเขา
9
ทัง้ สิน
ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ผลประโยชน์ แห่ งแผ่น ดิน โลก ก็ อยู่ ที่ เขาเหล่า นั ้น ทัง้ หมด กษั ตริย์
้
เองก็ ได้ รับการเลี้ยงดู จากไร่นา 10 คนรักเงินย่อมไม่ อม
ิ่ เงิน และคนรักสมบัติ ไม่รูจั
้ กอิ่มกํา
ไร นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย 11 เมื่อ ของดี เพิม
่ พูน ขึ้น คนกิ นก ็ มี คับคัง่ ขึ้น คนที ่ เป็น เจ้าของทรัพย์ จะ
ได้ประโยชน์ อะไร นอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั ้น 12 การหลับของกรรมกรก็ผาสุก
ไม่ว่าเขาจะได้กินน้ อยหรือได้กินมาก แต่ความอิมท
่ ีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับ 13 ยั
่ ้องของคนมังม
งมีสิ่งสามานย์อน
ั น่าสลดใจอีกอย่างหนึ่ งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติ
ที่ เจ้ าของได้ เก ็บ ไว้ จนเกิด เป็น ภัย แก่ ตน 14 และทรัพย์ สมบัติ นั ้น สูญ เสีย ไปโดยเรือ
่ งยาก
ลําบากอันชัว่ ร้าย และเขาให้กําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง แต่ไม่มีอะไรในมือเขา 15 เขาได้คลอด
มาจากครรภ์มารดาฉั นใด เขาจะกลับไปอย่างเปลือยเปล่าเช่นเดียวกับที่เขามาฉั นนั ้น และ
เขาจะเอาอะไรซึ่ง เป็น ผลจากหยาดเหงื่อ แรงงานของเขาติ ดม ือ ไปไม่ ได้ เลย 16 นี่ เป็น สิง่
สามานย์อน
ั น่าสลดใจอีก คือเขาได้เกิดมาอย่างไรเขาก็ต้องไปอย่างนั ้น เขาจะได้ประโยชน์
อะไรเล่าที่เขาได้ลงแรงเพื่อลมแล้ง 17 อนึ่ งเขารับประทานอยูใ่ นความมืดตลอดปีเดือนของ
เขา เขามีความทุกข์อย่างสาหัสและมีโทโสพร้อมกับความเจ็บไข้ 18 ดู เถิด ที่ ข้าพเจ้าเห็นดี
และสมควร คือให้กินและดื่ม กับปรีดาในผลดีแห่งบรรดากิจการของตนที่ตนกระทําภายใต้
ดวงอาทิตย์ ตลอดปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของตนที่พระเจ้าทรงประทานแก่ตน เพราะการนี้ แหละ
เป็นส่วนของตน 19 อนึ่ งทุกๆคนที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติและความมัง่ คัง่ ให้ ก็ได้
ทรงโปรดให้มีอํานาจรับประทานของเหล่านั ้น ได้รับส่วนของตน และยินดีปรีดาในการงาน
ของตนได้ นี่ แหละเป็น ของประทานจากพระเจ้า 20 เขาจะได้ ไม่ ต้องนึ กถึง ปี เดือนแห่ง ชีวต
ิ
ของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิง่ ที่ให้ใจเขาปีติยินดี
1

6

ทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง

1 มีสิ ่งสามานย์อย่างหนึ่ งที่ ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์

และสิง่ นั ้นหนั กแก่มนุษย์ 2 คื
อมนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และยศฐาบรรดาศั กดิให้
์ จน
สิง่ ใดๆที่ เขาปรารถนาสําหรับ ตัว จิ ตใจเขาก็ มี ครบไม่ ขาดเลย แต่ พระเจ้า มิ ได้ ทรงโปรดให้
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เขามีอาํ นาจรับประทานสิง่ นั ้นได้ คนนอกบ้านนอกเมืองกลับรับประทานสิง่ นั ้น นี่ ก็ อนิ จจัง
และเป็น ความทุกข์ ใจอย่างร้ายแรง 3 แม้ว ่า มนุษย์ คนใดมี บุ ตรสั กร ้อยคน และมี อายุ อยู่
หลายปี จนปี เดือนของเขาก็มากมาย แต่จิตใจของเขาหาได้อิมด
่ ้วยของดีไม่ ยิง่ กว่านั ้ นอีก
เขาไม่มีงานฝังศพของตนด้วย ข้าพเจ้าว่าบุตรที่เกด
ิ มาแท้งเสียยังดก
ี ว่าคนนั ้น 4 เพราะเด็ก
นั ้นเกิดมาอนิ จจังและตายไปในความมืด และชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด 5 ยิง่ กว่านั ้นอ
ีก ยังไม่ทันเห็นตะวันหรือยังไม่ทันรู้เรือ
่ งราวอะไร เด็กคนนี้ มีความสงบสุขยิง่ กว่าผู้ใหญ่นั ้น
6
เสี ยอ ีก เออ แม้ว ่า เขามี ชี วิ ตอยู่ พันปี ทวี อี กเท่า ตัว แต่ ไม่ ได้ เห ็ นของดี อะไร ทุ กคนมิ ได้
ลงไปที่เดียวกันหมดดอกหรือ 7 บรรดาการงานของมนุษย์ก็เพื่อปากของเขา แต่ถึงกระนั ้น
เขาก็ ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ 8 ด้วยว่าคนมีสติ ปัญญาได้ เปรียบอะไรกว่าคนเขลาเล่า หรือคนยากจนที่ รู ้
จักดําเนิ นชีวต
ิ ของตนอยู่ต่อหน้าคนที่ มี ชีวิตก็ได้ เปรียบอะไร 9 เห็นแล้ วกับนัยน์ ตาก็ดี กว่า
ความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย 10 สิ่งใดซึ่งมอยู
ี ่
เดีย
๋ วนี้ เขาได้ใช้ชื่อเรียกสิง่ นั ้นนานมาแล้ว และก็ทราบกันแล้วว่ามนุษย์คืออะไร และเขาไม่
อาจโต้ เถียงกับพระองค์ ผู้ทรงฤทธิเ์ ดชากว่าตนได้ 11 ยิ่งมีสิ ่งของมากก็ยิ่งอนิจจังมาก แล้
วจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่มนุษย์เล่า 12 ใครคนไหนรู ว้ า่ สิง่ ใดเป็นสิง่ ที่ ดีสําหรับมนุษย์ในชีวิ
ตนี้ คือในระยะวันเดือนปี ทัง้ หลายแห่งชีวตอ
ิ ันเหลวๆของตนที่ ได้ เสียไปดุ จดังเงาเล่า หรือ
ใครผู้ใดอาจบอกกับมนุษย์ได้ว่า สิ่งนี้ สิ่งนั ้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภายใต้ดวงอาทิตย์

7
สิ่งเลวร้ายต่างๆที่มนุษย์พบก็ทําให้ไม่สมหวังและไม่สมปรารถนา
และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด 2 ไปยังเรือน
ที่ มี การไว้ ทุกข์ ก็ดี กว่า ไปยัง เรือนที่ มี การเลี้ยงกัน เพราะนั ่น เป็น วาระสุดท้ายของมนุษย์
ทัง้ ปวง และผู้ ที่ ยั งม ี ชี วิ ตอยู่ จะเอาเหตุ การณ์ นั ้น ใส่ ไว้ ในใจ 3 ความโศกเศร้า ก็ ดี กว่า การ
หัวเราะ เพราะความเศร้าหมองของใบหน้าก็ทําให้จิตใจดีข้น
ึ ได้ 4 จิตใจของคนที่มีสติปัญญา
ย่อมอยู่ในเรือนที่มีความโศกเศร้า แต่จิตใจของคนเขลาย่อมอยู่ในเรือนที่มีการสนุกสนาน
5 ฟัง คํา ตําหนิ ของคนที่ มี สติ ปั ญญายั งด ี กว่า ให้คนฟัง เพลงของคนเขลา 6 มี เสียงแตกของ
เรียวหนามอยู่ใต้หม้อฉั นใด เสียงหัวเราะของคนเขลาก็ฉั นนั ้น นี่ ก็อนิ จจังด้วย 7 แท้จริงกา
รบีบ บังคับ กระทํา ให้ ผู้ มี สติ ปัญญาโง่ ไป และสินบนก็ กระทํา ให้ ความเข้าใจเสีย ไป 8 เบื้อง
ปลายแห่ง สิง่ ใดๆก็ ดี กว่า เบื้องต้น แห่ง สิง่ นั ้นๆ มี ใจอดกลั ้ นก ็ ดี กว่า มี ใจอหังการ 9 อย่า ให้
ใจของเจ้า โกรธเร็ว เพราะความโกรธมี ประจํา อยู่ในทรวงอกของคนเขลา 10 อย่าว่า “อะไร
หนอเป็น เหตุ ให้ กาลก่อนดี กว่า กาลบัดนี้ � เพราะที่ เจ้ าไต่ถามนั ้น ไม่ ได้ ถามด้วยสติ ปัญญา
11 สติ ปั ญญาประกอบกับมรดกก็ เป็ นของดี การนั ้นเป็ นประโยชน์ แก่ คนที ่ได้ เห็นดวงตะวัน
12 เงินเป็ นเครือ
่ งป้องกันฉั นใด สติปัญญาก็เป็นเครือ
่ งป้องกันฉั นนั ้น และผลประโยชน์ ของ
ความรู ้ คือ สติ ปัญญาย่ อมร ักษาชีวต
ิ ของผู้ ที่ มี สติ ปัญญานั ้น 13 จงพิจารณาพระราชกิจ
ของพระเจ้า สิ ่ง ใดๆที่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้คดอยู่แล้ว ใครจะเหยียดสิง่ นั ้นๆให้ตรงได้ เล่า
14 ในวัน แห่ง ความเจริญ ก็ จงชื่นชมยินดี แต่ ในวัน แห่ง ความทุกข์ ยากก็ จงพินิจ พิจารณา
พระเจ้าทรงบันดาลให้มีทัง้ สองอย่าง เพื่อมนุษย์จะไม่ค้นได้วา่ เมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไร
มา 15 ข้าพเจ้า เห็น สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ในชี วิตอน ิจ จัง ของข้าพเจ้า คือ คนชอบธรรมพินาศใน
ความชอบธรรมของตัว และมีคนชัว่ ร้ายมีชีวิตยืนยาวในการกระทําชัว่ 16 อย่าเป็นคนชอบ
ธรรมเกิน ไป และอย่า ฉลาดเกิน ตัว เหตุ ใดเจ้า จะทําตัว ให้พินาศเสีย เล่า 17 อย่า ชัว่ มากนั ก
หรืออย่าเป็นคนเขลา ทําไมเจ้าจะไปตายเสียก่อนถึงวาระของเจ้าเล่า 18 ก็ดีอยูแล
่ ้วที่เจ้าจะ
ยึดถือสิง่ เหล่านี้ ไว้ เออ เจ้าอย่าแบมือปล่อยสิง่ นั ้นให้หลุดลอยเสียทีเดียว เพราะว่าผู้ที่เกรง
1 ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่านํ้ามันหอมอย่างวิเศษ
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กลัวพระเจ้าจะพ้นจากบรรดาสิง่ ที่กล่าวมานี้ 19 สติปัญญาเป็นกําลังแก่คนฉลาดดีกว่าผู้มี
อํานาจใหญ่ โตสิบ คนที่ อยู่ ในเมือง 20 แน่ ที เดียวไม่ มี คนชอบธรรมสัก คนเดียวบนแผ่น ดิน
โลก ที่ ได้ ประพฤติ ล้วนแต่ ความดี และไม่ กระทํา บาปเลย 21 อย่า สนใจฟัง บรรดาถ้อยคํา ที่
ใครๆกล่าว เกรงว่าเจ้าจะได้ยน
ิ ทาสของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้า 22 ด้วยว่าเจ้าก็แจ้งอยู่กับใจของ
เจ้าเองหลายครัง้ หลายหนแล้วว่า ตัวเจ้าเองได้แช่งด่าคนอื่นเหมือนกัน 23 บรรดาข้อความ
เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ชน
ั สูตรดู ด้วยใช้ สติ ปัญญาแล้ว ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะได้ ปัญญา � แต่
ปัญญานั ้น กลั บอย ู่ หา่ งไกลจากข้าพเจ้า 24 สิ ่ง ที่ อยู่ ไกลและลึ กล้าํ เหลือ เกิน ใครผู้ ใดจะค้น
ออกมาได้ 25 ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรียนรู แ
้ ละเสาะแสวงหาสติปัญญา และมูลเหตุของสิง่
ต่างๆ เพื่อให้รู ความชั
้
ว่ ร้ายแห่งความเขลา คือความเขลาและความบ้าบอ 26 ข้าพเจ้าได้พบ
อีกสิง่ หนึ่ งซึ่งขมขื่นยิง่ กว่าความตาย คือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแร้วและข่าย มือของนางเป็น
โซ่ ตรวน คนใดเป็น คนที่ พอพระทัย พระเจ้า คนนั ้น จะหนี พ้น นาง แต่ คนบาปจะถูก ผู้ หญิง
คนนั ้นจับเอาไป 27 ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดูเถิด ข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้ โดยเอาเรือ
่ งหนึ่ งมา
ประดิษฐ์ ติ ดต่อเข้ากับอีกเรือ
่ งหนึ่ ง เพื่อหามูลเหตุ 28 ซึ่งจิตใจของข้าพเจ้ายังกําลังหาแล้ว
หาอีก แต่ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชายพันคนจะพบชายจริงสักคนหนึ่ ง แต่จะหาหญิงแท้
สักคนหนึ่ งในจํานวนพันคนก็หาไม่พบ 29 ดูเถิด ข้าพเจ้าพบแต่ความนี้ ต่างหาก คือพระเจ้า
ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม แต่มนุษย์ทัง้ หลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมา
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ดูเหมือนว่าคนชัว่ เจริญ ขณะเมื่อคนดีล้มเหลว
1 ใครผู้ ใดจะเหมือนนั ก ปราชญ์ หรือ ใครเล่า จะอธิ บายอะไรๆก็ ได้ สติ ปั ญญาของมนุษย์
กระทํา ให้ ใบหน้า ของเขาผ่องใส และใบหน้า ของเขาที่ แข ็ งกระด้างก็ เปลี่ยนไป 2 ข้าพเจ้า
แนะนํา ว่า จงถือ รักษาพระบัญชาของกษั ตริย์ และที่ เก ี่ยวข้องกับ คํา ปฏิญาณต่อ พระเจ้า
3 อย่า รีบ ออกไปให้ พ้น พระพักตร์กษั ตริย์ อย่า ยืน อยู่ ฝ่ายความชัว
่ ม
่ ร้าย เพราะกษั ตริย์ ยอ
4
ทรงกระทําอะไรๆตามชอบพระทัยพระองค์ ด้วยว่าพระดํารัสของกษั ตริย์อยู่ที่ไหน อํานาจ
ก็ อยู่ ที่ นั่น และใครผู้ ใดจะกราบทูล ถามพระองค์ ได้ ว่า “พระองค์ ทรงกระทํา อะไรเช่น นั ้น�
5 ผู้ ที่ รักษาพระบัญชาจะไม่ ประสบความชัว
่ ร้าย และจิตใจของคนที่ มีสติ ปัญญาก็ เข้าใจทัง้
6
วาระและคําตัดสิน ด้วยว่าไม่วา่ อะไรทัง้ นั ้นย่อมมีวาระและคําตัดสิน ฉะนั ้นความลําบาก
ของมนุษย์จึงเป็นภาระหนั กแก่ตัวเขา 7 ด้วยเขาไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยใครจะบอก
แก่ เขาได้ วา่ สิง่ นั ้น จะเกิด ขึ้น เวลาใด 8 หาม ี มนุษย์ คนใดมี อาํ นาจเหนื อ จิต วิญญาณที่ จะรัง้
จิตวิญญาณได้ไม่ หรือหามีอาํ นาจอันใดเหนื อวันตายไม่ การสงครามนั ้นย่อมไม่มีการปลด
ปล่อย ความชัว่ ร้ายย่อมไม่ มี การปลดปล่อยผู้ ที่ ถู กมอบให้ ไว้ 9 บรรดาการนี้ ข้าพเจ้า เห็น
หมดแล้ว และข้าพเจ้า สนใจกิจการทุก อย่างที่ เขากระทํา กัน ภายใต้ ดวงอาทิตย์ มี วาระซึ่ง
ให้คนหนึ่ งมีอาํ นาจเหนื ออีกคนหนึ่ งที่ จะมาทําอันตรายเขา 10 ข้าพเจ้าได้ เห็นเขาฝังคนชัว่
ร้าย ผู้ซึ่งเคยเข้าออกที่สถานบริสุทธิ์ และมีคนลืมเขาในเมืองที่คนชัว่ ร้ายนั ้นเองกระทําสิง่
เช่นนั ้น นี่ ก็อนิ จจังด้วย 11 เพราะการตัดสินการกระทําชัวน
้ เขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็ว เหตุ
่ ัน
ฉะนั ้น ใจบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ จึง เจตนามุ่ง ที่ จะกระทํา ความชัว่ 12 แม้ว ่า คนบาปทํา ชัว่
ตัง้ ร้อยครัง้ และอายุเขายังยัง่ ยืนอยู่ได้ ถึงกระนั ้นข้าพเจ้ายังรู แน่
้ ว่า ความดีจะมีแก่เขาทัง้
หลายที่ ยาํ เกรงพระเจ้า คือ ที่ มี ความยําเกรงต่อ พระพักตร์พระองค์ 13 แต่ ว่า จะไม่ เป็นการ
ดี แก่ คนชัว่ ร้าย อายุ ของเขาที่ เป็น ดัง เงาก็ จะไม่ มี ยืด ยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่ มี ความ
ยําเกรงต่อพระพักตร์พระเจ้า 14 ยังมีอนิ จจังอีกอย่างหนึ่ งที่กระทํากันบนแผ่นดินโลก คือม
ีคนชอบธรรมรับเหตุ การณ์ อันเป็นเหตุ การณ์ ที่ คนชัว่ ควรรับ และมี คนชัว่ รับเหตุ การณ์ อัน
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เป็นเหตุการณ์ ที่คนชอบธรรมควรรับ ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่า นี่ ก็อนิ จจังด้วย 15 แล้วข้าพเจ้าจึง
สนั บสนุนให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและ
ดื่มกับชื่นชมยินดี ด้วยว่าอาการนี้ คลุกคลี ไปในการงานของตนตลอดปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของ
16
ตน ที่ พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวงอาทิตย์ เมื่อข้าพเจ้าตัง้ ใจจะเข้าใจสติ
ปัญญาและทราบธุรกิจที่กระทํากันในโลก (ที่เขาอดหลับอดนอนทํากันตลอดวันตลอดคืน�
17 แล้วข้าพเจ้าจึงเห็นบรรดาพระราชกิจของพระเจ้าว่า มนุษย์จะค้นหาความเข้าใจในพระ
ราชกิจ ที่ บัง เกิ ดอย ู่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์ หาได้ ไม่ เพราะว่า ถึง แม้ มนุษย์ จะออกแรงค้นหาสัก
ปานใดก็ ยงั จะค้นหาให้พบไม่ได้ เออ ยิง่ กว่านั ้ นอีก แม้ว่านั กปราชญ์คนใดนึ กเอาว่าเขาจะ
เข้าใจแล้ว เขาก็ยงั ค้นหาไม่พบ

9
หลักการต่างๆสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ
1 ข้าพเจ้า ได้ นํา เรือ
่ งราวเหล่า นี้ มาคิด ตรวจพิจารณาให้ สิ ้ นว ่า คนชอบธรรมและคนมี
สติ ปัญญารวมทั งก
้ ิจการของเขาทัง้ หลาย ก็ อยู่ในพระหัตถ์ ของพระเจ้า จะทรงรักหรือทรง
เกลียดก็ ตาม มนุษย์ หารู ้ไม่ ทุ กอย่างก็ อยู่ ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 2 สิ ่ง สารพัด ตกแก่ คนทัง้
ปวงเหมือนกัน หมด คือ เหตุ การณ์ อัน เดียวกัน ตกแก่ คนชอบธรรมและคนชัว่ ตกแก่ คนดี
ตกแก่ คนสะอาดและคนที่ มี มลทิน ตกแก่ ผู้ ที่ ถวายสัตวบู ชา และแก่ ผู้ ที่ ไม่ ถวายสัตวบู ชา
ตกแก่ คนดี อย่างไรก็ ตกแก่ คนบาปอย่างนั ้น ตกแก่ คนปฏิญาณอย่างไรก็ ตกแก่ คนไม่ กล
้า ปฏิญาณอย่างนั ้น 3 นี่ แหละเป็น สิง่ สามานย์ ที่ มี อยู่ ในบรรดาการที่ บังเกิด ขึ้น ภายใต้ ดวง
อาทิตย์ คือ ว่า มี เหตุการณ์ อัน เดีย วกั นที ่ ตกแก่ คนทัง้ ปวง เออ จิ ตใจของบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชัว่ และความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั ้นเขา
ก็ ไปอยู่กับ คนตาย 4 ส่วนคนใดที่ มัว่ สุม อยู่กับ คนทัง้ ปวงที่ มี ชว
ิ คนนั ้ นก ็ มี ความหวัง ใจได้
ี ต
ด้วยว่า สุนัข ที่ เป็น อยู่ ก็ ยั งด ี กว่า สิงโตที่ ตายแล้ว 5 เพราะว่า คนเป็น ย่ อมร ู้ วา่ เขาเองจะตาย
แต่คนตายแล้วก็ไม่รูอะไรเลย
้
เขาหาได้รบ
ั รางวัลอีกไม่ ด้วยว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมด
6 ทัง
้ ความรัก ความชัง และความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไปแล้ว ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้น
ภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทัง้ หลายหามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่ 7 ไปเถิด ไปรับประทานอาหารของ
เจ้าด้วยความชื่นชม และไปดื่มน้าํ องุน
่ ของเจ้าด้วยใจร่าเริง เพราะพระเจ้าทรงเห็นชอบกับ
8
การงานของเจ้าแล้ว จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอ และนํ้ามันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้
ขาด 9 เจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดปี เดือนแห่งชีวตอน
ิ
ิจจัง
ของเจ้า ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงประทานให้แก่ เจ้ าภายใต้ ดวงอาทิตย์ ตลอดปี เดือนอนิ จจังของ
เจ้า ด้วยว่านั ่นเป็นส่วนในชีวต
ิ และในการงานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทําภายใต้ดวง
อาทิตย์ 10 มือของเจ้าจับทําการงานอะไร จงกระทําการนั ้นด้วยเต็มกําลังของเจ้า เพราะว่า
ในแดนคนตายที่ เจ้ าจะไปนั ้น ไม่ มี การงาน หรือ แนวความคิด หรือ ความรู ้ หรือ สติ ปัญญา
11 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นภายใต้ ดวงอาทิตย์อี กว่า คนเร็ว ไม่ ชนะในการวิง
่ แข่งเสมอไป หรือฝ่ายมี
กําลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รบ
ั ประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่
รํา่ รวยเสมอไป หรือ ผู้ ที่ เชีย
่ วชาญไม่ ได้ รับ ความโปรดปรานเสมอไป แต่ วาระและโอกาสมี
12
มาถึงเขาทุกคน เพราะว่ามนุษย์ไม่รูวาระของตน
้
ปลาติดอยใู่ นอวนอันร้ายฉั นใด และนก
ถู กดักติดอยู่ในบ่วงแร้วฉั นใด วาระอันร้ายก็ มาถึ งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ เขาก็ ถู กวาระอั
นร้ายนั ้นดักจับติดโดยฉั บพลันเหมือนกันฉั นนั ้น 13 ข้าพเจ้าเห็นเรือ
่ งสติปัญญาภายใต้ดวง
อาทิตย์ เห็นว่าเป็นเรือ
่ งใหญ่โตดังต่อไปนี้ 14 ยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง มีคนอยู่ในเมืองนั ้น
น้ อยคน แล ้วมี มหากษั ตริย์ มาตี เมืองนั ้น และล้อมเมืองนั ้น ไว้ และสร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบ
เมือง 15 แต่ ในเมืองนั ้ นม ี ชายฉลาดแต่ ยากจนอยู่คนหนึ่ ง และชายคนนี้ ชว
่ ยเมืองนั ้น ไว้ให้
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พ้นด้วยปัญญาของตน แต่หามีใครจดจํารําลึกถึงชายยากจนคนนี้ ไม่ 16 แต่ข้าพเจ้าว่า สติ
ปัญญาก็ดีกว่ากําลังวังชา ถึงสติปัญญาของชายยากจนคนนั ้นถูกดูแคลน และถ้อยคําของ
เขาไม่มีใครฟังก็ตามที 17 ถ้อยคําของคนฉลาดซึ่งได้ยน
ิ ในที่สงัดดีกว่าสิงหนาทของผู้ครอบ
18
ครองคนเขลา สติปัญญาดีกว่าเครือ
่ งอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่คนบาปคนเดียวย่อมบัน
่ รอน
ความดีเสียเป็นอันมากได้

10

ความโง่เขลา ความชัว่ ร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์
1 แมลงวัน ตายย่อมทําให้ขี้ ผึ้ง ของคนปรุ ง ยาบูด เหม็น ไป ดัง นั ้น ความโง่เขลานิ ด หน่ อยก็
ทําให้เขาเสียชื่อด้วยในเรือ
่ งสติปัญญาและเกียรติยศ 2 จิตใจของคนที่ มีสติปัญญาย่อมอยู่
ที่ ข้างขวามือ ของตน แต่ จิ ตใจของคนเขลาย่อมอยู่ ที่ ข้างมือ ซ้ายของตัว 3 แม้ เมื่อ คนเขลา
กําลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสํานึ ก และตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขลา 4 ถ้า
ใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่าน อย่าออกเสียจากที่ ของท่าน เพราะว่าอารมณ์ เย็นย่อม
ระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้ 5 มีสิ่งสามานย์ที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ ประหนึ่ งว่า
เป็น ความผิด ซึ่ง มาจากผู้ มี อาํ นาจ 6 คือ คนเขลาถูก แต่ง ตัง้ ไว้ในตําแหน่ ง สูง ใหญ่ และคน
มัง่ คัง่ รับตําแหน่ งตํ่าต้อย 7 ข้าพเจ้าเห็นทาสขี่ม้า และเจ้านายเดิ นที ่พ้น
ื แผ่นดินอย่างทาส
8 ผู้ ใดขุด บ่อ ไว้ ผู้ นั ้น จะตกลงในบ่อ นั ้น ผู้ ใดพัง รัว
้ ต้นไม้ ทะลุ เข้าไป งู จะขบกัด ผู้ นั ้น 9 ผู้ ใด
สกัดหิน ผู้นั ้นจะเจ็บเพราะหินนั ้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั ้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้น
ได้ 10 ถ้าขวานทื่อแล้ว และเขาไม่ลับให้คม เขาก็ต้องออกแรงมากกว่า แต่สติปัญญาจะช่วย
ให้บรรลุ ความสําเร็จ 11 ถ้างู ขบเสี ยก่อนที่ ทําให้มันเชื่อง หมองูก็ ไม่เป็นประโยชน์ อะไรแล้ว
12 ถ้อยคํา จากปากของผู้ มี สติ ปั ญญาก็ มี คุณ แต่ ริม ฝีปากของคนเขลาจะกลืน ตัว เองเสีย
13 ถ้อยคําจากปากของเขาเป็ นความเขลาตัง
้ แต่เริม
่ ปริปาก ตอนจบถ้อยคํานั ้ นก็เป็นความ
บ้าบออย่างร้าย 14 คนเขลาพูดมากซํ้าซาก มนุษย์หารู ไ้ ม่ว่าเหตุอน
ั ใดจะบังเกิดขึ้น ใครเล่า
จะบอกเขาได้ วา่ มี อะไรเกิด ขึ้น เมื่อ เขาล่วงไป 15 การงานของคนเขลากระทํา ให้ เขาทุก คน
เหน็ ดเหนื่ อย ด้วยว่า เขาไม่ รู จั
้ ก ทางที่ จะเข้ าไปในกรุ ง 16 โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้ าเมื่อ
กษั ตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทัง้ หลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า 17 โอ
บ้านเมืองเอ๋ย ความสําราญจะมี แก่ เจ้า เมื่อ กษั ตริย์ ของเจ้า เป็น บุตรชายของขุนนาง และ
เจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะ เพื่อจะมีกําลังวังชา มิใช่จะดื่มให้มึนเมา 18 เพราะ
ความขี้ เก ียจ หลังคาจึง หัก พัง ลง และเพราะมือ เกียจคร้านเรือนจึง รัว่ เฉอะแฉะ 19 เขาจัด
งานเลี้ยงไว้เพื่อให้คนหัวเราะ และนํ้าองุน
่ ทําให้ชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง 20 อย่า
แช่งด่ากษัตริย์ เออ แม้แต่คิดแช่งด่าในใจก็อย่าเลย และอย่าแช่งคนมังม
่ ที
ี ่ในห้องนอนของ
เจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรือ
่ งนั ้น

11

คนธรรมดาสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดได้
1 จงโยนขนมปั งของเจ้าลงบนนํ้า เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้ 2 จงปั นส่วนหนึ่ งให้
แก่คนเจ็ดคน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิง่ สามานย์อย่างใดจะบังเกิด
ขึ้น บนพื้น แผ่น ดิน 3 ถ้า บรรดาเมฆมี ฝนอยู่ เต็ม มั นก ็ จะเททัง้ หมดลงมาบนแผ่น ดิน โลก
และถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนื อ มันล้มลงตรงไหน มันก็นอนอยู่ตรงนั ้น 4 ผู้ใดเฝ้า
สังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช และผูที
้ ่มองเมฆก็จะไม่เก็บเกี่ยว 5 เจ้าไม่ทราบทางของวิญญาณ
ว่าไปทางไหน และกระดูกมีข้น
ึ ในมดลูกของหญิงที่มีครรภ์อย่างไรฉั นใด เจ้าก็จะไม่ทราบถึ
งกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่ สารพัดฉั นนั ้น 6 เวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้า และ
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พอเวลาเย็ นก ็ อย่า หดมือ ของเจ้า เสีย เพราะเจ้า หาทราบไม่ วา่ การไหนจะเจริญ การนี้ หรือ
การนั ้น หรือการทัง้ สองจะเจริญดีเหมือนกัน 7 แสงสว่างเป็นทีชื
่ ่นใจ และการที่นั ยน์ ตาเห็น
ดวงตะวันก็เป็ นที ่ชื่นบาน 8 แต่ ถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ ตัง้ หลายปี และเขาเปรมปรีดิ ์ในตลอด
ปี เดือนเหล่า นั ้น ก็ จงให้เขาระลึก ถึง วันม ื ดม ิด ว่า จะมี มาก บรรดาเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น มานั ้
นก็อนิ จจัง 9 โอ เยาวชน จงเปรมปรีดิ์ในปฐมวัยของเจ้า และให้จิตใจของเจ้ากระทําตัวเจ้า
ให้รา่ เริงในปี เดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงดําเนิ นในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตา
ของเจ้า แต่ จงทราบว่า เนื่ องด้วยกิจการงานทัง้ ปวงเหล่า นี้ พระเจ้า จะทรงนํา เจ้า เข้า มาถึง
การพิพากษา 10 ฉะนั ้นจงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความชัว่ ร้าย
เสียจากเนื้ อหนั งของเจ้า เพราะความหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง

12
มาตรฐานที่สมบูรณ์ เมื่ออยูใต้
่ พระราชบัญญัติปราศจากพระคุณ
1 ในปีเดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผูเ้ นรมิตสร้างของเจ้าก่อนที่ยามทุกข์
ร้อนจะมาถึง และปีเดือนใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือน
นั ้นเลย� 2 ก่อนที่ดวงอาทิตย์ แสงสว่าง ดวงจันทร์ และดวงดาวทัง้ หลายอับแสง และก่อน
ที่ เมฆกลับ มาเมื่อ หมดฝนแล้ว 3 ในกาลเมื่อ คนยามเฝ้า เรือนจะตัว สัน
่ และคนแข็ง แรงจะ
คุดคู้ ไป และหญิง โม่ จะเลิก โม่ เพราะจํานวนลดน้ อยลง และบรรดาผู้ ที่ เยีย
่ มหน้า ต่างจะมื
4
ดมัว และประตูคู่ที่เปิดออกถนนจะปิดเสีย เมื่อเสียงโม่ออ
่ ยลง เมื่อมเี สียงนก เขาจะลุกขึ้น
และบรรดานั กรอ
้ งสตรีจะย่อตัวลง 5 เออ เขาทัง้ หลายจะกลัวทสู
ี่ ง และสิง่ น่าสยดสยองก็จะ
อยูใ่ นหนทาง ต้นอลม
ั ันด์จะมีดอก และตัก
๊ แตนจะเป็นภาระ ความปรารถนาก็จะประลาตไป
เสีย เพราะมนุษย์กําลังไปบ้านอันถาวรของเขา ส่วนผู้ไว้ทุกข์ก็ เวียนไปมาตามถนน 6 ก่อน
ที่ สายเงิน จะขาด หรือ ชามทองคํา จะบรรลัย หรือ เหยือกนํ้า จะแตกเสีย ที่ นํ้าพุ หรือ ล้อ จะ
หัก เสีย ณ ที่ ขัง นํ้า 7 และผงคลี จะกลับ ไปเป็น ดิน อย่างเดิม และจิต วิญญาณจะกลับ ไปสู่
พระเจ้า ผู้ทรงประทานให้ มาน ัน
้ 8 ปัญญาจารย์ ว่า อนิ จจัง อนิ จจัง สารพั ดก ็ อนิ จจัง 9 ยิง่
กว่านั ้น เพราะปัญญาจารย์เป็นคนฉลาดแล้ว ท่านยังสอนความรู ให้
้ ประชาชนอีกด้วย เออ
ท่า นพิ เคราะห์ ท่านค้นคว้า และท่านเรียบเรียงสุภาษิ ต หลายข้อ 10 ปัญญาจารย์ เสาะหา
ถ้อยคําที่ เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคําแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรง 11 ถ้อยคําของนั ก
ปราชญ์ เป็น ประดุจ ปฏัก และประดุจ ตะปู ซ่ึง อาจารย์ ผู้ สอนแห่ง การชุ มนุ มได้ ตรึง แน่ น ซึ่ง
ท่านเมษบาลผู้หน่งึ ได้ ประทานให้ 12 และยิง่ กว่านั ้ นอีก บุ ตรชายของข้าพเจ้าเอ๋ย จงรับคํา
ตัก เตือนเถิด ซึ่ง จะทํา หนั งสือ มากก็ ไม่มี สิน
้ สุด และเรียนมากก็ เหนื่ อยเนื้ อ หนั ง 13 ให้ เรา
ฟังตอนสรุ ปความกันทัง้ สิน
้ แล้ว คือจงยําเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
เพราะนี่ แหละเป็นหน้าที่ ทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ 14 ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการ
เข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิง่ เร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชัว่
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงซาโลมอน

พอถึง สมัย ของเอสรา พวกยิว ยอมรับ ว่า หนั งสือ เพลงซาโลมอนเป็น หนั งสือ ที่ ได้ รับ การ
ดลใจจากพระเจ้า และเป็นส่วนหนึ่ งของพระคัมภีร ์ โจซีฟัสนับว่าเล่ มนี้ได้รับการดลใจจาก
พระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่ งของเสพทูอาจินต์

กษั ตริย์ ซา โลม อน แต่ง บทเพลง 1005 บท (1 พกษ 4:32) แต่ เพลง เดียว ที่ ได้ รับ การ
ดลใจจากพระเจ้า และยัง อยู่ คือ “เพลงของซาโลมอน� ซึ่ง อาจจะถูก เขียนขึ้น ในช่วงแรก
ในชีวต
ิ ของท่าน พระเจ้า ทรงใช้ มนุษย์ ที่ อ่อนกําลัง ให้ สอนบทเรียนฝ่ายจิต วิญญาณ ในเล่
มน ี้ กษั ตริย์ ซาโลมอนเปรียบกับ พระเยซู คริสต์ ซึ่ง ใหญ่ กว่า ซาโลมอน (มธ 12:42) เล่ มน ี้
ไม่ได้ เป็นประวัติ ศาสตร์ เรือ
่ งที่ บรรยาย หรือเรือ
่ งจริงจากชีวต
ิ ของซาโลมอน แต่ เป็นเรือ
่ ง
เปรียบหลายเรือ
่ ง มัทธิว เฮ ็ นรี กล่าวว่า “เล่ มน ี้ เป็น คํา อุปมา ซึ่ง ทําให้ คนที ่ ไม่ รัก พระเจ้า
เข้าใจเรือ
่ งเกี่ยวกับพระเจ้าอยากขึ้น แต่สําหรับคนที่รก
ั พระเจ้านั ้นเรือ
่ งเกี่ยวกับพระเจ้าชัด
ขึ้นและชื่นใจ�
เพื่อ ให้ มนุษย์ เข ้า ใจถึง เรือ
่ งความรัก และความสามั คค ี ธรรมของพระเจ้า พระองค์ ต้อง
ใช้ เรือ
่ งจากชีวต
ิ ประจํา วัน นี้ เป็นการเปรียบเทียบ เพราะฉะนั ้น พระเจ้า ทรงเปรียบกับ เจ้า
บ่าว อิสราเอลเปรียบกับเจ้าสาว คือเป็นเจ้าสาวของพระเจ้า ในพระคัมภีรใหม่
์
พระเยซูทรง
เปรียบกับ เจ้า บ่าว (มธ 22:1; 25:1-13; ลก 5:35) อ�เปาโลต้องการให้พวกคริสเตียนเป็น
พรหมจารีบริสุทธิซึ
์ ่งถวายแด่พระคริสต์ (2 คร 11:2)

ในเล่มนี้เราเห็นพระเจ้าเปรียบกับพระบิดาแห่งความรัก ปุโรหิต ผู้เลี้ยง และกษั ตริย์
จงอ่านหนั งสือ เพลงซาโลมอนด้วยความอ่อนน้ อม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงช่วยให้
เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ หนังสือสดุดี 45 มีตัวอย่างคล้ายกับเล่มนี้
การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว

1 บทเพลงแห่ง บทเพลงทัง
้ หลายซึ่งเป็นของซาโลมอน 2 ขอเขาจุ บดิฉันด้วยจุบจากปาก

ของเขา เพราะว่าความรักของเธอดีกว่าน้าํ องุน
่ 3 เพราะนํ้ามันเจิมของเธอนั ้นหอมฟุ้ง นาม
ของเธอจึงหอมเหมือนนํ้ามันที่เทออกแล้ว เพราะฉะนั ้นพวกหญิงพรหมจารีจึงรักเธอ 4 ขอ
พาดิฉันไป พวกเราจะวิง่ ตามเธอไป กษั ตริยได้
์ นําดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์ เราจะเต้น
โลดและเปรมปรีดิใ์ นตัวเธอ เราจะพรรณนาถึงความรักของเธอให้ยงิ่ กว่านํ้าองุน
่ บรรดาคน
5
เที่ยงธรรมรักเธอ โอ บุ ตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิ ฉั นผิวดําๆ แต่ ว่าดําขํา ดังเต็นท์ ของ
พวกเคดาร์ ดังวิสูตรของซาโลมอน 6 อย่ามองค่อนขอดดิฉั น เพราะดิฉันผิวคลํ้า เนื่ องด้วย
แสงแดดแผดเผาดิฉั น พวกบุตรแห่งมารดาของดิฉันได้ข้งึ โกรธดิฉั น เขาทัง้ หลายใช้ดิฉั น
ให้เป็นคนดูแลสวนองุน
่ แต่สวนองุน
่ ของดิฉันเอง ดิฉั นไม่ได้ดูแล 7 โอ เธอผู้ที่ จิตใจดิฉันร
ัก ขอบอกดิฉันว่า เธอเลี้ยงฝูงสัตว์อยูที
่ ่ไหนในเวลาเที่ยงวัน เธอให้มันนอนพักที่ไหน เพราะ
เหตุ ใดเล่า ดิฉัน จะต้องหัน ไปตามฝูง สัตว์ของพวกเพื่อนเธอ 8 โอ แม่ งามเลิศ ในท่ามกลาง
หญิง ทัง้ หลาย ถ้า เธอไม่ รู จงเดิ
้
น ไปตามรอยตีน ฝูง แพะแกะ แล ้ว จงเลี้ยงฝูง แพะแกะของ
เธอไว้ที่ ข้างเต็นท์ ของเมษบาลเถิด 9 โอ ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย ฉั น ขอเปรียบเธอประหนึ่ ง อาชา
เทียมราชรถของฟาโรห์ 10 แก้ มทงั ้ สองของเธองามด้วยอาภรณ์ ประดับเพชรพลอย ลําคอ
ของเธอก็ สวยมี สร้อยทองคํา 11 พวกฉั น จะทํา เครือ
่ งประดับ ทองคํา มี ลูกปัด เงิน ประกอบ
12 ขณะเมื่อ กษั ตริย์กําลังประทั บที่โต๊ะอยู่ นํ้ามันแฝกหอมของดิฉั นก็ส่งกลิน
่ ฟุ้งไป 13 ที่ รัก
ของดิฉันเป็นเหมือนห่อมดยอบสําหรับดฉั
ิ น ห้อยอยูต
่ ลอดคืนระหว่างสองถันของดิฉั น 14 ที่
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รักของดิ ฉั นนั ้น สําหรับดิฉันเธอเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาว อยู่ในสวนองุน
่ เอนเกดี 15 ดู
เถิด ที่ รัก ของฉั น ดู ช่างสวยงาม ดู เถิด เธอสวยงาม ดวงตาทัง้ สองของเธอดัง นกเขา 16 ดู
เถิด ที่รักของฉั น เธอเป็นคนสวยงามจริงเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจริงๆ ที่นอนของเราเขียว
สด 17 ขื่อเรือนของเราทําด้วยไม้สนสีดาร์ และแปของเรานั ้นทําด้วยไม้สนสามใบ

2
การไตร่ตรองของเจ้าสาว
ดิ ฉั นเหมือนดอกกุหลาบในทุ่งชาโรน เหมือนดอกบัวในหุบเขา 2 ดอกบัวท่ามกลางต้น
หนามนั ้น อย่างไร ที่ รัก ของฉั นก ็ อยู่ เด่ นในท่ามกลางสาวอื่นๆ 3 ต้น แอบเปิ้ ลขึ้น อยู่ กลาง
ต้นไม้ ป่า อย่างไร ที่ รัก ของดิฉั นก ็ อยู่ ท่ามกลางชายหนุ่ มอ่น
ื ๆอย่างนั ้น ดิ ฉั น ได้ นั่ง อยู่ ใต้ ร่ม
ของเขาด้วยความยินดี เป็น อัน มาก และผลของเขาดิฉัน ได้ ลิม
้ รสหวาน 4 เขาได้ พาด ิ ฉัน
ให้เข้าในเรือนสําหรับงานเลี้ยง และธงสําคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนื อดิฉันนั ้นคือความรัก
5 จงชูกําลังของดิฉันด้วยขนมองุน
่ แห้ง ขอทําให้ดิฉั นชื่นใจด้วยผลแอบเปิ้ ล เพราะดิฉันป่วย
6
เป็นโรครัก มือซ้ายของเขาช้อนใต้ ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาสอดกอดดิฉันไว้
7 โอ เหล่ าบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ขอให้ เธอทัง
้ หลายปฏิญาณต่อ ละมัง่ หรือ กวาง
ตัว เมีย ในทุ่ง ว่า เธอทัง้ หลายจะไม่ เร้า หรือ จะไม่ ปลุก ที่รก
ั ของดิฉัน ให้ต่ืน กระตือ ขึ้น จนกว่า
8
เขาจะจุใจแล้ว แน่ ะ เสียงที่รก
ั ของดิฉั น ดูเถิด เขามาแล้ว กําลังเต้นโลดอยูบ
่ นภูเขา กําลัง
9
กระโดดอยูบ
่ นเนิ นเขา ที่รักของดิฉันเป็นดุจดังละมัง่ หรือดจด
ุ ังกวางหนุ่ม ดูเถิด เขากําลัง
ยืน อยู่ ที่ ข้างหลัง กําแพงของเรา เขาชะโงกหน้าต่างเข้า มา เขาสอดมองดู ทางตาข่าย 10 ที่
รักของดิฉันได้เอ่ยปากพูดกับดิฉันว่า “ที่รักของฉั นเอ๋ย เธอจงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของ
ฉั นเอ๋ย จงมาเถิด 11 ด้วยว่า ดูเถิด ฤดูหนาวล่วงไปแล้ว และฝนก็วายแล้ว 12 ดอกไม้ต่างๆ
นานากําลัง ปรากฏบนพื้น แผ่น ดิน เวลาสําหรับ วิหคร้องเพลงมาถึง แล้ว และเสียงคู ของ
นกเขาก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเรา 13 ต้นมะเดื่อกําลั งบ่มผลดิบให้สุก และเถาองุนม
่ ีดอก
บานอยู่ มัน ส่ง กลิน
่ หอมฟุ้ง ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย จงลุก ขึ้น เถอะ คนสวยงามของฉั น เอ๋ย จงมา
14
เถิด โอ แม่นกเขาของฉั นเอ๋ย แม่นกเขาตัวทอยู
ี่ ในซอกผาในช่
่
องลับแห่งเขาชัน ขอให้ฉั น
ได้ชมรู ปโฉมของเธอหน่ อยเถอะ ขอให้ฉั นได้ยน
ิ สําเนี ยงของเธอหน่ อย ด้วยว่านํ้าเสียงของ
เธอก็หวาน และรู ปโฉมของเธอก็งามวิไล 15 จงจับสุนัขจิง้ จอกมาให้เรา คือสุนัขจิง้ จอกตัว
เล็กที่ทําลายสวนองุน
่ เพราะว่าสวนองุน
่ ของเรากําลังมีดอกช่อแล้ว� 16 ที่รักของดิฉันเป็น
กรรมสิทธิข
์ องดิฉั น และตัวดิฉันก็เป็นของเขา เขากําลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่
ดอกบัว 17 ที่รักของดิฉันจ๋า จนเวลาเย็น และเงาหมดไปแล้ว ขอเธอเป็นดัง่ ละมัง่ หรือกวาง
หนุ่มที่เทือกเขาเบเธอร์เถิด
1

3
เจ้าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว

1 ยามราตรีกาลเมื่อดิฉันนอนอยู่ดิฉั นมองหาเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิฉั นมอง

หาเขา แต่ หาได้ พบไม่ 2 “บัดนี้ ดิ ฉั นจะลุกขึ้น แล้วจะเที่ยวไปในเมืองให้ตลอดไป ตามถนน
และลานเมือง ดิ ฉั น จะแสวงหาเขาผู้ นั้ นที ่ ดวงใจของดิฉั นร ัก ใคร่� ดิ ฉั น มองหาเขา แต่ หา
ได้พบไม่ 3 พวกพลตระเวนที่ลาดตระเวนในเมืองนั ้นได้พบดิฉั น แล้วดิฉันถามเขาว่า “ท่าน
เห็นเขาผูน
้ ั ้นทีด
่ วงใจของดิฉันรักใคร่ไหม� 4 พอดิฉันผ่านพลตระเวนพ้นมาหน่ อยเดียว ดิฉั
นก็พบเขาผู้นั้นที ่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิฉั นจับตัวเขากุมไว้แน่ น และไม่ยอมปล่อยให้เขา
หลุดไปเลย จนดิฉันพาเขาให้เข้ามาในเรือนของมารดาดิฉั น และให้เข้ามาในห้องของผูที
้ ่ให้
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ดิฉั นได้ปฏิสนธิ 5 โอ เหล่ าบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณต่อ
ละมัง่ หรือกวางตัวเมียในทุ่งว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ืนกระ
ตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
การยกย่องเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ

6 ผูใดหนอที
้
่กําลังขึ้นมาจากถิน
่ ทุรกันดารดูประดุจเสาควัน

หอมไปด้วยกลิน
่ มดยอบและ
กํายาน ทําด้วยบรรดาเครือ
่ งหอมของพ่อค้า 7 ดูเถิด เป็นพระวอของซาโลมอน ห้อมล้อมมา
ด้วยทแกล้วทหารหกสิบคน เป็นทแกล้วทหารคนอิสราเอล 8 เขาทัง้ หลายถือดาบและเป็นผู้
ชํานาญศึก เขาทุกคนเหน็ บดาบไว้ที่ต้นขาของตน เพราะเกรงภัยในราตรีกาล 9 กษั ตริย์ซา
โลมอนสร้างพระวอสําหรับพระองค์ ด้วยไม้มาจากเลบานอน 10 พระองค์ทรงทําเสาพระวอ
นั ้นด้วยเงิน แท่นประทับทําด้วยทองคํา และยีภู
่ ล
่ าดด้วยผ้าสีม่วง ข้างในพระวอนั ้นบุไว้ด้วย
ความรัก โดยบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 11 โอ บุ ตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงออกไป ไปดู กษั ตริย์
ซาโลมอนเถิด ทรงมงกุฎซึ่งพระราชชนนี ได้สวมให้ ในวันทีพระองค์
่
ได้ทรงอภิเษกสมรสนั ้น
ในวันเมื่อพระทัยของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่

4

เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว
ที่ รักของฉั น เอ๋ย ดู เถิด เธอช่างสวยงาม ดู ซี เธอสวยงาม ดวงตาของเธอดัง นกเขาอยู่
ในผ้า คลุม ผมของเธอดุจ ฝูง แพะที่ เคลื่อนมาตามเนิ น ลาดภู เขากิ เลอาด 2 ซี่ ฟัน ของเธอ
ดังฝูงแกะตัวเมียที่กําลังจะตัดขน เพิง่ ขึ้นมาจากการชําระล้าง มีลูกแฝดติดมาทุกตัว และ
หามี ตัว ใดเป็น หมัน ไม่ 3 ริม ฝีปากของเธอแดงดุ จด ้ายสี ครัง่ และคํา พูด ของเธอก็ งดงาม
ขม ับ ของเธอเหมือ นผลทั บท ิม ผ่า ซีก อยู่ ในผ้า คลุม 4 ลํา คอของเธอดุจ ป้อมของดาวิด ที่ ได้
ก่อสร้างไว้เพื่อเก็บเครือ
่ งอาวุธ มีดงั ้ พันหนึ่ งแขวนไว้ ทัง้ หมดเป็นโล่ของทแกล้วทหาร 5 ถัน
ทัง้ สองของเธอเหมือนลูก ละมัง่ สองตัว ซึ่ง เป็น ละมัง่ ฝาแฝดที่ กําลัง หากิน ในท่ามกลางหมู่
ดอกบัว 6 จนเวลาเย็นและเงาหมดไปแล้ว ฉั น จะไปยังภูเขามดยอบและยังเนิ น เขากํายาน
7 ที่ รักของฉั นเอ๋ย เธอช่างงามสะพรัง
่ ไปทัง้ นั ้น ในตัวเธอจะหาตําหนิ สักนิ ดก็ไม่มี 8 จงจาก
เลบานอนไปกับฉั นเถิด เจ้าสาวของฉั นจ๋า จงจากเลบานอนไปกับฉั นนะ ให้มองลงจากยอด
เขาอามานา จากยอดเขาเสนี ร ์ และยอดเขาเฮอร์โมน จากถํ้าราชสีห์ จากเขาเสือดาว 9 น้ อง
สาวของฉั น จ๋า น้ องได้ ปล้น เอาดวงใจของพี่ ไปเสีย แล้ว ละ เจ้ าสาวของฉั น เอ๋ย เจ้ าได้ ปล้น
เอาดวงใจของฉั นไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่านั ้น ด้วยสร้อยคอสายเดียวของเจ้า
10 น้ องสาวของฉั น จ๊ะ เจ้ าสาวของฉั น จ๋า ความรัก ของเธอช่างหวานเสีย นี่ กระไร ความรัก
ของเธอนั ้น ช่างหวานกว่า นํ้า องุน
่ และกลิน
่ งเทศทัง้ หลาย
่ นํ้ามัน ของเธอช่างหอมกว่า เครือ
11 โอ เจ้ าสาวของฉั น จ๋า ริม ฝีปากของเธอเสมือนนํ้า ผึ้ง กําลัง จะหยดย้อย นํ้า ผึ้ง และนํ้านม
อยู่ใต้ ลิน
ิ่ เสื้อผ้าของเธอหอมดุจกลิน
้ ของเธอ กลน
่ มาจากเลบานอน 12 เจ้ าสาวของฉั นเอ๋ย
น้ องสาวของฉั นเปรียบประดุจสวนสงวน ดุจอุทยานที่ หวงห้ามไว้ และดุจน้าํ พุที่ ถู กประทับ
ตราไว้ 13 ผลิตผลของเธอดุจสวนต้นทับทิม อีกทัง้ ผลไม้อน
ั โอชาอย่างอื่นๆ อีกทัง้ เทียนขาว
14
และแฝกหอม ต้นแฝกหอมและต้นฝรัน
่ ต้นตะไคร้และอบเชย อีกทัง้ บรรดาต้นไม้สําหรับ
ทํากํายานคือต้นมดยอบและต้นกฤษณา อีกทัง้ เครือ
่ งหอมชัน
่ มทัง้ สิน
้ เยีย
้ 15 ตัวเธอประดุ
ิ และประดุจลําธารไหลจากเลบานอน
จดังนํ้าพุในอุทยาน ประดุจบ่อนํ้าแห่งชีวต
1

การขอร้องของเจ้าสาว
โอ ลมเหนื อ เอ๋ย จงตื่น ขึ้น เถิด ลมใต้ เอ๋ย จงพัด มาเถิด จงพัด โชยสวนของดิ ฉั น เพื่อ
ของหอมในสวนนั ้น จะหอมฟุ้ง ออกไป ขอให้ ที่ รัก ของดิฉัน เข้า มาในสวนของเขา และรับ
ประทานผลไม้อน
ั โอชาเถิด
16
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5
คําตอบของเจ้าบ่าว
น้ องสาวของฉั นจ๊ะ เจ้ าสาวของฉั นจ๋า ฉั นเข้ามาในสวนของฉั นแล้วนะ ฉั นมาเก็บเอา
มดยอบของฉั นพร้อมกับไม้สีเสียดของฉั นแล้ว ฉั นรับประทานรวงผึ้งกับน้าํ ผึ้งของฉั นแล้ว
ฉั น ดื่ มน ้าํ องุ ่ นก ั บน ้าํ นมของฉั น แล้ว โอ สหายทัง้ หลาย จงรับ ประทานและจงดื่ม เถิด โอ
ท่านผู้เป็นที่รก
ั เอ๋ย จงดื่มให้อม
ิ่ หนําเถิด
1

เจ้าสาวได้ยน
ิ คําตอบของเจ้าบ่าวจึงตื่นขึ้น
ดิ ฉั น หลับ แล้ว แต่ ใจของดิฉัน ยังตื่น อยู่ คื อม ี เสียงเคาะของที่รก
ั ของดิฉัน พูด ว่า “น้ อง
สาวจ๋า ที่รักของฉั นจ๋า เปิดประตูให้ฉั นซิจ๊ะ แม่นกเขาของฉั นจ๊ะ แม่คนงามหมดจดของฉั น
จ๋า เพราะศีรษะของฉั นก็ถูกนํ้าค้างชื้น และเส้นผมของฉั นก็ชุ่มด้วยละอองนํ้าฟ้าแห่งราตรี
กาล � 3 ดิ ฉั น เปลื้องเสื้อ ของดิฉัน ออกเสีย แล้ว ดิ ฉั น จะสวมกลับ เข้าไปอีก อย่างไรได้ ดิ ฉั น
ล้างเท้าของดิฉันแล้ว ทําไมจะให้เท้าของดิฉันกลับเปื้ อนไปอีกเล่า 4 ที่ รักของดิฉันสอดมือ
ของเขาเข้ามาทางรู ประตู และใจดิฉันก็กระสันถึงเขา 5 ดิ ฉั นลุกขึ้นไปเปิดประตู ให้ที่ รักขอ
งดิฉั น และมือของดิฉันทําให้มดยอบหยด และนิว
้ ของดิฉันทําให้น้ํามดยอบย้อยบนลูกสลัก
กลอน
2

เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว

6 ดิ ฉั นเปิ ดประตู ให้ที่ รักของดิ ฉั น

แต่ที่รักของดิฉันกลับไปเสียแล้ว เมื่อเขาพูด จิตใจดิฉั
นม ัว ตกตะลึง ดิ ฉั น แสวงหาเขา แต่ ดิ ฉั น หาเขาไม่ พบ ดิ ฉั นร ้ องเรียกเขา แต่ เขามิ ได้ ขาน
ตอบ 7 พลตระเวนที่ ลาดตระเวนในเมืองได้ พบดิ ฉั น เขาตี ดิฉัน เขาทําให้ดิ ฉั นบาดเจ็บ พล
ตระเวนรักษากําแพงเมืองฉกชิง เอาผ้า คลุม ตัว จากดิฉัน ไป 8 โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ดิฉั นขอให้พวกเธอปฏิญาณว่า ถ้าเธอคนใดได้พบที่รก
ั ของดิฉั น เธอจะรับปากบอกเขา
9
ว่า ดิฉั นป่วยเป็นโรครัก โอ แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆ คู่รักของเธอนั ้นวเิ ศษ
อะไรไปกว่า คู่รก
ั ของใครๆ คู่ รัก ของเธอนั ้ นว ิ เศษอะไรไปกว่า คู่รก
ั ของใครอื่น หรือ เธอจึง ได้
มาให้พวกฉั นปฏิญาณให้เช่นนั ้น
เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว

10 ที่รักของดิฉันผิวเปล่งปลัง
่ อมเลือด

เขาเป็นเอกในท่ามกลางหมื่นคน 11 ศีรษะของเขา
ดังทองคําเนื้ อดี ผมของเขาหยิกและดําเหมือนนกกา 12 ตาของเขาเปรียบเหมือนตานกเขา
ที่รม
ิ ห้วยอาบนํ้านม และจับอยู่ที่ริมกระแสนํ้าเต็มฝั่ ง 13 แก้มของเขาเหมือนอย่างลานปลูก
ไม้สี เสียด ส่งกลิน
่ หอมหวน ริมฝีปากของเขาเหมือนดอกบัวหยดนํ้ามดยอบ 14 มือของเขา
ดุจวงแหวนทองคําอันประดับด้วยพลอยเขียว ท้องของเขาดุจเสางาช้างและประดับด้วยไพ
ทูรย์ 15 ขาของเขาดุจเสาหินอ่อนตัง้ บนฐานเสียบทองคําเนื้ อดี สีหน้าของเขาดุจเลบานอน
ประเสริฐอย่างไม้สนสี ดาร์ 16 ปากของเขาอ่อนหวานที่ สุด ทั วท
่ งั ้ สรรพางค์ ของเขาล้วนแต่
น่ารักน่าใคร่ โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มจ๋า นี่ คือที่รก
ั ของดิฉั น และนี่ คือเพื่อนยากขอ
งดิฉั น

6

คําพูดของพวกบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มและเจ้าสาว
แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆคู่รก
ั ของเธอไปไหนเสีย คู่รักของเธอกลับไป
ไหนเสียแล้วเล่า เพื่อพวกเราจะไปสืบหากับเธอ 2 ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะ
ไปที่ ลานปลูกไม้สี เสียด และเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวนกับเพื่อจะเก็บดอกบัว 3 ตัวดิฉัน
เป็นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น และที่รกก
ั ็เป็นของดิฉั น เขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่
์ องที่รก
ดอกบัว
1 โอ

ความงามและความดีของเจ้าสาว
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4 โอ

ที่รักของฉั นเอ๋ย แม่ช่างสวยงามประหนึ่ งเมืองทีรซาห์และงามเย็นตาดังเยรู ซาเล็ม
แม่ เป็น สง่า น่า คร้ามเกรงดัง กองทัพ มี ธงประจํา 5 ขอเบือนเนตรไปจากฉั น เถอะ เพราะว่า
ฉั นแพ้นั ยน์ ตาของเธอแล้ว ผมของน้ องดุจฝูงแพะที่ เคลื่อนมาตามเนิ นลาดภู เขากิ เลอาด
6 ซี่ ฟัน ของเธอดัง ฝูง แกะตัว เมีย เพิง
่ ขึ้น มาจากการชําระล้าง มี ลูก แฝดติด มาทุก ตัว และ
หามีตัวใดเป็นหมันไม่ 7 ขมับของเธอเหมือนผลทั บทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม 8 มีมเหสี หกสิบ
องค์ และนางห้ามแปดสิบคน พวกหญิงพรหมจารีอีกมากเหลือจะคณนา 9 แม่ นกเขาของ
ฉั น แม่คนงามหมดจดของฉั น เป็นคนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหัวรักหัวใคร่
ของผู้ให้กําเนิ ด สาวๆทัง้ หลายเห็นเธอ และเรียกเธอว่า ผาสุก ทัง้ เหล่ามเหสีและเหล่านาง
ห้ามก็สรรเสริญเยินยอเธอว่า 10 “แม่สาวคนนี้ เป็นผู้ใดหนอ เมื่อมองลงก็ดังอรุ โณทัย แจ่ม
จรัสดังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุรยั
ิ น สง่าน่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจํา� 11 ดิฉั น
ลงไปในสวนผลนั ท เพื่อจะดูหมู่ไม้เขียวตามหุบเขาว่าเถาองุนม
่ ีดอกตูมออกหรือเปล่า และ
เพื่อจะดู วา่ ผลทั บทิมมีดอกแล้วหรือยัง 12 เมื่อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัว จิ ตใจของดิฉันได้ กระทํา
ให้ดิ ฉั นเหมือนรถม้าแห่งอามิ นาดิบ 13 กลับมาเถอะ กลับมาเถิด โอ แม่ชาวชู เลมจ๋า กลับ
มาเถิด กลับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอไว้ชมเชย นี่ กระไรนะ เธอทัง้ หลายจงมองตัว
แม่ชาวชูเลม ดังกองทัพสองพวก

7

โอ แม่ ธิดาของจ้าว เท ้า สวมรองเท้า ผูก ของเธอนั ้น นวยนาดนี่ กระไร ตะโพกของเธอ
กลมดิกราวกับเม็ดเพชรที่มือช่างผู้ชาํ นาญได้เจียระไนไว้ 2 สะดือของเธอดุจอ่างกลมที่มิได้
ขาดเหล้า องุน
่ ประสม ท้องของเธอดัง กองข้าวสาลี ที่ มี ดอกบัว ปัก ไว้ล้อมรอบ 3 ถัน ทัง้ สอง
ของเธอเหมือนลูกละมัง่ สองตัวซึ่งเป็นละมัง่ ฝาแฝด 4 ลําคอของเธอประหนึ่ งหอคอยสร้าง
ด้วยงาช้าง เนตรทัง้ สองของเธอดุจสระในเมืองเฮชโบนที่รม
ิ ประตูเมืองบัทรับบิม จมูกของ
เธอเหมือนหอแห่งเลบานอนซึ่งมองลงเห็นเมืองดามัสกัส 5 ศีรษะของเธอดังยอดภู เขาคา
รเมล ผมของเธอดุ จด้ายสี ม่วง กษั ตริย์ก็ ต้องมนต์ เสน่ ห์ด้วยเส้นผมนั ้น 6 โอ แม่ช่างน่ารัก
แม่ช่างชื่นชม เธอนี่ ชา่ งสวยงามต้องตาจริง 7 เธองามระหงดุจต้นอน
ิ ทผลัม และถันทัง้ สอง
8
ของเธอดังพวงองุน
่
ฉั นจึงคิดว่า ฉั นจะปีนขึ้นต้นอินทผลัมนัน
้ ฉั นจะจับพวงเหนี่ ยวไว้ ขอ
ให้ถันทัง้ สองของเธองามดังพวงองุน
่ เถอะ และขอให้ลมหายใจของเธอหอมดังผลแอบเปิ้ ล
เถิด 9 และขอให้เพดานปากของเธอดุ จน้าํ องุน
่ อย่างดี ยงิ่ สํา หรับท ี่ รก
ั ของฉั น ดื่ม คล่องคอ
จริงๆ ทําให้ริมฝีปากของคนที่หลับอยู่พูดได้
1

เจ้าสาวหลงรักเจ้าบ่าว

10 ตัวดิฉันเป็ นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น
์ องที่รก

และความปรารถนาของเขาก็เจาะจงเอาตัว
ดิฉั น 11 ที่รักของดิฉันจ๋า มาเถอะจ๊ะ ให้เราพากันออกไปในทุ่งนา ให้เราพักอยู่ตามหมู่บ้าน
12 ให้เราตื่นแต่ เช้าตรู ไปยั
่
งสวนองุน
่ ให้เราดูวา่ เถาองุ นม
่ ีดอกตูมออกหรือเปล่า หรือว่ามีด
อกบานแล้ว ให้เราดูวา่ ต้นทับทิมมีดอกหรือยัง ณ ที่นั ่นแหละดิฉันจะมอบความรักของดิฉัน
ให้แก่เธอ 13 โอ ที่รักของดิฉันจ๋า ผลมะเขือดูดาอิมส่งกลิน
่ หอมฟุ้งไป แล้วที่ประตูบ้านของ
พวกดิฉั นม ี ผลไม้ อร่อยนานาชนิ ด มี ทัง้ ผลใหม่ และผลเก่า ที่ ดิ ฉั น ได้ เก ็ บรวบรวมไว้สําหรับ
เธอ

8

โอ ถ้า เธอได้ เป็น เหมือนพี่ ชายของดิ ฉั น ผู้ ได้ ดู ดนมจากอกมารดาของดิฉั นก ็ จะดี เพ
ราะเมื่ อด ิ ฉัน พบเธอนอกบ้าน ดิ ฉั น จะได้ จุ บเธอได้ แล ้ว คนทัง้ หลายจะได้ ไม่ ดู ถู กด ู หมิน
่
ดิ ฉั น 2 แล ้ว ดิฉัน จะได้ เดิน นํา เธอพาเธอให้ เข ้า มาในเรือนมารดาของดิ ฉั น ผู้ ซึ่ง จะสอนดิ
1

เพลงซาโลมอน 8:3
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เพลงซาโลมอน 8:14

ฉั น ดิฉั นจะได้ให้เธอดื่มน้าํ องุน
่ ใส่เครือ
่ งเทศ และดื่มน้าํ ทับทิมของดิฉั น 3 แล้วมือซ้ายของ
เขาจะช้อนใต้ ศีรษะของดิฉัน ไว้ และมือขวาของเขาจะสอดกอดดิฉัน ไว้ 4 โอ บุ ตรสาวแห่ง
เยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั
ของดิฉันให้ต่ืนกระตือขึ้น จนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรัก
แม่ คนนี้ ที่ ขึ้น มาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารอิงแอบแนบมากับ คู่ รัก คือ ใครที่ไหนหนอ ดิ ฉั น
ได้ ปลุก เธอเมื่อ เธออยู่ ใต้ ต้น แอบเปิ้ ล ที่ นั ่น แหละที่ มารดาของเธอได้ ให้ กําเนิ ด เธอ ที่ ตรง
นั ้น แหละผู้ ที่ คลอดเธอได้ ให้กําเนิ ด เธอ 6 จงแนบดิฉัน ไว้ดุ จดวงตราแขวนอยู่ ที่ ใจของเธอ
ประดุจดวงตราบนแขนของเธอ เพราะความรักนั ้นเข้มแข็งอย่างความตาย ความริษยาก็ดุ
เดือดเหมือนแดนคนตาย และประกายแห่งความริษยานั ้ นก็คือประกายเพลิง คือประกาย
เพลิงที่ แสนรุ นแรง 7 นํ้ามากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้ หรืออุทกธารทัง้ หลาย
ไม่ อาจท่วมความรัก ให้ สําลัก ตายเสีย ได้ แม้ว ่า คนใดจะเอาทรัพย์ สมบัติ ในเหย้า เรือนของ
ตนทัง้ สิน
ั ความหมิน
้ มาแลกกับ ความรัก นั ้น คนนั ้น จะได้ รบ
่ ประมาทจากคนทัง้ หลายเป็น
อย่างยิง่
5

เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรือ
่ งน้ องสาวคนหนึ่ ง
เราจะทําอย่างไรกับน้องสาวของเรา เมื่อถึงวั
นที่เขามาสู่ขอน้องของเรา 9 ถ้าหากน้ องสาวนั ้นเป็นกําแพง พวกเราก็จะสร้างปราสาทเงิน
ไว้หลังหนึ่ ง และถ้าหากน้ องเป็นประตู พวกเราจะโอบล้อมเธอด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์
8 เรามีน้องสาวคนหนึ่ งและเธอยังไม่มีถัน

เจ้าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว

10 ดิฉั นเป็ นกําแพง ถันทัง
้ สองของดิฉันเหมือนดังหอคอย เพราะฉะนั ้นในสายตาของเขา

ดิฉัน จึง เป็น ดัง ผู้ ที่ ได้ รับ ความโปรดปราน 11 ซาโลมอนทรงมี สวนองุน
่ อยู่ แปลงหนึ่ ง ที่ เมือ
งบาอัลฮาโมน พระองค์ทรงมอบสวนองุน
่ นั ้นให้แก่ผู้รักษาสวนเช่า ทุกคนต้องส่งเงินคนละ
พันแผ่นเป็นค่าผลไม้ 12 สวนองุน
่ ของดิ ฉั น ซึ่งเป็นของดิฉันเอง อยู่ต่อหน้าดิฉั น โอ ข้าแต่
ซาโลมอน พันนั ้นพระองค์เอาไปเถิด และผู้ดูแลผลไม้ในสวนนั ้นกเ็ อาไปคนละสองร้อยเถิด
13 โอ เธอ ผู้ อยู่ ในสวน พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟัง เสียงของเธออยู่ ขอให้ ฉั น ได้ยน
ิ เสียง
14
เธอ ที่ รักของดิฉันจ๋า เร็วๆเข้าเถอะจ๊ะ ขอให้เธอเป็นดังละมัง่ หรือกวางหนุ่มบนภูเขาต้น
สีเสียดเถิด

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:1
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หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:7

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออิสยาห์

อิส ยาห์ เป็น บุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2) พระเจ้า ซึ่ง เลือกเขาไว้
ก่อนที่เขาเกิด ได้ทําให้เขาเป็น “ลูกศรขัดมัน� (49:2) เขารับใช้พระเจ้าในรัชกาลของกษั ตริ
ย์อุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์
อิส ยาห์ ได้ ประกาศพระคํา ของพระเจ้า และได้ เตือนยู ดาห์ ว่า พระเจ้า จะทรงทําลายเขา
เพราะเหตุความบาปของเขา พระคัมภีรใหม่
์
ได้อ้างถึงหนั งสืออิสยาห์ประมาณ 20 ครัง้ หน
ังสืออิสยาห์ยาวกว่า หนังสือพยากรณ์ อื่นๆ และมีคําพยากรณ์ ถึงพระเยซูสมบูรณ์ กว่าเล่มอ
่ืนๆหนั งสืออิสยาห์ได้พยากรณ์ ถึง “ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงสง่าราศีที่จะมา
ภายหลัง� (1 ปต 1:11) หนังสืออิสยาห์มีคําสอนเรือ
่ งความรอดและการไถ่บาปมากกว่าเล่
มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม
การใช้ภาษาในหนั งสื ออิสยาห์ไพเราะกว่าเล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ และบางส่วนของเพลง
Messiah ของจอรจ์ เฟรเดอร์รก
ิ แฮนดัล มาจากเล่มนี้โดยตรง
อาจารย์ บางคนที่ ไม่ เชื่อ พระเจ้า อ้างว่า อิส ยาห์ เข ีย นบทที่ 1-40 แต่ มี อีก 1 หรือ 2 คนที ่
ได้ เขียนบทที่ 41-66 ความคิดนี้ ไม่ได้ มาจากหนั งสื ออิสยาห์หรือจากข้อมูลใดๆแห่งประวัติ
ศาสตร์ พระคัมภีร ใหม่
์
ได้ อ้างถึง ข้อความจากบทที่ 41-66 เป็น เวลา 8 ครัง้ และทุก ครัง้ ได้
ใช้คําว่า “ตามที่อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้� “อิสยาห์ได้กล่าวอีกว่า� หรือ “อิสยาห์
กล ้า กล่าวว่า� เมื่อ พระเยซู คริสต์ อยู่ บนโลกนี้ พระองค์ ได้ รับรองว่า หนั ง สื ออ ิส ยาห์ทัง้ เล่ม
เป็น พระคํา ของพระเจ้า พระเยซู ได้ อ้างข้อความจากบทที่ 61 ข้อ 1-2 แล ้วตรัสว ่า อิส ยาห์
เป็นผู้เขียนไม่ใช่คนหนึ่ งในสมัยพวกมัคคาปี หรือหลังสมัยนั ้น หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้น
มาจากความตาย พวกอัครสาวกได้ อา้ งข้อความต่างๆจากเล่ มนี้เมื่อเขาประกาศ ซึ่งแสดง
ว่าหนั งสืออิสยาห์เป็นพระคําของพระเยโฮวาห์ ถ้าผู้ใดจะเชื่อว่าอีก 1 หรือ 2 คนได้ชว
่ ยกัน
เขียนหนั งสืออิสยาห์ เขาจะต้องกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เชื่อพระคัมภีร ์ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจะ
หาวิธอ
ี า้ งว่าพระคัมภีรไม่
์ เป็นพระวจนะของพระเจ้า� พระเยซูตรัสว่า “โอ คนเขลา และมีใจ
เฉื่ อยในการเชื่อบรรดาคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวไว้นั ้น� (ลก 24:25) คริสเตียน
ไม่ควรให้เกียรติคนใดที่พระเยซูทรงเรียกว่าเป็นคนเขลา
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าการรับใช้ของอิสยาห์ได้ใช้เวลา 41 ปี
พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์เพราะเหตุความบาปของพวกเขา
1 นิ มิ ตของอิส ยาห์ บุ ตรชายของอามอส ซึ่ง ท่านได้ เห ็น เกี่ยวกับ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ใน
รัชกาลของอุส ซี ยาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ 2 โอ ฟ้า สวรรค์ เอ๋ย
จงฟัง โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงเงีย
่ หู เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “เราได้เลี้ยงดูบุตรและให้
เติบโตขึ้น แต่เขาทัง้ หลายได้กบฏต่อเรา 3 วัวรู จ
้ ักเจ้าของของมัน และลาก็รูจั
้ กรางหญ้าของ
นายมัน แต่ อิสราเอลไม่ รู จ
้ ัก ชนชาติ ของเราไม่ พิจารณาเลย� 4 เออ ประชาชาติ บาปหนา
ชนชาติ ซึ่ง หนั กด ้วยความชัว่ ช้า เชื้อ สายของผู้ กระทํา ความชัว่ ร้าย บรรดาบุตรที่ ทําความ
เสีย หาย เขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ เขาได้ ยว
ั ่ องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอลให้ ทรง
5
พระพิโรธ เขาทัง้ หลายหัน หลัง ให้เสีย ยัง จะให้เฆี่ยนเจ้า ตรงไหนอีก ที่ เจ้ ากบฏอยู่เรือ
่ ยไป
ศีรษะก็ เจ ็บ หมด จิ ตใจก็ ออ
่ นเปลี้ย ไปสิน
้ 6 ตัง้ แต่ ฝ่าเท้า จนถึง ศีรษะไม่ มี ความปกติ ในนั ้น
เลย มี แต่ บาดแผลและฟกชํ้า และเป็น แผลเลือดไหล ไม่ เห ็ นบี บออกหรือ พัน ไว้ หรือ ทําให้
อ่อนลงด้วยนํ้ามัน 7 ประเทศของเจ้าก็รกร้างและหัวเมืองของเจ้าก็ถูกไฟเผา ส่วนแผ่นดิน
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ของเจ้า คนต่างด้าวก็ ทําลายเสีย ต่อ หน้า เจ้า มั นก ็ รกร้างไป เหมือนอย่างถูก พลิก ควํา่ เสีย
โดยคนต่างด้าวนั ้น 8 ส่วนธิดาแห่ง ศิ โยนก็ ถู กทิง้ ไว้เหมือนอย่างเพิง ที่ ในสวนองุน
่ เหมือน
9
เพิงในไร่แตงกวา เหมือนเมืองที่ ถู กล้อม ถ้าพระเยโฮวาห์จอมโยธามิได้เหลือคนไว้ให้เรา
บ้างเล็กน้ อยแล้ว เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์
การขอร้องให้กลับใจเสียใหม่
ดู ก่อน ท่าน ผู้ ปก ครอง เมือง โส โดม จง ฟัง พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ดู ก่อน ท่าน
ประชาชนเมืองโกโมราห์ จงเงีย
่ หูฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเรา 11 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “เครือ
่ งบูชาอันมากมายของเจ้านั ้นจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่เรา เราเอือมแกะตัวผู้อน
ั
เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และไขมัน ของสัตว์ ที่ ขุน ไว้ นั้น แล้ว เรามิ ได้ ปี ติ ยินดี ในเลือดของวัว ผู้
หรือลูกแกะหรือแพะผู้ 12 เมื่อเจ้าเข้ามาเฝ้าเรา ผู้ใดขอให้เจ้าทําอย่างนี้ ที่ เหยียบยํ่าเข้ามา
ในบริเวณพระนิ เวศของเรา 13 อย่า นํา เครือ
่ งบูชาอัน เปล่า ประโยชน์ มาอีก เลย เครือ
่ งหอม
เป็น สิง่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ เรา วัน ข้างขึ้น และวัน สะบาโต และการเรียกประชุม เราทน
อีก ไม่ ได้ มัน เป็น ความชัว่ ช้า แม้แต่ การประชุ มอ ันศั กด ิ์ สิทธิ์นั ้น ด้วย 14 ใจของเราเกลียด
วัน ข้างขึ้น ของเจ้า และวัน เทศกาลตามกําหนดของเจ้า มัน กลายเป็น ภาระแก่ เรา เราแบก
เหน็ ดเหนื่ อยเสียแล้ว 15 เมื่อเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะซ่อนตาของเราเสียจากเจ้า แม้ว
่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราจะไม่ฟัง มือของเจ้าเปรอะไปด้วยโลหิต 16 จงชําระตัว จงทําตัว
ให้สะอาด จงเอาการกระทําที่ ชว
ั ่ ของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของเรา จงเลิกกระทําชัว่
17 จงฝึก กระทํา ดี จงแสวงหาความยุ ติ ธรรม จงบรรเทาผู้ ถู กบ ีบ บังคับ จงป้ องกัน ให้ ลูก
กําพร้า พ่อ จงสู้ ความเพื่อ หญิ งม ่าย� 18 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “มาเถิด ให้ เราสู้ ความกัน
ถึง บาปของเจ้า เหมือนสี แดงเข้ม ก็ จะขาวอย่างหิ มะ ถึ งม ัน จะแดงอย่างผ้าแดงก็ จะกลาย
เป็น อย่างขนแกะ 19 ถ้า เจ้า เต็มใจและเชื่อ ฟัง เจ้ าจะได้ กิน ผลดี แห่งแผ่น ดิน 20 แต่ ถ้า เจ้า
ปฏิเสธและกบฏ เจ้ าจะถูกทําลายเสียด้วยคมดาบ เพราะว่าพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ได้
ตรัส แล้ว� 21 เมืองที่ สัตย์ซื่อ กลายเป็น แพศยาเสีย แล้ว หนอ คือ เธอที่ เคยเปี่ ยมด้วยความ
ยุ ติ ธรรม ความชอบธรรมเคยพํานั ก อยู่ในเธอ แต่ เดีย
๋ วนี้ พวกฆาตกรพํานั ก อยู่ 22 เงินของ
เจ้า ได้ กลายเป็น ขี้ เงิน ไปแล้ว นํ้า องุน
่ ของเจ้า ปนนํ้า แล้ว 23 เจ้ านายของเจ้า เป็น พวกกบฏ
และเป็นเพื่อนของโจร ทุกคนรักสินบนและวิง่ ตามของกํานั ล เขามิได้ ป้องกันให้ลูกกําพร้า
พ่อ และคดี ของหญิ งม ่า ยก็ ไม่ มาถึง เขา 24 ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระเยโฮวาห์จอม
โยธา ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
สราเอลตรัสว่า “ดูเถิด เราจะระบายความโกรธของเราเหนื อศั
์
ตรู ของเรา และแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง
10

ในอนาคตอิสราเอลจะกลับไปสู่แผ่นดินของเขาอีก
เราจะหั นม ือ ของเรามาสู้ เจ้ าและจะถลุง ไล่ ขี้ แร่ของเจ้า ออกเสีย อย่างกับ ล้างด้วยนํ้า
ด่าง และเอาของเจือปนของเจ้าออกให้หมด 26 และเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให้ดังเดิม
และคืนที่ปรึกษาของเจ้าอย่างกับตอนแรก ภายหลังเขาจะเรียกเจ้าว่า ‘นครแห่งความชอบ
ธรรม นครสัตย์ซื่อ� ” 27 ศิ โยนจะรับการไถ่ ด้วยความยุติธรรม และบรรดาคนในนครที่ กล
ับใจจะรับการไถ่ ด้วยความชอบธรรม 28 แต่ พวกละเมิดและพวกคนบาปจะถูกทําลายด้วย
กัน และบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ จะถู กล ้างผลาญ 29 เพราะเจ้า จะละอาย
เรือ
่ งต้นโอ๊กที่เจ้าปรารถนานั ้น และเจ้าจะอับอายเรือ
่ งสวนซึ่งเจ้าเลือก 30 เพราะเจ้าจะเป็น
เหมือนต้นโอ๊กที่ ใบเหีย
่ วแห้ง และเหมือนสวนที่ ขาดนํ้า 31 และผู้ที่ แข็งแรงจะกลายเป็นใย
ป่าน และผู้ประกอบมันขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ และทัง้ สองจะไหม้เสียด้วยกัน ไม่มีผู้
ใดดับได้
25
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2
อาณาจักรอิสราเอลจะสูงศักดอี
ิ์ ก

ถ้อยคํา ซึ่ งอ ิส ยาห์ บุ ตรชายของอามอสเห็น เกี่ยวกับ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม 2 ในยุค หลัง
จะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจําพวก
ภู เขาทัง้ หลาย และจะถูก ยกขึ้น ให้ เหนื อ บรรดาเนิ น เขา และประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะหลัง่ ไหล
เข้ามาหา 3 และชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของ
พระเยโฮวาห์ ยังพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์
แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์� เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออกมาจาก
ศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 4 พระองค์ จะทรงวินิจฉั ย
ระหว่างบรรดาประชาชาติ และจะทรงตําหนิ ชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมาก และเขาทัง้ หลาย
จะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อ
สู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป 5 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มาเถิด ให้เราทัง้
หลายดําเนิ นในสว่างของพระเยโฮวาห์
1

ต้องให้การลงโทษสําเร็จก่อนรับพระพรได้

6 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงละทิง
้ ชนชาติของพระองค์เสีย

คือวงศ์วานของยาโคบ เพราะ
ว่าเขาอุดมด้วยหมอดูจากตะวันออกอย่างคนฟีลิสเตีย และเขาตีสนิทกับคนต่างชาติ 7 แผ่
นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคํา ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีสิน
้ สุด แผ่นดินของเขาเต็มด
8
้ว ยม้า รถรบของเขาไม่ มี สิน
้ สุด แผ่ นดิน ของเขาเต็ มด ้วยรู ป เคารพ เขากราบไหว้ผลงาน
แห่งมือของเขา ต่อสิง่ ซึ่งนิว
้ มือของเขาได้ กระทํา 9 คนตํ่าต้อยจึงกราบลงและคนใหญ่โตก็
ถ่อมตัว ลง ฉะนั ้น อย่า อภัย เขาเลย 10 จงหลบเข้าไปในหิน และซ่อนอยู่ ในผงคลี ให้ พ้น จาก
ความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่าราศี แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์
11 และท่าอันผยองของมนุษย์จะตกตํ่าลง และความจองหองของคนจะถูกปราบลง พระเย
โฮวาห์องค์ เดียวจะเป็น ผู้ เท ิด ทูน ในวัน นั ้น 12 เพราะว่า วัน แห่ง พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะสู้
สารพัด ที่ เย่อ หยิง่ และสูงส่ง สู้ สารพัด ที่ ถู กยกขึ้น และพวกเขาจะถูก ปราบลง 13 สู้ ต้นสนสี
ดาร์ทัง้ สิน
้ ของเลบานอนที่ สูงและที่ ถู กยกขึ้น และสู้ ต้นโอ๊กทัง้ สิน
้ ของบาชาน 14 สู้ ภู เขาสูง
ทัง้ สิน
้ และสู้ เนิ นเขาทัง้ ปวงที่ ถู กยกขึ้น 15 สู้ หอคอยสูงทุกแห่ง และสู้ กําแพงที่ เข้มแข็งทุก
แห่ง 16 สู้กําปั่ นทัง้ สิน
้ ของทารชิช และสู้รู ปภาพงดงามทัง้ สิน
้ 17 และความผยองของมนุษย์
จะต้องถูก ปราบลง และความจองหองของคนจะตกตํ่า ลง ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์องค์ เดีย
วจะเป็นทีเทิ
่ ดทูน 18 และรู ปเคารพทัง้ หลายพระองค์จะทรงทําลายอย่างเต็มที่ 19 และคนจะ
เข้าไปในถํ้าหินและในโพรงดินให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่า
ราศี แห่ งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงลุก ขึ้น กระทํา ให้ โลกสัน
่ สะท้าน
20 ในวันนั ้นคนจะเหวีย
่ งรู ปเคารพของตนออกไปอันทําด้วยเงิน และรู ปเคารพของตนที่ทํา
ด้วยทองคํา ซึ่ง เขาทํา ไว้เพื่อ ตนเองจะนมัสการ ไปยัง ตัว ตุ่น และตัว ค้างคาว 21 เพื่อ เขาจะ
เข้าถํ้าหินและเข้าซอกผา ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่าราศี
แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นกระทําให้โลกสัน
่ สะท้าน 22 จง
ตัดขาดจากมนุษย์เสียเถิด ซึ่งในจมูกของเขามีลมหายใจ เพราะเขามีคุณค่าอะไรเล่า

3
พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์
เพราะ ดู เถิด องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ทรง นํา ออก ไป เสีย จาก
เยรู ซาเล็มและจากยู ดาห์ ซึ่งเครือ
่ งคํ้า และเครือ
่ งจุน เครือ
่ งคํ้าอันเป็น อาหารทัง้ หมด และ
1
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เครือ
่ ง คํ้า อัน เป็น นํ้า ทัง้ หมด 2 พวก ทแกล้ว และ พวก ทหาร ผู้ วิน ิจฉั ย และ ผู้ พยากรณ์ ผู้
เฉลียวฉลาดและพวกผู้ใหญ่ 3 นายห้าสิบและผู้มียศ ที่ปรึกษาและคนเล่นกลที่มีฝีมือ และ
นั กพูดที่วาทะโวหารดี 4 และเราจะกระทําให้เด็กๆเป็นเจ้านายของเขา และทารกจะปกครอง
เขา 5 และประชาชนจะถูกบีบบังคับ ทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนของตน และทุกคนจะบีบบังคับ
เพื่อนบ้านของตน เด็กๆจะทะลึ่งต่อผู้ใหญ่ และคนถ่อยต่อคนผู้มีเกียรติ 6 เมื่อใครคนหนึ่ ง
ไปยึดตัวพี่น้องของเขาในเรือนของบิดาของเขา กล่าวว่า “เจ้ามีเสื้อคลุมอยู่แล้ว เจ้าจงเป็น
ผู้นําของเรา และซากที่ อยู่นี้ จะอยู่ใต้ กํามือของเจ้า� 7 ในวันนั ้นเขาจะคัดค้านว่า “ข้าพเจ้า
จะไม่ ยอมเป็น ผู้ สมาน เพราะในเรือนของข้าพเจ้า ไม่ มี ทัง้ อาหารและเสื้อ คลุม ท่านจะตัง้
ข้าพเจ้า ให้ เป็น ผู้นํา ของประชาชนไม่ ได้ � 8 เพราะเยรู ซาเล็ม ก็ ล่มจมและยู ดาห์ ก็ ล้ม ควํา่
เพราะว่า ลิน
้ ของเขาและการกระทํา ของเขาก็ ต่อสู้ พระเยโฮวาห์ กบฏต่อ พระเนตรอั นร ุ่ง
โรจน์ ของพระองค์ 9 สี หน ้า ของเขาเป็น พยานปรักปรํา เขาทัง้ หลาย เขาป่าวร้องความผิด
ของเขาอย่างโสโดม เขามิ ได้ ปิดบัง ไว้ วิบัติ แก่ จิ ตใจเขา เพราะว่า เขาได้ นํา ความชัว่ ร้ายมา
เป็นบําเหน็ จแก่ตัวเขาเอง 10 จงบอกคนชอบธรรมว่า เขาทัง้ หลายจะเป็นสุข เพราะเขาจะได้
รับประทานผลแห่งการกระทําของเขา 11 วิบัติแก่คนชัว่ ความร้ายจะตกแก่เขา เพราะว่าสิง่
ใดที่ มือ เขาได้ กระทํา เขาจะถูก กระทํา เช่นก ัน 12 ส่วนชนชาติ ของเรา เด็กๆเป็น ผู้ บีบ บังคับ
เขา และผู้ หญิง ปกครองเหนื อ เขา โอ ชนชาติ ของเราเอ๋ย ผู้ นํา ของเจ้า ทํา เจ้า ให้ ผิด และ
ทําลายแนวทางทัง้ หลายของเจ้า 13 พระเยโฮวาห์ ทรงเข้า ประทับ สู้ ความ พระองค์ ประทับ
ยืน พิพากษาชนชาติ ของพระองค์ 14 พระเยโฮวาห์จะทรงเข้า พิพากษาพวกผู้ ใหญ่ และเจ้า
นายชนชาติของพระองค์ “เจ้าทัง้ หลายนี่ แหละซึ่งได้กลืนกินสวนองุน
่ เสีย ของที่ รบ
ิ มาจาก
15
คนจนก็ อยู่ ในเรือนของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ ทุ บชนชาติ ของเราเป็น ชิน
้ ๆ และได้ บดบี้ หน ้า ของ
คนจนนั ้นเจ้าหมายความว่ากระไร� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
พระเจ้าทรงพิพากษาธิดาทัง้ หลายของศิโยน
“เพราะธิดาทัง้ หลายของศิ โยนนั ้ นก็ผยอง และเดินคอยืดคอ
ยาว ตาของเขาชม้อยชม้าย เดินกระตุ้งกระติง้ ขยับเท้า ให้เสีย งกรุ ง๋ กริ ๋ง 17 องค์ พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงให้เป็นชันนะตุที่ศีรษะของบรรดาธิดาของศิโยน และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
ให้ที่ ส่วนลับ ของเขาทัง้ หลายโล้น ไป 18 ในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงนํา เอาเครือ
่ งวิจิ
ตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อเท้า ปันจุเหร็จ ตุ ้มวงเดือน 19 จี้ กําไลมือ ผ้าแถบ 20 ผ้ามาลา
กําไลเท้า ผ้าคาดศีรษะ หีบเครือ
่ งนํ้าอบ ตะกรุ ดพิสมร 21 แหวนตรา และแหวนจมูก 22 เสื้อ
งาน และเสื้อ คลุม ผ้า คลุม และกระเป๋า ถือ 23 กระจก เสื้อผ้า ลินิน ผ้า โพกศีรษะ และผ้า
คลุม ตัว 24 ต่อ มาแทนนํ้าอบจะมี แต่ ความเน่า แทนผ้า คาดเอวจะมี เชือก แทนผมดัด จะมี
แต่ศีรษะล้าน แทนเสื้องามลํ้าค่าจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอย
ไหม้ 25 พวกผู้ชายของเจ้า จะล้ม ลงด้วยดาบ และทแกล้ว ทหารของเจ้า จะล้ม ในสงคราม
26 ประตู ทัง
้ หลายของเธอจะครํา่ ครวญและโศกเศร้า เธอผู้ อยู่ อย่างโดดเดี่ยวจะนั ่ง บนพื้น
ดิน�
16 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า

4

อาณาจักรของพระคริสต์ คือพระอังกูร
1 ในวัน นั ้น หญิง เจ็ด คนจะยึด ชายคนหนึ่ ง ไว้ กล่าวว่า “เราจะหากิน ของเรา หานุ่ง หาห่ม
ของเราเอง ขอเพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสู ของเราเสีย� 2 ใน
วัน นั ้ นอ ั งก ูร ของพระเยโฮวาห์ จะงดงามและรุ ง่ โรจน์ และพืช ผลของแผ่น ดิน นั ้น จะเป็น
ความภูมิใจและเป็นเกียรติของผู้ที่ หลี กเลี่ยงหลบหนี แห่งอิสราเอล 3 และต่อมาคนที่ เหลือ
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อยู่ ในศิ โยนและค้างอยู่ ในเยรู ซาเล็ม เขาจะเรียกว่า บริสุทธิ ์ คือ ทุก คนผู้ มี ชื่อ ในทะเบียน
ชีวต
ิ ในเยรู ซาเล็ม 4 ในเมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงล้างความโสโครกของธิดาทัง้ หลาย
ของศิโยน และชําระรอยโลหิตของเยรู ซาเล็มจากท่ามกลางเมืองนั ้น ด้วยอานุภาพแห่งการ
พิพากษาและด้วยอานุภาพของการเผา 5 และพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างเมฆและควันเพื่อ
กลางวัน และแสงแห่งเปลวเพลิงเพื่อกลางคืนเหนื อที่ อยู่อาศัยทัง้ สิน
้ ของภู เขาศิ โยน และ
เหนื อประชุมชนเมืองนั ้น เพราะจะมีการป้องกันอยู่เหนื อสง่าราศีทัว่ สิน
้ 6 จะมีพลับพลาทํา
ร่มกลางวันบังแดด และเป็นที่ลี้ภัยและที่กําบังพายุและฝน

5
พระเจ้าทรงทําลายสวนองุนที
่ ่ไร้ผล
1 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงถึงที่ รก
ั ของข้าพเจ้า เป็น เพลงของที่รก
ั ของข้าพเจ้า เกี่ยวกับ
สวนองุน
่ ของท่าน ที่ รักของข้าพเจ้ามี สวนองุน
่ แปลงหนึ่ ง อยู่บนเนิ นเขาอันอุดมยิง่ 2 ท่าน
ทํา รัว้ ไว้ รอบ แล้ว เก็ บก ้อน หิน ออก หมด และ ปลูก เถา องุน
่ อย่าง ดี ไว้ ท่าน สร้าง หอ เฝ้า ไว้
ท่ามกลาง และสกัด บ่อ ยํ่า องุน
่ ไว้ ในสวนนั ้น ด้วย ท่านมุ่ง หวัง ว่า มัน จะบัง เกิ ดล ู กอง ุ่น แต่
มัน บัง เกิ ดล ูก เถาเปรีย
้ ว 3 บัดนี้ โอ ชาวเยรู ซาเล็ม และคนยู ดาห์ เอ๋ย ขอตัดสิน ระหว่างเรา
และสวนองุน
่ ของเรา 4 มีอะไรอีกที่จะทําได้เพื่อสวนองุน
่ ของเรา ซึ่งเรายังไม่ได้ทําให้ ก็เมื่อ
เรามุ่ง หวัง ว่า มัน จะบัง เกิ ดล ู กอง ุ่น ไฉนมัน จึง เกิ ดล ูก เถาเปรีย
้ ว 5 บัดนี้ เราจะบอกเจ้า ทัง้
หลายให้วา่ เราจะทําอะไรกับสวนองุน
่ ของเรา เราจะรือ
้ รัว้ ต้นไม้ของมันเสีย แล้วมันก็จะถูก
เผา เราจะพังกําแพงของมันลง มันก็จะถูกเหยียบยํ่าลง 6 เราจะกระทํามันให้เป็ นที่ร้าง จะ
ไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่ก็ จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆไม่
ให้โปรยฝนรดมัน 7 เพราะว่าสวนองุน
่ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาคือวงศ์วานอิสราเอล และ
คนยูดาห์เป็นหมู่ไม้ที่พระองค์ทรงชื่นพระทัย และพระองค์ทรงมุ่งหวังความยุติธรรม แต่ดู
เถิด มีแต่การนองเลือด หวังความชอบธรรม แต่ ดูเถิด เสียงร้องให้ช่วย
วิบัติหกอย่างแก่คนอิสราเอล
วิบัติ แก่ ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ เสริม บ้านหลัง หนึ่ ง เข้า กับ อีก หลัง หนึ่ ง และเสริม นาเข้า กับ นา จน
ไม่ มี ที่ อีก แล้ว เพื่อ เขาทัง้ หลายต้องอยู่ ลําพัง ในท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น 9 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงกล่าวที่หูของข้าพเจ้าว่า “เป็นความจริงทีเดียว บ้านหลายหลังจะต้องรกร้าง บ้าน
ใหญ่บ้านงามจะไม่มีคนอาศัย 10 เพราะว่าสวนองุน
่ ยีสิ
่ บห้าไร่จะได้ผลแต่เพียงบัทเดียว และ
เมล็ด พืช หนึ่ ง โฮเมอร์จะให้ผลแต่ เอฟาห์เดียว � 11 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ลุ กขึ้น แต่ เช้า มืด
เพื่อวิง่ ไปตามเมรัย ผู้เฉ่อ
ื ยแฉะอยู่จนดึก จนเหล้าองุน
่ ทําให้เขาเมาหยําเป 12 เขามีพิณเขา
คู่ และพิณ ใหญ่ รํามะนา ปี่ และเหล้า องุน
่ ณ งานเลี้ยงของเขา แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ เอาใจ
ใส่ ในพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพิจารณาพระหัตถกิจของพระองค์ 13 เพราะฉะนั ้น
ชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลย เพราะขาดความรู ้ ผู้มีเกียรติของเขาก็หว
ิ แย่ และมวลชน
14
ของเขาก็ แห ้ง ผากไปเพราะความกระหาย เพราะฉะนั ้น นรกก็ ขยายที่ ของมัน ออก และ
อ้า ปากเสีย โดยไม่ จํากัด และสง่า ราศี ของเขา และมวลชนของเขา และเสียงอึง คะนึ ง ของ
เขา และผู้ ลิงโลดอยู่ ก็ จะลงไป 15 คนตํ่าต้อยจึง จะกราบลง และคนเข้ม แข็ งก ็ ถ่อมตัว ลง
และนั ยน์ ตาของผู้ผยองก็ถูกลดตํ่า 16 แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะได้รบ
ั การเทิดทูนไว้โดย
ความยุติธรรม และพระเจ้าองค์บริสุทธิจะได้
ทรงสําแดงความบริสุทธิ์โดยความชอบธรรม
์
17 แล ้ว ลูก แกะจะเที่ยวหากิ นที ่ นั่น ตามลักษณะท่าทางของมัน คนแปลกหน้า จะหากิน ใน
ที่ ปรักห ัก พัง ของสัตว์ที่ อ้วน 18 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ลากความชัว่ ช้า ด้วยสายของความไร้
สาระ ผูลากบาปอย่
้
างกับใช้เชือกโยงเกวียน 19 ผูกล่
้ าวว่า “ให้พระองค์รีบร้อน ให้พระองค์เร่
8
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งงานของพระองค์ เพื่อเราจะได้ เห็น ให้พระประสงค์ ขององค์ ผู้บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลเสด็จ
มาใกล้ ขอให้มาเพื่อเราจะได้ รู �
้ 20 วิบัติแก่ คนเหล่านั ้ นที ่เรียกความชัว่ ร้ายว่าความดี และ
ความดี วา่ ความชัว่ ร้าย ผู้ ถือ เอาว่า ความมืด เป็น ความสว่าง และความสว่างเป็น ความมืด
ผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวาน และความหวานเป็นความขม 21 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่
ฉลาดตามสายตาของตนเอง และสุขุมรอบคอบในสายตาของตนเอง 22 วิบัติแก่คนเหล่านั ้
นที ่เป็ นวีรชนในการดื่มเหล้าองุน
่ และเป็นคนแกล้วกล้าในการประสมเมรัย 23 ผู้ปล่อยตัว
คนทํา ผิด เพราะเขารับ สินบน และเอาความชอบธรรมไปจากผู้ ชอบธรรม 24 ดัง นั ้น เปลว
เพลิง กลืน ตอข้าวฉั นใด และเพลิง เผาผลาญหญ้า แห้ง ฉั นใด รากของเขาก็ จะเป็น เหมือน
ความเปื่ อยเน่า และดอกบานของเขาจะฟุ้งไปเหมือนผงคลี ฉั นนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายทอด
ทิง้ พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา และได้ ดู หมิน
่ พระวจนะขององค์ บริสุทธิ์
25
แห่งอ ิส ราเอล เหตุ ฉะนั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึง พลุ่ง ขึ้น ต่อ ชนชาติ ของพระองค์
และพระองค์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกสู้ เขาและตี เขา และภูเขาทัง้ หลายก็ สัน
่
สะเทือน และซากศพของเขาทัง้ หลายถูก ฉี ก ขาดกลางถนน ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระพิโรธของ
พระองค์ ก็ มิได้ หันกลับ แต่ พระหัตถ์ ของพระองค์ ก็ ยังเหยียดออกอยู่ 26 พระองค์ จะทรงยก
อาณั ติ สัญญาณให้แก่ ประชาชาติ ที่ ห่างไกล และจะทรงผิว พระโอษฐ์ เรียกเขามาจากที่สุด
ปลายแผ่น ดิน โลก และดู เถิด เขาจะมาอย่างเร็ว และรีบ เร่ง 27 ไม่มี ผู้ ใดในพวกเขาจะอ่อน
เปลี้ย ไม่มีผู้ใดจะสะดุด ไม่มีผู้ใดจะหลับสนิ ทหรือนิ ทรา ผ้าคาดเอวสักผืนหนึ่ งก็จะไม่หลุด
ลุ่ย สายรัดรองเท้าก็ จะไม่ ขาดสักสายหนึ่ ง 28 ลูกธนูของเขาก็ แหลม บรรดาคันธนูของเขา
ก็ก่งไว้ กีบม้าทัง้ หลายของเขาจะเหมือนกับหินเหล็กไฟ และล้อของเขาทัง้ หลายเหมือนลม
หมุน 29 เสียงคํารามของเขาจะเหมือนสิงโต เหมือนสิงโตหนุ่ม เขาเหล่า นั ้น จะคําราม เขา
จะคํารนและตะครุ บเหยื่อของเขา และเขาจะขนเอาไปเสีย และไม่มีผู้ใดช่วยเหยื่อนั ้นให้พ้น
ไปได้ 30 ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายจะคํารนเหนื อเหยื่อนั ้นเหมือนเสียงคะนองของทะเล และถ้า
มีผู้หน่งึ ผู้ใดมองที่แผ่นดิน ดูเถิด ความมืดและความทุกข์ใจ และสว่างแห่งฟ้าสวรรค์ก็มืด
ลง

6
นิ มิตของอิสยาห์
1 ในปี ที่ กษั ตริย์อุสซียาห์สิน
้ พระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่ง
สูงและเทิดทูนขึ้น และชายฉลองพระองค์ ของพระองค์ เต็มพระวิหาร 2 เหนื อพระองค์ มีเส
ราฟิม ยืน อยู่ แต่ ละตนมี ปี กหกปีก ใช้ สองปี กบ ัง หน้า และสองปีก คลุม เท้า และด้วยสองปี
กบินไป 3 ต่างก็ รอ
้ งต่ อกันและกันว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา แผ่
นดินโลกทัง้ สิน
่
้ เต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์� 4 และรากฐานของธรณี ประตูทัง้ หลายก็สัน
สะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิ เวศก็มีควันเต็มไปหมด
อิสยาห์รู สึ
้ กสํานึ กถึงความบาปของตน
5 และข้าพเจ้า ว่า “วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า พินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้า เป็ น คนริม
ฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอาศัยอยูใ่ นหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนั ยน์ ตาของ
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นกษั ตริย์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา� 6 แล ้ว ตนหนึ่ ง ในเสราฟิม บิน มาหา
ข้าพเจ้า ในมื อม ี ถ่านเพลิง ซึ่ง เขาเอาคีม คีบ มาจากแท่ นบู ชา 7 และเขาถูก ต้องปากของ
ข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว ความชัว่ ช้าของเจ้าก็ถูกยกเสีย
และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป� 8 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
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ตรัสว ่า “เราจะใช้ ผู้ ใดไป และผู้ ใดจะไปแทนพวกเรา� แล ้ว ข้าพเจ้า ทูล ว่า “ข้า พระองค์ นี่
พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด�
การมอบหมายหน้าที่แก่อิสยาห์
“ไปเถอะ และกล่าวแก่ ชนชาติ นี้ ว่า ‘ฟังแล้วฟังเล่า แต่ อย่าเข้าใจ
ดูแล ้วดู เล่า แต่ อย่า มองเห็น� 10 จงกระทํา ให้ จิ ตใจของชนชาติ นี้ มึนงง และให้ หู ทัง้ หลาย
ของเขาหนั ก และปิด ตาของเขาทัง้ หลายเสีย เกรงว่า เขาจะเห็น ด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ
ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหัน กลับ มาได้ รบ
ั การรักษาให้หาย � 11 แล
้วข้าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า นานสักเท่าใด� และพระองค์ตรัสตอบว่า “จน
หัวเมืองทัง้ หลายถูกทิง้ ร้างไม่มีชาวเมือง และบ้านเรือนไม่มีคน และแผ่นดินก็รกร้างอย่าง
สิน
้ เชิง 12 และพระเยโฮวาห์ทรงกวาดคนออกไปไกล และที่ ที่ ทอดทิ้งก็มีมากอยู่ท่ามกลาง
แผ่นดินนั ้น 13 และแม้วา่ มีเหลืออยู่ในนั ้นสักหนึ่ งในสิบ ก็จะกลับมาและถูกเผาไฟ เหมือน
ต้นนํ้ามันสนหรือต้นโอ๊กซึ่งเหลืออยูแต่
่ ตอเมื่อถูกโค่น� ตอของมันจะเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์
9 และพระองค์ ตรัสว ่า

7
ซีเรียร่วมกับเอฟราอิมไปสู้รบกับเยรู ซาเล็ม
ต่อ มาในรัชกาลของอาหัส โอรสของโยธาม โอรสของอุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เร
ซี นกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย และเปคาห์ โอรสของเรมาลิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ข้น
ึ มายัง
2
เยรู ซาเล็มเพื่อกระทําสงครามกับเมืองนั ้น แต่รบไม่ชนะ เมื่อเขาไปบอกที่ราชสํานั กของดา
วิดว่า “ซีเรียเป็นพันธมิตรกับเอฟราอิมแล้ว� พระทัยของพระองค์และจิตใจของประชาชน
ของพระองค์ ก็ สัน
่ เหมือนต้นไม้ ในป่า สัน
่ อยู่ หน ้าลม 3 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อิส ยาห์ ว่า
“จงออกไปพบอาหัส ทัง้ เจ้า และเชอารยาชูบ บุตรชายของเจ้า ณ ที่ ปลายท่อ นํ้า สระบนที่
ถนนลานซักฟอก 4 และจงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงระวังและสงบใจ อย่ากลัว อย่าให้พระทัยของ
พระองค์ ขลาดด้วยเหตุ เศษดุ้นฟื นที ่จวนมอดทัง้ สองนี้ เพราะความกริวอ
้ ันร้ายแรงของเร
ซีน และซีเรีย และโอรสของเรมาลิ ยาห์ 5 เพราะว่าซีเรีย พร้อมกับ เอฟราอิมและโอรสของ
เรมาลิยาห์ได้คิดการชัว่ ร้ายต่อพระองค์ กล่าวว่า 6 “ให้เราทัง้ หลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาห์และ
ทําให้มันคร้ามกลัว และให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเอง และตังบ
้ ุตรของทาเบเอล
ให้ เป็นกษั ตริย์ ท่ามกลางเมืองนั ้น� 7 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า มัน จะไม่ เป็น
ไป และจะไม่ เกิด ขึ้น 8 เพราะเศียรของซีเรีย คือ ดามัสกัส และเศียรของดามัสกัส คือ เรซีน
ภายในหกสิบห้าปี เอฟราอิมจะแตกเป็นชิน
้ ๆ กระทัง่ ไม่เป็นชนชาติอีกแล้ว 9 และเศียรของ
เอฟราอิม คือ สะมาเรีย และเศียรของสะมาเรีย คือ โอรสของเรมาลิ ยาห์ ถ้า เจ้า จะไม่ มัน
่ ใจ
แน่ ละ ก็จะตังม
้ น
ั ่ เจ้าไว้ไม่ได้� ”
1

พระสัญญายิง่ ใหญ่ว่า อิมมานูเอลจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง

10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหัสอีกว่า 11 “จงขอหมายสําคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

เจ้า จงขอในที่ลึกหรือที่สูงเบื้องบนก็ได้� 12 แต่อาหัสตอบว่า “เราจะไม่ทูลขอ และเราจะไม่
ทดลองพระเยโฮวาห์� 13 และท่านกล่าวว่า “โอ ข้าแต่ข้าราชสํานั กของดาวิด ขอจงฟัง การ
ที่ จะให้ มนุษย์ อ่อนใจนั ้น เล็ก น้ อยอยู่ หรือ และท่านยัง ให้ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อ่อนพระทัย
ด้วย 14 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะประทานหมายสําคัญ เอง ดู เถิด หญิง พรหมจารี
คนหนึ่ ง จะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิม มานู
เอล 15 ท่านจะรับ ประทานนมข้น และนํ้า ผึ้ง เพื่อ ท่านจะรู ้ ที่ จะปฏิเสธความชัว่ และเลือก
ความดี 16 เพราะก่อนที่ เด็ก นั ้น จะรู ที
้ ่ จะปฏิเสธความชัว่ และเลือกความดี นั ้น แผ่ นดิน ซึ่ง
ท่านเกลียดชังนั ้น มันจะขาดกษั ตริย์ทัง้ สององค์
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การบุกรุ กและความหายนะของยูดาห์ในอนาคต (2 พศด 28:1-20)

พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา วัน นั ้น มาเหนื อ พระองค์ เหนื อ ชนชาติ ของพระองค์ และเหนื อ
วงศ์ วานแห่งบ ิ ดาของพระองค์ คือ วัน อย่างที่ ไม่ เคยพบเห็น ตัง้ แต่ วัน ที่ เอฟราอิม ได้ พราก
จากยูดาห์ คือกษั ตริย์ของอัสซีเรีย 18 ต่อมาในวันนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงผิวพระโอษฐ์เรียก
เหลือบซึ่งอยู่ทางต้นกําเนิ ดแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์ และเรียกผึ้งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรีย 19 และ
มันจะมากันและทัง้ หมดก็จะหยุดพักตามหุบเขาที่ร้าง และในซอกหิน และบนต้นหนามทัง้
สิน
้ และบนพุ่มไม้ทัง้ สิน
้ 20 ในวันนั ้นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงโกนทัง้ ศีรษะและขนที่เท้าเสีย
ด้วยมีดโกนซึ่ง เช่า มาจากฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น คือ โดยกษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียน ัน
้ เอง และจะ
ผลาญเคราด้วย 21 ต่อมาในวันนั ้นชายคนหนึ่ งจะเลี้ยงแม่ววั สาวไว้ตัวหนึ่ งและแกะสองตัว
22 และต่อ มาเพราะมัน ให้นมมากมาย เขาจะรับ ประทานนมข้น เพราะว่า ทุก คนที่ เหลือ อยู่
ในแผ่นดินจะรับประทานนมข้นและนํ้าผึ้ง 23 ต่อมาในวันนั ้นทุกแห่งที่เคยมีเถาองุน
่ หนึ่ งพัน
24
เถา มี ค่า เงิน หนึ่ ง พัน เชเขล ก็ จะกลายเป็นต้น หนามย่อยและหนามใหญ่ คนจะมาที่ นั่น
พร้อมกับคันธนูและลูกธนู เพราะว่าแผ่นดินทัง้ สิน
้ นั ้นจะกลายเป็ นที ่หนามย่อยและหนาม
ใหญ่ 25 ส่วนเนิ นเขาทัง้ สินที
้ เ่ ขาเคยขุดด้วยจอบ การกลัวหนามย่อยและหนามใหญ่จะไม่มา
ที่นั ่น แต่เนิ นเขาเหล่านั ้นจะกลายเป็นที่ซ่ึงเขาปล่อยฝูงวัวและที่ซ่ึงฝูงแกะจะเหยียบยํ่า�
17

8
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบุกรุ กโดยชาวอัสซีเรีย

แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “จงเอาแผ่น จารึก ใหญ่ มาแผ่น หนึ่ ง และจง
เขียนด้วยปากกาของมนุษย์ เรือ
่ ง ‘มาเฮอร์ชาลาลหัช บัส� ” 2 และข้าพเจ้า ได้ พยานที่ เชื่อ
ถือได้ คือ อุรีอาห์ปุโรหิต และเศคาริยาห์บุตรชายของเยเบเรคียาห์ให้บันทึกไว้เพื่อข้าพเจ้า
3 และข้าพเจ้า ได้ เข ้า ไปหาหญิง ผู้ พยากรณ์ และเธอก็ ตัง
้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง
และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเรียกชื่อบุตรนั ้ นว่า มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส 4 เพราะ
ก่อนที่เด็กจะรู ที
้ ่จะร้องเรียก ‘พ่อ แม่� ได้ ทรัพย์สมบัติของดามัสกัสและของที่รบ
ิ ได้จากสะ
5
มาเรีย จะถูกขนเอาไปต่อพระพักตร์กษั ตริย์อัสซีเรีย� แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
อี กว่า 6 “เพราะว่า ชนชาติ นี้ ได้ ปฏิเสธนํ้า แห่ง ชิ โลอาห์ ซ่ึง ไหลเอื่อยๆ และปี ติ ยินดี ต่อ เรซีน
และโอรสของเรมาลิยาห์ 7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนํานํ้าแห่งแม่น้ํา
มาสู้ เขาทัง้ หลาย ที่ มี กําลัง และมากหลาย คือ กษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย และสง่า ราศี ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และนํ้านั ้นจะไหลล้นห้วยทัง้ สิน
้ ของมัน และท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ ของมัน 8 และจะกวาด
ต่อ ไปเข้า ในยู ดาห์ และจะไหลท่วมและผ่านไปแม้ จนถึง คอ และปี กอ ัน แผ่ กว้างของมัน จะ
เต็มแผ่นดินของท่านนะ โอ ท่านอิมมานูเอล� 9 โอ ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงเข้าร่วมกัน และ
เจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน
่ หู จงคาดเอวเจ้า
้ ๆ บรรดาประเทศไกลๆทัง้ หมด เจ้าเอ๋ยจงเงีย
ไว้และเจ้า จะถูก ทําให้ แหลกเป็น ชิน
้ ๆ จงคาดเอวเจ้า ไว้และเจ้า จะถูก ทําให้ แหลกเป็น ชิน
้ ๆ
10 จงปรึกษากัน เถิด แต่ ก็ จะไร้ผล จงพู ดก ัน เถิด แต่ ก็ จะไม่ สําเร็จ ผล เพราะว่า พระเจ้า
ทรงสถิตกับเรา 11 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ตรัสดังต่อไปนี้ กับข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระหัตถ์อน
ั
12
เข้มแข็ง และทรงสัง่ สอนข้าพเจ้ามิให้ดําเนิ นในทางของชนชาตินี้ พระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่
ชนชาตินี้ เรียกว่า การร่วมคิดกบฏ เจ้าอย่าเรียกว่า การร่วมคิดกบฏ เสียหมด อย่ากลัวสิง่ ที่
เขากลัว หรือ อย่า ครันคร
่
้าม 13 แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธานั ้น แหละ เจ้ าต้องว่า พระองค์
บริสุทธิ์ จงให้ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ เจ้ ายําเกรง จงให้ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ เจ้ าครั นคร
่
้าม
14 แล ้ว พระองค์ จะเป็ น สถานบริสุ ทธิ ์ แต่ เป็ น ศิลาที่ ทําให้ สะดุด และเป็ นก ้อนหิ นที ่ ทําให้
ขัดเคืองใจของวงศ์วานทัง้ คู่ของอิสราเอล เป็นกับและเป็นบ่วงดักชาวเยรู ซาเล็ม 15 และคน
1
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เป็นอันมากในพวกเขาจะสะดุดหินนั ้น เขาทัง้ หลายจะล้มลงและแตกหัก เขาจะติดบ่วงและ
ถูกจับไป� 16 จงมัดถ้อยคําพยานเก็บไว้เสีย และจงตีตราพระราชบัญญัติไว้ในหมูพ
่ วกสาวก
17
ของข้าพเจ้าเสีย ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จาก
วงศ์ วานของยาโคบ และข้าพเจ้าจะคอยท่าพระองค์ 18 ดูเถิด ข้าพเจ้าและบุตรผู้ซ่ึงพระเย
โฮวาห์ ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า เป็น หมายสําคัญ และเป็นการมหัศจรรย์ ต่างๆในอิสราเอล
จากพระเยโฮวาห์จอมโยธา ผูทรงประทั
้
บบนภูเขาศิโยน 19 และเมื่อเขาทัง้ หลายจะกล่าวแก่
พวกท่านว่า “จงปรึกษากับคนทรงและพ่อมดแม่มดผู้รอ
้ งเสียงจ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพํา�
ไม่ ควรที่ ประชาชนจะปรึกษากับ พระเจ้า ของเขาหรือ ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อ คน
เป็น หรือ 20 ไปค้น พระราชบัญญั ติ และถ้อยคํา พยาน ถ้า เขาไม่ พู ดตามคํา เหล่า นี้ ก็ เพราะ
ในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลย 21 เขาทัง้ หลายจะผ่านแผ่นดินไปด้วยความระทมใจอันยิง่
ใหญ่และด้วยความหิว และต่อมาเมื่อเขาหิว เขาจะเกรีย
้ วกราดและแช่งด่ากษั ตริย์ของเขา
และพระเจ้าของเขา และจะแหงนหน้าขึ้นข้างบน 22 และจะมองดูที่แผ่นดินโลก และจะมอง
เห็นความทุกข์ใจและความมืด ความกลุ้มแห่งความแสนระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไป
ในความมืดทึบ

9

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการประสูติของพระเยซูคริสต์
1 แต่ กระนั ้น แผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง อยู่ ในความแสนระทมจะไม่ กลัดกลุ้ม ในกาลก่อนพระองค์
ทรงนํา แคว้น เศบู ลุ นและแคว้น นั ฟ ทาลี มาสู่ ความดู หมิน
่ แต่ ในกาลภายหลัง พระองค์ จะ
ทรงกระทํา ให้ หนทางข้างทะเล แคว ้น ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาล ิลี แห่ งบรรดา
ประชาชาติ ให้เจ็บปวดทรมานอย่างมาก 2 ชนชาติที่ดําเนิ นในความมืดได้เห็นความสว่างยิง่
ใหญ่แล้ว บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช สว่างได้ส่องมาบนเขา 3 พระองค์
ได้ ทรงทวีชนในประชาชาติ นั้นขึ้น พระองค์ มิได้ ทรงเพิม
่ ความชื่นบานของเขา เขาทัง้ หลาย
เปรมปรีดิ ์ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ดั ่งด ้วยความชื่นบานเมื่อ ฤดู เก ี่ยวเก็บ ดัง่ คนเปรมปรีดิ ์
เมื่อ เขาแบ่ง ของริบ มานั ้น แก่ กัน 4 เพราะว่า แอกอัน เป็น ภาระของเขาก็ ดี ไม้ พลองที่ ตีบ ่า
เขาก็ ดี ไม้ ตะบองของผู้ บีบ บังคับ เขาก็ ดี พระองค์ จะทรงหัก เสีย อย่างในวัน ของคนมี เดีย น
5 เพราะการรบทัง
้ สิน
่ วาย และเสื้อคลุมที่เกลือกอยู่ในโลหิต แต่การรบ
้ ของนั กรบมีเสียงวุน
ครัง้ นี้ จะถูก เผาเป็น เชื้อ เพลิง ใส่ ไฟ 6 ด้วยมี เด็ก คนหนึ่ ง เกิด มาเพื่อ เรา มี บุ ตรชายคนหนึ่ ง
ประทานมาให้ เรา และการปกครองจะอยู่ ที่ บ่า ของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
“ผู้ที่ มหัศจรรย์ ที่ ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรน
ั ดร์ องค์ สันติ ราช� 7 เพื่อ
การปกครองของท่านจะเพิม
่ พูนยิง่ ขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่ สิ ้นสุดเหนื อพระที่นั่งของดา
วิด และเหนื อ ราชอาณาจักรของพระองค์ ที่ จะสถาปนาไว้ และเชิดชู ไว้ด้วยความยุ ติ ธรรม
และด้วยความเที่ยงธรรม ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนนิ รน
ั ดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้
อิสราเอลจะถูกตีสอนต่อไป
8 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงใช้ พระวจนะไปต่อสู้ ยาโคบ และจะตกอยู่ เหนื ออ ิส ราเอล 9 และ
ประชาชนทัง้ สิน
้ อ
่ ง คือ เอฟราอิม และชาวสะมาเรีย ผู้ กล ่าวด้วยความเย่อ หยิง่ และ
้ จะรู เรื
10
ด้วยจิตใจจองหอง ว่า “ก้อนอิฐ พัง ลงแล้ว แต่ เราจะสร้างด้วยศิลาสลัก ต้น มะเดื่อ ถูก
โค่นลง แต่เราจะใส่ ต้นสี ดาร์เข้าแทนไว้ในที่ นั ้น� 11 พระเยโฮวาห์จึงทรงหนุนปฏิปักษ์ ของ
เรซีนมาสู้ เขา และทรงกระตุ้นศั ตรู ของเขาให้ร่วมกัน 12 คือคนซีเรียทางข้างหน้าและคนฟี
ลิ สเตียทางข้างหลัง และเขาจะอ้าปากออกกลื นอิสราเอลเสีย ถึงกระนั ้ นก็ดี พระพิโรธของ
พระองค์ ก็ ยังมิได้ หันกลับ และพระหัตถ์ ของพระองค์ ยงั เหยียดออกอยู่ 13 เพราะประชาชน
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มิได้ หันมาหาพระองค์ ผู้ทรงตี เขา มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา 14 พระเยโฮวาห์จึง
จะทรงตัดหัวตัดหางออกเสียจากอิสราเอล ทั งก
้ ิงก
่ ้านและต้นกกในวันเดียว 15 ผู้ใหญ่และ
คนมีเกียรติคือหัว และผู้พยากรณ์ ผู้สอนเท็จเป็นหาง 16 เพราะบรรดาผู้ที่นําชนชาตินี้ ได้นํา
เขาให้หลง และบรรดาผู้ที่เขานําก็ถูกทําลาย 17 ฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะหาทรงเปรมปรี
ดิ์ในคนหนุ่มของเขาไม่ และจะมิได้ทรงมีพระกรุ ณาต่อคนกําพร้าพ่อหรือหญิงม่ายของเขา
เพราะว่าทุกคนเป็นคนหน้าซื่อใจคดและเป็นคนทําความชัว่ และปากทุกปากก็กล่าวคําโฉด
เขลา ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ยั งม ิ ได้ หัน กลับ และพระหัตถ์ ของพระองค์ ยงั
เหยียดออกอยู่ 18 เพราะความชัวก
่ ็ไหม้เหมือนไฟไหม้ มันจะผลาญทัง้ หนามย่อยและหนาม
ใหญ่ มัน จะจุด ไฟเข้า ที่ ป่า ทึบ และป่า ทึ บก ็ จะม้วนขึ้น ข้างบนเหมือนควัน เป็น ลูกๆ 19 แผ่ น
ดินนั ้นกม
็ ืดไปโดยเหตุพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จอมโยธา ประชาชนก็จะเหมือนเชื้อเพลิง
ไม่มีคนใดจะไว้ชีวิตพี่น้องของตน 20 เขาจะฉวยได้ทางขวา แต่ ยังหิวอยู่ เขาจะกินทางซ้าย
แต่ ก็ ยัง ไม่ อิม
่ ต่างก็ จะกิน เนื้ อ แขนของตนเอง 21 มน ัส เสห์ กิน เอฟราอิม เอฟราอิ มกิ นม
นั ส เสห์ และทัง้ คู่ ก็ สู้ กับ ยู ดาห์ ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ยั งม ิ ได้ หัน กลับ และ
พระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่

10

และแก่ผู้เขียนที่เขียนแต่การบีบคัน
้ เรือ
่ ยไป
เพื่อ หัน คนขัดสนไปจากความยุ ติ ธรรม และปล้น สิทธิของคนจนแห่ง ชนชาติ ของเราเสีย
เพื่อ ว่า หญิ งม ่ายจะเป็น เหยื่อ ของเขา และเพื่อ เขาจะปล้น คนกําพร้า พ่อ เสีย 3 พวกเจ้า จะ
กระทําอย่างไรในวันแห่งการลงอาญา และในการกวาดล้างซึ่งจะมาจากที่ไกล เจ้าจะหนี ไป
พึ่งใคร และเจ้าจะฝากสง่าราศี ของเจ้าไว้ที่ไหน 4 ปราศจากเราพวกเขาจะกราบลงอยู่กับน
ักโทษ เขาจะล้มลงในหมู่พวกคนที่ ถู กฆ่า ถึงกระนั ้ นก็ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ยังมิได้ หัน
กลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่
2

1 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่ออกกฎหมายอธรรม

พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอัสซีเรีย
ชาวอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เป็นตะบองแห่งความกริว้ ของเรา และไม้พลองในมือของเขาคือ
ความเกรีย
้ วกราดของเรา 6 เราจะใช้เขาไปสู้ประชาชาติอันหน้าซื่อใจคด เราจะบัญชาเขาให้
ไปสู้ ชนชาติที่ เรากริว้ ไปเอาของริบและฉวยเหยื่อและให้เหยียบยํ่าลงเหมือนเหยียบเลนใน
ถนน 7 แต่ เขามิ ได้ ตัง้ ใจอย่างนั ้น และจิตใจของเขาก็ มิได้ คิ ดอย ่างนั ้น แต่ ในใจของเขาคิด
จะทําลาย และตัดประชาชาติเสียมใช่
ิ น้ อย 8 เพราะเขาพูดว่า “ผูบั
้ งคับบัญชาของข้าเป็นกษั
ตริย์หมดมิใช่หรือ 9 เมืองคาลโนก็เหมือนเมืองคารเคมิชมิใช่หรือ เมืองฮามัทก็เหมือนเมือ
งอารปั ดม ิ ใช่ หรือ เมืองสะมาเรียก ็ เหมือนเมือ งดามัสกั สม ิ ใช่ หรือ 10 เหมือนอย่างมือ ของ
เราไปถึงบรรดาราชอาณาจักรของรู ปเคารพ ซึ่งรู ปเคารพแกะสลักของเขานั ้นใหญ่กว่าของ
เยรู ซาเล็มและสะมาเรีย 11 เราก็ จะไม่ทําแก่ เยรู ซาเล็มกับรู ปเคารพของเขาดอกหรือ ดังที่
เราได้ทําแก่สะมาเรียและรู ปเคารพของเขา� 12 ต่อมาเมื่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงสําเร็จพระ
ราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ที่ภูเขาศิโยนและที่เยรู ซาเล็มแล้ว เราจะทรงลงทัณฑ์แก่ผลแห่ง
จิตใจจองหองของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และสง่าราศีแห่งตายโสของเขา 13 เพราะเขาว่า “ข้า
ได้ กระทํา การนี้ ด้วยกําลั งม ือ ของข้า และด้วยสติ ปัญญาของข้า เพราะข้า มี ความเข้าใจ ข้า
ได้ รอ
้ื เขตแดนของชนชาติ ทัง้ หลาย และได้ ปล้น ทรัพย์ สมบัติ ของเขา ข้า ได้ โยนบรรดาชาว
เมืองลงมาอย่างคนกล้าหาญ 14 มือของข้าได้ฉวยทรัพย์สมบัติของชนชาติทัง้ หลายเหมือน
ฉวยรังนก และอย่างคนเก็บไข่ซ่ึงละทิง้ ไว้ ข้าก็รวบรวมแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ดังนั ้นแหละ และ
ไม่ มี ผู้ ใดขยับ ปีก มาปก หรืออ ้า ปากหรือ ร้องเสียงจ๊อกแจ๊ก� 15 ขวานจะคุย ข่ม คนที่ ใช้ มัน
สกัดนั ้นหรือ หรือเลื่อยจะทะนงตัวเหนื อผู้ที่ใช้มันเลื่อยนั ้นหรือ เหมือนกับว่าตะบองจะยกผู้
5 โอ
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ซึ่ง ถื อม ัน ขึ้น ตี หรือ อย่างไม้ พลองจะยกตัว ขึ้น เหมือนกับ ว่า มัน ไม่ ทํา ด้วยไม้ 16 ฉะนั ้น องค์
พระผู้ เป็น เจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จอมโยธาจะทรงให้ โรคผอมแห้ง มาในหมู่ พวกคนอ้วนพี
ของเขา ภายใต้ เกียรติ ของเขาจะมี การไหม้ ใหญ่ โตเหมือนอย่างไฟไหม้ 17 ความสว่างแห่
งอ ิส ราเอลจะเป็น ไฟ และองค์ บริสุทธิของท่
านจะกลายเป็น เปลวเพลิง และจะเผาและกิน
์
หนามใหญ่และหนามย่อยของเขาเสียในวันเดียว 18 พระองค์จะทรงผลาญสง่าราศี แห่งป่า
ของเขาและแห่งสวนผลไม้ ของเขา ทัง้ จิตวิญญาณและร่างกาย และจะเป็นเหมือนเวลาผู้
ถือธงอ่อนเปลี้ยลงไป 19 ต้นไม้แห่งป่าของเขาจะเหลือน้ อยเต็มที จนเด็กๆจะเขียนลงได้
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในสมั
่
ยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่
20 ต่อ มาในวัน นั ้น คนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ และคนที่ รอดหนี ไปแห่ง วงศ์ วานของยาโคบ
จะไม่พิงผู้ที่ ตี เขาอีก แต่ จะพักพิงที่ พระเยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล โดยความจริง
21 ส่วนคนที่ เหลือ อยู่ จะกลับ มายัง พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ คือ คนที่ เหลือ อยู่ ของยาโคบ
22 อิสราเอลเอ๋ย เพราะแม้วา
่ ชนชาติของเจ้าจะเป็นดัง่ เม็ดทรายในทะเล คนที ่เหลืออยู่เท่ า
นั ้นจะกลับมา การเผาผลาญซึ่งกําหนดไว้แลว
้ จะล้นหลามไปด้วยความชอบธรรม 23 เพราะ
ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาจะทรงกระทํา ให้การเผาผลาญนั ้น สิน
้ สุด ลงตามที่
24
กําหนดไว้แล้วในท่ามกลางแผ่นดินทัง้ สิน
ฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตรั
้
สดังนี้ ว่า “โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผูอยู
้ ในศิ
่
โยน อย่ากลัวคนอัสซีเรีย เขาจะตีเจ้าด้วยตะบอง
และจะยกไม้พลองของเขาขึ้นสู้เจ้าอย่างที่ในอียป
ิ ต์ 25 เพราะอีกสักหน่ อยเท่านั ้น แล้วความ
กริวน
ั ้ จะสิน
้ น
้ สุด และความโกรธของเราจะมุ่ง ตรงที่ การทําลายเขา 26 และพระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะทรงเหวีย
่ งแส้มาสู้เขา ดังที่พระองค์ทรงโจมตีคนมีเดียน ณ ศิลาโอเรบ และไม้
พลองของพระองค์ที่เคยอยูเ่ หนื อทะเล พระองค์จะทรงยกขึ้นอย่างที่ในอียป
ิ ต์ 27 และต่อมา
ในวันนั ้นภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูกทําลายเสียจากคอ
ของเจ้า และแอกนั ้นจะถูกทําลายเพราะเหตุการเจิม�
กองทัพทัง้ หลายของปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์มาสู้รบที่อารมาเกดโดน (วว 16:14; 19:11)
28 เขาได้มาถึงอัยยาทแล้ว เขาได้ข้ามมิโกรน เขาเก็บสัมภาระของเขาไว้ที่มิคมาช 29 เขา
เหล่านั ้นผ่านช่องหว่างเขามาแล้ว เกบาเป็นทีเ่ ขาค้างคืน รามาห์สะทกสะท้าน กิเบอาห์ของ
ซาอูลหนี ไปแล้ว 30 โอ ธิดาของกัลลิมเอ๋ย ส่งเสียงร้องซี ให้เขายินได้ในไลชาห์เถิด โอ อานา
โธทเอ๋ย น่าสงสารจริง 31 มัดเมนาห์กําลังหนี อยู่ คนเกบิมหนี ให้พ้นภัย 32 ในวันนั ้นเอง เขา
จะยับยัง้ อยู่ที่ เมืองโนบ เขาจะส่ายมือของเขาต่อต้านภูเขาแห่งธิดาของศิ โยน เนิ นเขาของ
เยรู ซาเล็ม 33 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธา จะทรงตัดกงิ่ ไม้ด้วยกําลังอ
ันน่าคร้ามกลัว ต้ นที ่สูงยิง่ จะถูกโค่นลงมา และต้ นที ่สูงจะต้องตํ่าลง 34 พระองค์ จะทรงใช้
ขวานเหล็กฟันป่าทึบ และเลบานอนจะล้มลงโดยคนมีอาํ นาจใหญ่โต

11
พระเยซูคริสต์ คือพระอังกูร จะทรงประทับนงั ่ บนพระที่นั่งของดาวิด
1 จะมี หน ่อ แตกออกมาจากตอแห่ง เจสซี จะมี กิง
่ งอกออกมาจากรากทัง้ หลายของเขา
2 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะอยู่บนท่านนั ้น คือ วิญญาณแห่ง ปั ญญาและความ
เข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉั ยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู แ
้ ละความยําเกรงพระ
เยโฮวาห์ 3 ความพึงใจของท่านก็ ในความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ท่านจะไม่ พิพากษาตาม
ซึ่ง ตาท่านเห็น หรือ ตัดสิน ตามซึ่ง หู ท่านได้ ยิน 4 แต่ ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบ
ธรรม และตัดสิน เผื่อ ผู้ มี ใจถ่อมแห่ง แผ่น ดิน โลกด้วยความเที่ยงตรง ท่านจะตี โลกด้วย
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ตะบองแห่งปากของท่าน และท่านจะประหารคนชัว่ ด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่าน 5 ความ
ชอบธรรมจะเป็นผ้าคาดเอวของท่าน และความสัตย์สุจริตจะเป็นผ้าคาดบัน
้ เอวของท่าน
บรรดาสัตว์แห่งโลกนี้ จะอยูเ่ ย็นเป็นสุขกับมนุษยชาติ
6 สุ นัขป่ าจะอยู่กับลูกแกะ และเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกวัวกับสิงโตหนุ่มกับสัตว์
อ้วนพีจะอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะนํามันไป 7 แม่วัวกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะ
นอนอยู่ด้วยกัน และสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้ 8 และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ ปากรู งูเห่า
และเด็ก ที่ หย่านมจะเอามือ วางบนรัง ของงู ทับทาง 9 สัตว์ เหล่ านั ้น จะไม่ ทําให้ เจ ็บ หรือ จะ
ทําลายทัว่ ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู เ้ รือ
่ งของพระ
เยโฮวาห์ ดัง่ นํ้าปกคลุมทะเลอยูนั
่ ้น
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมกันอีกของอิสราเอล
ในวัน นั ้น รากแห่ง เจสซี ซึ่ง ตัง้ ขึ้น เป็น ธงแก่ ชนชาติ ทัง้ หลายจะเป็ นที ่ แสวงหาของ
บรรดาประชาชาติ และที่ พํานั ก ของท่านจะรุ ง่ โรจน์ 11 อยู่ มาในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
จะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็ นครงั ้ ที่สอง เพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ที่
เหลืออยูคื
่ นมา เป็นคนเหลือจากอัสซีเรีย จากอียป
ิ ต์ จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จากเอลาม
จากชิ นาร์ จากฮามั ท และจากเกาะต่างๆแห่ง ทะเล 12 พระองค์ จะทรงยกอาณั ติ สัญญาณ
นั ้น ขึ้น ให้ แก่ บรรดาประชาชาติ และจะชุ มนุ มอ ิส ราเอลที่ พลัดพราก และรวบรวมยู ดาห์ ที่
กระจัดกระจายจากสี่มุมแห่งแผ่นดินโลก 13 ความอิจฉาของเอฟราอิมจะพรากไปด้วย และ
บรรดาคู่ อริของยูดาห์จะถูกตัดออกไป เอฟราอิมจะไม่อจ
ิ ฉายูดาห์ และยูดาห์จะไม่รบกวน
เอฟราอิม 14 แต่เขาทัง้ หลายจะโฉบลงเหนื อไหล่เขาของคนฟีลิสเตียทางตะวันตก และเขา
จะร่วมกันปล้นประชาชนทางตะวันออก เขาจะยื่นมือออกต่อสู้เอโดมและโมอับ และคนอัม
โมนจะเชื่อฟังเขาทัง้ หลาย 15 และพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายลิน
ิ ต์อย่าง
้ ของทะเลแห่งอียป
สิน
้ เชิง และจะทรงโบกพระหัตถ์ เหนื อ แม่น้ํา นั ้น ด้วยลมอัน แรงกล้า ของพระองค์ และจะ
ตี มัน ให้แตกเป็น ธารนํ้า เจ็ด สาย และให้คนเดิน ข้ามไปได้ โดยที่ เท ้า ไม่ เปียกนํ้า 16 และจะมี
ถนนหลวงจากอัส ซีเรีย สําหรับ คนที่ เหลือ อยู่ จากชนชาติ ของพระองค์ ดัง่ ที่ มี อยู่ สําหรับ อิส
ราเอลในวันที่เขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
10

12

คนอิสราเอลทุกคนจะได้รบ
ั ความรอด
ในวัน นั ้น ท่านจะกล่าวว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
เพราะแม้ พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อ ข้า พระองค์ ความกริว้ ของพระองค์ ก็ หัน กลับ ไป และ
พระองค์ทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 2 ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะวางใจและไม่ กลัว เพราะพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของ
ข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว 3 เจ้าจะโพงนํ้าด้วยความชื่นบาน
จากบ่อแห่งความรอด 4 และในวันนั ้นเจ้าจะกล่าวว่า “จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงร้องทูล
ออกพระนามของพระองค์ จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้
หลาย จงป่าวร้องว่า พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ เชิดชู � 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์ เพราะพระองค์ทรงกระทํากิจอันดีเลิศ ให้เรือ
่ งนี้ รู กั
้ นทัว่ ไปในแผ่นดินโลก 6 ชาวศิ โยน
เอ๋ย จงโห่รอ
้ งและร้องเสียงดัง เพราะองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลนั ้ นก็ใหญ่ยิง่ อยู่ในหมู่พวก
เจ้า
1

13
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ภาระเกี่ยวกับ บาบิ โลน ตามซึ่ งอ ิส ยาห์ บุ ตรชายของอามอสได้ เห็น 2 จงชู ธงสัญญาณ
ขึ้นบนภูเขาสูง จงเปล่งเสียงร้องเรียกเขาทัง้ หลาย จงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตูเมืองของ
ขุนนาง 3 ตัวเราเองได้ บัญชาแก่ ผู้ที่ เราชําระให้บริสุทธิแล้
์ ว เราได้ เรียกชายฉกรรจ์ ของเรา
ให้ จัดการตามความโกรธของเรา คือ ผู้ ที่ ยินดี ในความสูงส่ง ของเรา 4 เสียงอึงอลบนภูเขา
ดัง่ เสียงมวลชนมหึ มา เสียงอึง คะนึ ง ของราชอาณาจักรทัง้ หลายของบรรดาประชาชาติ ที่
รวมเข้า ด้วยกัน พระเยโฮวาห์จอมโยธากําลัง ระดมพลเพื่อ สงคราม 5 เขาทัง้ หลายมาจาก
แผ่นดินอันไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์และอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์
เพื่อจะทําลายแผ่นดินทัง้ สิน
้ 6 จงพิลาปรํา่ ไห้ซิ เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว วัน
นั ้น จะมา เป็นการทําลายจากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 7 เพราะฉะนั ้น ทุ กๆมื อก ็ จะอ่อนเปลี้ย
และจิตใจของทุกคนก็จะละลายไป 8 และเขาทัง้ หลายจะตกใจกลัว ความเจ็บและความปวด
จะเกาะเขา เขาจะทุรนทุรายดัง่ หญิง กําลัง คลอดบุตร เขาจะมองตากัน อย่างตกตะลึง หน
้า ของเขาแดงเป็น แสงไฟ 9 ดู เถิด วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ จะมา โหดร้ายด้วยพระพิโรธและ
ความโกรธอันเกรีย
้ วกราด ที่ จะกระทําให้แผ่นดินเป็ นที ่รกร้าง และพระองค์จะทรงทําลาย
คนบาปของแผ่นดินเสียจากแผ่นดินนั ้น 10 เพราะดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์ และหมูด
่ าวในนั ้น
จะไม่ทอแสงของมัน ดวงอาทิตย์ก็ จะมืดเมื่อเวลาขึ้น และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมัน
11 เราจะลงโทษโลกเพราะความชัว
่ ร้าย และคนชัว่ เพราะความชัว่ ช้าของเขา เราจะกระทํา
ให้ความเย่อหยิง่ ของคนจองหองสิน
้ สุด และปราบความยโสของคนโหดร้าย
1

สมัยความทุกข์ลําบากใหญ่ยงิ่ และคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
12 เราจะกระทํา ให้คนมี ค่า มากกว่า ทองคํา เนื้ อด ี และมนุษย์มี ค่า มากกว่า ทองคํา แห่ง โอ
ฟีร ์ 13 เพราะฉะนั ้น เราจะกระทําให้ฟ้าสวรรค์สัน
่ สะเทือน และแผ่นดินโลกจะสะท้านพลัด
จากที่ ของมัน โดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ในวัน แห่ง ความโกรธอัน เกรีย
้ ว
14
กราดของพระองค์ คนทุก คนจะหัน เข้า สู่ ชนชาติ ของตนเอง และคนทุก คนจะหนี ไปยัง
แผ่นดินของตนเอง ดัง่ ละมัง่ ที่ ถู กล่าหรือเหมือนแกะที่ ไม่มีผู้รวมฝูง 15 ทุกคนที่ เขาพบเข้า
ก็ จะถูก แทงทะลุ และทุก คนที่ รวมเข้า ด้วยกั นก ับ พวกเขาก็ จะล้ม ลงด้วยดาบ 16 เด็ก เล็กๆ
ของเขาจะถูกฟาดลงเป็นชิน
้ ๆต่อหน้าต่อตาเขา เรือนของเขาจะถูกปล้นและภรรยาของเขา
จะถูกขืนใจ
การทําลายกรุ งบาบิโลน
เราจะรบเร้าให้ชาวมีเดียมาสู้เขา ผูซึ
้ ่งไม่เอาใจใส่ในเรือ
่ งเงิน และไม่ไยดีในเรือ
่ ง
18
ทองคํา คันธนูของเขาจะฟาดชายหนุ่มลงเป็นชิน
้ ๆ เขาจะไม่ปรานี ต่อผู้บังเกิดจากครรภ์
นั ยน์ ตาของเขาจะไม่ สงสารเด็ก 19 และบาบิ โลน ซึ่ง โอ่อา่ ในบรรดาราชอาณาจั กร เมืองที่
สง่าและเป็นที่ภูมิใจของชาวเคลเดีย จะเป็นดังเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เมื่อพระเจ้า
ทรงควํา่ มันเสียนั ้น 20 จะไม่มีใครเข้าอยูใ่ นบาบิโลน หรืออาศัยอยูต
่ ลอดทุกชัว่ อายุ คนอาระ
เบียจะไม่กางเต็นท์ของเขาที่นั ่น ไม่มีผูเลี
้ ้ยงแกะที่จะให้แกะของเขานอนลงที่นั ่น 21 แต่สัตว์
ป่า จะนอนลงที่ นั ่น และบ้านเรือนในนั ้น จะเต็ม ไปด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมวจะอาศัย ที่ นั ่น
เมษปิศาจจะเต้นรําอยู่ที่นั่น 22 หมาจิง้ จอกจะเห่าหอนอยู่ในที่อาศัยอันรกร้าง และมังกรจะ
ร้องอยู่ในวัง แสนสุข ของมัน เวลาของเมืองนั ้ นก ็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว และวัน เวลาของมัน จะไม่
ยืดให้ยาวไป
17 ดูเถิด

14

การรวบรวมคนอิสราเอลในอนาคต
เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมี พระเมตตาต่อ ยาโคบ และจะทรงเลือกอิสราเอลอีก และ
จะทรงตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ในแผ่นดินของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบกับเขา และติดพันอยู่
1
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กับวงศ์ วานของยาโคบ 2 และชนชาติทัง้ หลายจะรับเขาและนําเขาทัง้ หลายมายังที่ของเขา
และวงศ์วานของอิสราเอลจะมีกรรมสิทธิในเขา
เป็นทาสชายหญิงในแผ่นดินของพระเยโฮ
์
วาห์ ผู้ที่จับเขาเป็นเชลยจะถูกเขาจับเป็นเชลย และจะปกครองผู้ที่เคยบีบบังคับเขา 3 และ
ต่อมาในวันทีพ
่ ระเยโฮวาห์จะทรงประทานให้เจ้าได้หยุดพักจากความเศร้าโศกของเจ้า และ
จากความกลัว และจากงานหนั กซึ่งเจ้าถู กบังคับให้กระทํา 4 เจ้ าจะยกคําภาษิ ตนี้กล่าวต่อ
กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนว่า “เออ ผู้ บีบ บัง คั บก ็ สงบไปแล้ว หนอ เมืองทองคํา ก็ สงบไปด้วยซิ
5 พระเยโฮวาห์ ทรงหัก ไม้ พลองของคนชัว
่ คทาของผู้ ครอบครอง 6 ผู้ ซึ่ง ตี ชนชาติ ทัง้ หลาย
ด้วยความพิโรธ ด้วยการตี อย่างไม่ หยุด ยัง้ ผู้ ซึ่ง ได้ ครอบครองประชาชาติ ด้วยความโกรธ
ได้ถูกข่มเหงโดยไม่มีผู้ใดยับยัง้
ความสงบสุขทัว่ โลก

7 โลกทัง
้ สินก
็ ักและสงบอยู่
้ พ

เขาทัง้ หลายร้องเพลงโพล่งออกมา 8 ต้นสนสามใบเปรมปรี
ดิ ์ เพราะเจ้า ต้นสนสี ดาร์แห่ งเลบานอนด้วย และกล่าวว่า ‘ตัง้ แต่ เจ้ าตกตํ่า ก็ ไม่มี ผู้ โค ่ นขึ้
นมาต่อสู้เราแล้ว�
ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ถูกทิง้ ลงในนรก (ดนล 7:8; วว 19:20)

9 นรกเบื้องล่างก็ต่ ืนเต้นเพื่อต้อนรับเจ้าเมื่อเจ้ามา มันปลุกให้ชาวแดนคนตายมาต้อนรับ

เจ้า คือบรรดาผูซ
้ ่ึงเคยเป็นผู้นําของโลก มันทําให้บรรดาผูที
้ ่เคยเป็นกษัตริย์แห่งประชาชาติ
ทัง้ หลายลุกขึ้นมาจากพระที่นั่งของเขา 10 ทุกตนจะพูด และกล่าวแก่เจ้าว่า ‘เจ้าก็ออ
่ นเปลี้ย
11
อย่างเราด้วยหรือ เจ้ ากลายเป็น อย่างพวกเราหรือ� ความโอ่อา่ ของเจ้า ถูก นํา ลงมาถึง
แดนคนตาย และเสียงพิณใหญ่ของเจ้า ตัวหนอนจะเป็ นที ่นอนอยู่ใต้ตัวเจ้า และตัวหนอน
จะเป็นผ้าห่มของเจ้า
การล้มลงของพญามารซาตาน
12 โอ ลู ซี เฟอร์เอ๋ย โอรสแห่ง รุ ง
่ อรุ ณ เจ้ าร่วงลงมาจากฟ้า สวรรค์ แล ้วซิ เจ้ าถูก ตัด ลง
มายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้ าผู้กระทําให้บรรดาประชาชาติ ตกตํ่าน่ ะ 13 เจ้ ารําพึงในใจของ
เจ้า ว่า ‘ข้า จะขึ้น ไปยัง ฟ้า สวรรค์ ข้า จะตัง้ พระที่นั่ง ของข้า ณ เหนื อ ดวงดาวทัง้ หลายของ
พระเจ้า ข้าจะนั ่งบนขุนเขาชุ มนุมสถาน ณ ด้านทิศเหนื อ 14 ข้าจะขึ้นไปเหนื อความสูงของ
เมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผูสู
้ งสุด� 15 แต่เจ้าจะถูกนําลงมาสู่นรก ยังที่ลึกของ
ปากแดน 16 บรรดาผู้ ที่ เห ็น เจ้า จะเพ่ งด ู เจ้า และจะพิจารณาเจ้า ว่า ‘ชายคนนี้ หรือ ที่ ทําให้
โลกสัน
่ สะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทัง้ หลาย 17 ผู้ที่ได้กระทําให้โลกเป็นเหมือนถิน
่ ทุรกัน
ดาร และควํา่ หัวเมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา�
การล่มสลายของบาบิโลนกับอาณาจักรของอัสซีเรีย (วว 18:1-24)
ต่างก็อยู่ในอุโมงค์ของตน
19 แต่ เจ้ าถูก เหวีย
่ งออกไปจากหลุม ศพของเจ้า เหมือนกิง่ ที่ พึงรังเกียจ เหมือนเสื้อผ้า ของ
ผู้ ที่ ถู กสังหาร คือ ที่ ถู กแทงด้วยดาบ ผู้ ซึ่ง ลงไปยัง กองหิน ของหลุม ศพ เหมือนซากศพที่ ถู
กเหยียบยํ่า อยู่ ใต้ ฝ่าเท้า 20 เจ้ าจะไม่ ได้ รับ การฝัง ศพร่วมกับ เขา เพราะเจ้า ได้ ทําลายแผ่น
ดินของเจ้า เจ้าได้สังหารประชาชนของเจ้า ‘ขออย่าให้ใครเอ่ยถึงชื่อของเชื้อสายแห่งผู้กระ
ทํา ความชั ่วอ ีก เลย 21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขาเถิด เพราะความชัว่ ช้า แห่ งบ ิ ดาของ
เขา เกรงว่าเขาทัง้ หลายจะลุกขึ้นเป็นเจ้าของแผ่นดิน และกระทําให้พ้น
ื โลกเต็มไปด้วยหัว
22
เมือง� ” พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “เพราะเราจะลุก ขึ้น สู้ กับ เขา และจะตัด ชื่ อก ับ
คนที่เหลืออยู่และลูกหลานออกจากบาบิโลน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 23 “และเราจะ
18 กษั ตริย์ทัง
้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาตินอนอยู่อย่างมีเกียรติ

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 14:24

759

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 16:2

กระทํา ให้ เป็น กรรมสิทธิ์ของอี กาบ ้าน และเป็น สระนํ้า และจะกวาดด้วยไม้กวาดแห่ง การ
ทําลาย� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 24 พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณ
ว่า “เรากะแผนงานไว้อย่างไร ก็ จะเป็นไปอย่างนั ้น และเราได้ มุ ่งหมายไว้อย่างไร ก็ จะเกิด
ขึ้นอย่างนั ้น 25 คือว่าเราจะตี คนอัสซีเรียในแผ่นดินของเราให้ยอ
่ ยยับไป และบนภูเขาของ
เราเหยียบยํ่าเขาไว้ และแอกของเขานั ้นจะพรากไปจากเขาทัง้ หลาย และภาระของเขานั ้น
จากบ่าของเขาทัง้ หลาย� 26 นี่ เป็นความมุ่งหมายที่ มุ ่งหมายไว้เกี่ยวกับแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
27
และนี่ เป็น พระหัตถ์ ซ่ึง เหยียดออกเหนื อ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
เพราะพระเยโฮวาห์
้
จอมโยธาทรงมุ่ง ไว้ แล้ว ผู้ ใดเล่า จะลบล้างเสีย ได้ พระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงเหยียดออก
และผู้ใดจะหันให้กลับได้
การบีบบังคับและปัญหาต่างๆที่จะมาสู่อิสราเอล
ในปี ที่ กษั ตริย์อาหัสส ิ้นพระชนม์ ภาระนี้ มี มาว่า 29 “ประเทศฟี ลิ ส เตีย เอ๋ย เจ้ าทุก คน
อย่าเปรมปรีดิไ์ ปเลย เพราะว่าตะบองซึ่งตีเจ้านั ้นหักเสียแล้ว เพราะงูทับทางจะออกมาจาก
รากเง่าของงู และผลของมันจะเป็นงูแมวเซา 30 และลูกหัวปี ของคนยากจนจะมีอาหารกิน
และคนขัดสนจะนอนลงอย่างปลอดภัย แต่เราจะฆ่ารากเง่าของเจ้าด้วยการกันดารอาหาร
และคนที่ เหลืออยู่ของเจ้าจะถูกสังหารเสีย 31 โอ ประตู เมืองเอ๋ย พิลาปรํา่ ไห้ซิ โอ กรุ งเอ๋ย
จงร้องไห้ ประเทศฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้าทุกคนจงละลายเสีย เพราะควันจะออกมาจากทิศเหนื อ
และจะไม่มีคนล้าหลังในแถวของเขาเลย� 32 จะตอบทูตของประชาชาตินั้นว่าอย่างไร ก็ว่า
“พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถาปนาศิโยน และคนยากจนในชนชาติของพระองค์จะได้วางใจในที่
นั ้น�
28
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ภาระเกี่ยวกับโมอับ
ภาระ เกี่ยว กับ โม อับ เพราะ นคร อาร์ แห่ ง โม อับ ถูก ทําลาย ร้าง ใน คืน เดียว และ ได้ ถึง
หายนะ เพราะนครคีรแห่
์ งโมอับถูกทําลายร้างในคืนเดียวและได้ถึงหายนะ 2 เขาได้ข้น
ึ ไปยัง
บายิทและดี โบน ไปยังปู ชนียสถานสูงเพื่อจะรํา่ ไห้ โมอับจะครํา่ ครวญถึงเนโบและถึงเมเด
บา ศีรษะทุกศีรษะจะโล้น และหนวดเคราทุกคนก็ถูกโกนออกเสีย 3 เขาจะคาดผ้ากระสอบ
อยู่ ในถนนหนทาง ทุ กคนจะรํา่ ไห้ เป็น นั กหนาที่ บนหลังคาเรือนและตามถนน 4 เมืองเฮช
โบนและเอเลอาเลห์ จะส่ง เสียงร้อง เสียงของเขาจะได้ยน
ิ ไปถึง เมืองยาฮาส เพราะฉะนั ้น
ทหารที่ ถืออาวุธของโมอับจึง จะร้องเสียงดัง ชีวิตของเขาจะเป็ นที ่เศร้าโศกแก่ เขา 5 จิ ตใจ
ของข้าพเจ้าจะร้องออกมาเพื่อโมอับ ผูหลบภั
้
ยของโมอับนัน
้ จะหนี ไปยังโศอาร์ เหมือนยังวัว
สาวที่ มีอายุสามปี เพราะตามทางขึ้นไปเมืองลู ฮีท เขาจะขึ้นไปครํา่ ครวญ ตามถนนสู่ เมือง
โฮโรนาอิม เขาจะเปล่งเสียงร้องถึงการทําลาย 6 เพราะธารนํ้าที่นิมริมก็จะถูกทิง้ ร้าง ฟางก็
เหีย
่ วแห้ง หญ้าก็ไม่งอก พืชที่เขียวชอุม
่ ไม่มีเลย 7 เพราะฉะนั ้นทรัพย์สินซึ่งเขาเก็บได้ และที่
เขาสะสมไว้ เขาจะขนเอาไปข้ามลําธารต้นหลิว 8 เพราะเสียงร้องได้กระจายไปทัว่ ชายแดน
โมอับ เสียงครํา่ ครวญไปถึง เอกลาอิม เสียงครํา่ ครวญไปถึง เบเออร์เอลิม 9 เพราะนํ้า ของ
เมืองดีโมนจะมีเลือดเต็มไปหมด ถึงกระนั ้นเรายังจะเพิม
่ ภัยแก่ดีโมนอีก คือให้สิงโตสําหรับ
ชาวโมอับที่หนี ไป และสําหรับคนที่เหลืออยูในแผ่
่
นดิน
1

16
ธิดาของโมอับมุ่งคอยอาณาจักรของพระคริสต์
เจ้ าจงส่ง ลูก แกะไปยัง ผู้ ปกครองแผ่น ดิน จากเส-ลาตามทางถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ไปยัง ภูเขา
แห่ง ธิดาของศิ โยน 2 เหมือนนกที่ กําลั งบ ิน หนี อย่างลูก นกที่ พล ัด รัง ธิดาของโมอับ จะเป็น
1
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อย่างนั ้น ตรงท่า ลุย ข้ามแม่ น้ํา อารโนน 3 “จงให้คํา ปรึกษา จงอํานวยความยุ ติ ธรรม จงทํา
ร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลาเที่ยงวัน จงช่วยซ่อนผู้ถูกขับไล่ อย่าหักหลังผู้ลี้ภัย
4 โมอับเอ๋ย จงให้ผู้ถู กขับไล่ ของเราอาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน จงเป็ นที ่กําบังภัยแก่ เขาให้พ้น
จากหน้าผู้ทําลาย เพราะผู้บีบบังคับได้สิ้นสุดแล้ว ผู้ทําลายได้หยุดยัง้ แล้ว และผู้เหยียบยํ่า
ได้ถูกเผาผลาญไปเสียจากแผ่นดินแล้ว 5 พระที่นั่งกจ
็ ะได้รบ
ั การสถาปนาด้วยความเมตตา
บนนั ้น จะมี ผู้ หน่งึ นั ่ง อยู่ ด้วยความจริง ในเต็นท์ ของดาวิด คือ ท่านผู้ พิพากษาและแสวงหา
ความยุติธรรม และรวดเร็วในการกระทําความชอบธรรม�
การทําลายความเย่อหยิง่ ของโมอับ
เราได้ยน
ิ ถึง ความเย่อ หยิง่ ของโมอับ ว่า เขาหยิง่ เสีย จริงๆ ถึง ความจองหองของเขา
ความเย่อ หยิง่ ของเขา และความโกรธของเขา แต่ คํา โกหกของเขาจะไม่ สําเร็จ 7 เพราะ
ฉะนั ้น โมอับ จะครํา่ ครวญเพื่อ โมอับ ทุ กคนจะครํา่ ครวญ เจ้ าทัง้ หลายจะโอดครวญเนื่ อง
ด้วยรากฐานของเมืองคีร ห
์ ะเรเชท เพราะมัน จะถูก ทุบ แน่ นอน 8 เพราะทุ่ง นาแห่ง เมืองเฮ
ชโบนอ่อ นระทวย ทัง้ เถาองุน
่ ของสิบ มาห์ เจ้ านายทัง้ หลายแห่ง บรรดาประชาชาติ ได้ ตี กิง่
ของมัน ลง ซึ่ง ไปถึง เมืองยาเซอร์ และพเนจรไปถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร หน ่อ ของมั นก ็ แตกกว้าง
ออกไปและผ่านข้ามทะเลไป 9 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงร้องไห้กับคนร้องไห้ของเมืองยาเซอร์
เนื่ องด้วยเถาองุน
่ ของสิบมาห์ โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห์เอ๋ย ข้าพเจ้าจะราดเจ้าด้วยนํ้าตา
ของข้าพเจ้า เพราะเสียงโห่รอ
้ งเนื่ องด้วยผลฤดู รอ
้ นของเจ้า และเนื่ องด้วยข้าวที่ เกี่ยวเก็บ
ของเจ้าได้สงบลงแล้ว 10 เขาเอาความชื่นบานและความยินดีไปเสียจากที่สวนผลไม้ เขาไม่
ร้องเพลงกันตามสวนองุน
่ ไม่มีใครโห่ร้อง ตามบ่อยํ่าองุน
่ ไม่มีคนยํ่าให้น้ําองุน
่ ออก ข้าพเจ้า
ทําให้เสียงเห่ย่าํ องุน
่ เงียบเสียแล้ว 11 ฉะนั ้นจิตของข้าพเจ้าจึงจะรํา่ ไห้เหมือนพิณเขาคู่เพื่อ
โมอับ และใจของข้าพเจ้ารํา่ ไห้เพื่อคีรเ์ ฮเรส 12 และต่อมาเมื่อเห็นว่าโมอับเหน็ ดเหนื่ อยอยู่
ที่ปูชนียสถานสูงนั ้น และเมื่อเขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเขาเพื่อจะอธิษฐาน เขาก็จะ
ไม่ได้รับผล
6

คําพยากรณ์ เรือ
่ งประเทศโมอับ

13 นี่ เป็ นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับโมอับในอดีต 14 แต่บัดนี้

พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า “ภายในสามปี ตามปี จ้างลูกจ้าง สง่า ราศี ของโมอับ จะถูก เหยียดหยาม แม้ มวลชน
มหึมาของเขาทัง้ สินก
่ ้นก็จะน้ อยและกะปลกกะเปลี้ย�
้ ็ดี และคนที่เหลืออยูนั
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ภาระเกี่ยวกับเมืองดามัสกัส
ภาระเกี่ยวกับ เมืองดามัสกัส ดู เถิด ดาม ัสกัส จะหยุด ไม่ เป็น เมือง และจะกลายเป็นก
องสิง่ ปรักห ัก พัง 2 เมืองต่างๆของอาโรเออร์จะเริศร ้างเป็น นิ ตย์ จะเป็ นที ่ สําหรับ ฝูง แพะ
แกะ ซึ่ งม ัน จะนอนลงและไม่ มี ผู้ ใดจะให้ มัน กลัว 3 ป้อมปราการจะสูญหายไปจากเอฟรา
อิม และราชอาณาจักรจะสูญหายไปจากดามัสกัส และคนที่ เหลือ อยู่ ของซีเรีย พวกเขาจะ
เป็น เหมือนสง่า ราศี ของคนอิสราเอล พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 4 และต่อ มา
ในวัน นั ้น สง่า ราศี ของยาโคบจะตกตํ่า และความอ้วนที่ เนื้ อ ของเขาจะซูบ ผอมลง 5 และจะ
เป็นเหมือนเมื่อคนเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวพืชข้าวที่ตัง้ อยู่และแขนของเขาจะเกี่ยวรวงข้าว และ
จะเป็นเหมือนเมื่อคนหนึ่ งเก็บรวงข้าวในที่หุบเขาเรฟาอิม 6 จะมีผลองุน
่ เหลืออยู่บ้างในนั ้น
เหมือนอย่างเมื่อตีต้นมะกอกเทศให้ลูกหล่น จะมีเหลืออยู่ที่ยอดสูงที่สุดสองสามลูก หรือที่
เหลือ บนกิง่ ไม้ ผลสี่ หา้ ลูก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ แหละ 7 ในวัน นั ้น
คนจะมองดู พระผู้ สร้างตน และนั ยน์ ตาเขาจะเอาใจใส่ ในองค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล 8 เขา
1
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จะไม่ มองแท่ นบู ชา ผลงานแห่ งม ือ ของเขา และเขาจะไม่ เอาใจใส่ สิ ่ง ที่ นิว
้ ของเขาเองได้
กระทํา ขึ้น ไม่ ว่า จะเป็น เสารู ป เคารพ หรือ รู ป เคารพทัง้ หลาย 9 ในวัน นั ้น เมืองเข้ม แข็ง ของ
เขาจะเป็นเหมือนกิง่ ไม้ที่ ถู กทอดทิง้ และกิ่งก้านที่ อยู่บนยอดสูงที่สุดซึ่งเขาได้ ละทิง้ เพราะ
คนอิสราเอล และจะมีการรกร้างว่างเปล่าเกิดขึ้น 10 เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความ
รอดของเจ้า เสีย และมิ ได้ จดจํา ศิลาเข้ม แข็ง ของเจ้า ฉะนั ้น เจ้า จะปลูก ต้น อภิ รมย์ และจะ
ปลู กก งิ่ ไม้ ต่างชาติ ลง 11 เจ้ าจะทําให้มัน งอกในวันที ่ เจ้ าปลูก มัน และจะทําให้มัน ออกดอก
ในเช้า ของวันที ่ เจ้ าหว่าน ถึง กระนั ้น ผลการเก็บ เกี่ยวก็ จะหนี ไป ในวัน แห่ง ความกลัดกลุ้ม
และความทุกข์ ใจอย่างเหลือ เกิน 12 วิบัติ แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก ซึ่ง ทํา เสีย งกึ กก ้
องเหมือนทะเลก้องกึก และแก่เสียงครืนๆของชนชาติทัง้ หลาย ซึ่งครืนๆเหมือนเสียงครืนๆ
ของนํ้า ที่ มี กําลัง มาก 13 ชนชาติ ทัง้ หลายครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของนํ้า เป็ นอ ัน มาก แต่
พระเจ้า จะทรงขนาบไว้ และมัน จะหนี ไปไกลเสีย จะถูก ไล่ ไปเหมือนแกลบต้องลมบนภู เขา
เหมือนพืชแห้งปลิวไปต่อหน้าลมหมุน 14 ดูเถิด พอเวลาเย็น ก็ความสยดสยอง ก่อนรุ ง่ เช้า
ก็ ไม่มีเขาทัง้ หลายแล้ว นี่ เป็นส่วนของบรรดาผู้ที่ ริบของของเรา และเป็นส่วนของผู้ที่ ปล้น
เรา

18

ประเทศเอธิโอเปียในสมัยที่อส
ิ ราเอลถูกรวบรวมกันอีก
1 วิบัติแก่แผ่นดินแห่งปี กที่กระหึ่ม ซึ่งอยูเ่ ลยแม่น้ําทัง
้ หลายแห่งเอธิโอเปีย 2 ซึ่งส่งทูตไป
โดยทางทะเล โดยเรือต้นกกบนนํ้า กล่าวว่า “เจ้าผู้ส่ือสารที่รวดเร็วเอ๋ย จงไปยังประชาชาติ
ที่ถูกกระจัดกระจายและถูกปอกเปลือก ยังชนชาติที่เขากลัวตัง้ แต่แรก ยังประชาชาติที่เข้ม
แข็งและมักชนะ ซึ่งแผ่นดินของเขามีแม่น้าํ แบ่ง� 3 ท่านทัง้ ปวงผู้เป็นชาวพิภพ ท่านอาศัย
อยูบ
่ นแผ่นดินโลก เมื่อเขายกอาณั ติสัญญาณขึ้นบนภูเขา จงมองดู เมื่อเขาเป่าแตร จงฟัง
4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “เราจะพัก ผ่อนและจะพิจารณาจากที่ อาศัย
ของเรา เหมือนความร้อนที่ กระจ่างอยู่ บนผัก หญ้า เหมือนอย่างเมฆแห่ง นํ้าค้างในความ
ร้อนของฤดูเกี่ยว� 5 เพราะก่อนถึงฤดูเกี่ยว ดอกตูมเบ่งบานเต็มที่แล้ว และผลองุน
่ เปรีย
้ ว
กําลังสุกอยูใ่ นช่อของมัน พระองค์จะทรงตัดแขนงออกด้วยขอลิดแขนงและนําออกไป และ
จะทรงตัดกงก
ิ่ ้านนั ้นลงเสีย 6 และเขาทัง้ หลายจะถูกทิง้ ไว้ทัง้ หมดให้แก่เหยี่ยวที่อยูบนภู
่
เขา
และแก่ สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และนกกิน เหยื่อ จะกินเสีย ในฤดู ร้อน และบรรดาสัตว์ทัง้ สิน
้
แห่งแผ่นดินโลกจะกินเสียในฤดู หนาว 7 ในครัง้ นั ้น เขาจะนําของกํานั ลมาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์จอมโยธาจากชนชาติที่ ถู กกระจัดกระจายและถูกปอกเปลื อก จากชนชาติที่ เขากลัว
ตัง้ แต่แรก จากประชาชาติที่เข้มแข็งและมักชนะ ซึ่งแผ่นดินของเขามีแม่น้าํ แบ่ง ยังสถาน
ที่แห่งพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา คือภูเขาศิโยน

19
ภาระเกี่ยวกับอียป
ิ ต์
ภาระเกี่ยวกับ อียป
ิ ต์ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ ทรงเมฆอัน รวดเร็ว และจะเสด็จ มายั งอ ียป
ิ ต์
ต่อ พระพักตร์พระองค์ รู ปเคารพแห่งอ ียป
ิ ต์ จะสัน
่ สะเทือน และใจของคนอียป
ิ ต์ จะละลาย
2
ไปภายในตัวเขา และเราจะกวนให้คนอียป
ิ ต์ ต่อสู้ กับคนอียป
ิ ต์ และเขาจะสู้ รบกัน ทุ กคน
รบพี่ น้องของตน และทุก คนรบเพื่อนบ้านของตน เมืองรบกับ เมือง ราชอาณาจักรรบกับ
ราชอาณาจั กร 3 และในสมัยนั ้นคนอียป
ิ ต์ ก็ จะจนใจ และเราจะกระทําให้แผนงานของเขา
ยุง่ เหยิง และเขาจะปรึกษารู ปเคารพและพวกหมอดู และคนทรง และพ่อมดแม่มด 4 และ
เราจะมอบคนอียป
ิ ต์ ไว้ในมือ ของนายที่ แข็ง กระด้าง และกษั ตริย์ดุ ร้ายคนหนึ่ ง จะปกครอง
1
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เหนื อเขา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 5 และนํ้าจะแห้งไปจาก
ทะเลและแม่น้ําจะแห้งผาก 6 และแม่น้ําของมันจะเน่าเหม็น และแม่น้ําแห่งการป้องกันจะ
น้ อยลงและแห้งไป ต้นอ้อและกอปรือจะเหีย
่ วแห้ง 7 กอแขมที่แม่น้ํา ที่ริมฝั่ งแม่นํ้า และทัง้
สิ้นที ่ หว่านลงข้างแม่น้ํา นั ้น จะแห้ง ไป จะถูก ไล่ ไปเสีย และไม่ มี อีก 8 ชาวประมงจะร้องทุกข์
คือ บรรดาผู้ ที่ ตกเบ็ด ในแม่น้ํา จะไว้ทุกข์ และผู้ ที่ ทอดแหลงในนํ้า จะอ่อนระทวย 9 คนงาน
ที่ หวีป่านจะอับอาย ทัง้ คนที่ ทอฝ้ายขาวด้วย 10 บรรดาผู้ ที่ ทํา เขื่อนและสระนํ้า สําหรับ ปลา
เป้ าหมายของเขาจะถู กบ ีบ คัน
้ 11 พวกเจ้า นายแห่ง โศอัน โง่เขลาที เดียว ที่ ปรึกษาที่ ฉลาด
ของฟาโรห์ ให้ คํา ปรึกษาอย่างโง่เขลา พวกเจ้า จะพู ดก ับ ฟาโรห์ ได้ อย่างไรว่า “ข้า พระองค์
เป็นบุตรของนั กปราชญ์ เป็นเชื้อสายของกษั ตริย์โบราณ� 12 พวกท่านอยูที
่ ่ไหน นั กปราชญ์
ของท่านอยู่ ที่ไหน ให้ เขาบอกท่านและให้ เขาทําให้ แจ ้งซิ ว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธามี พระ
ประสงค์อะไรกับอียป
ิ ต์ 13 เจ้านายแห่งโศอันกลายเป็นคนโง่ และเจ้านายแห่งโนฟถูกหลอก
ลวงแล้ว บรรดาผู้ที่ เป็นศิ ลามุมเอกของตระกูลของอียป
ิ ต์ ได้ นําอียป
ิ ต์ ให้หลงไป 14 พระเย
โฮวาห์ทรงปนดวงจิตแห่งความยุง่ เหยิงไว้ในอียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายได้กระทําให้อียป
ิ ต์แช
15
เชือนในการกระทํา ทัง้ สิน
้ ของมัน ดัง่ คนเมาโซเซอยู่ บนสิง่ ที่ เขาอาเจียน ไม่มี อะไรที่ จะ
กระทําได้เพื่อช่วยอียป
ิ ต์ ซึ่งหัวก็ดี หางก็ดี หรือกิ่งก้านก็ ดี ต้นกกก็ดี ไม่อาจจะทําได้ 16 ใน
วันนั ้ นอียป
ิ ต์ จะเป็นเหมือนผู้หญิง จะเกรงกลัวและหวาดกลัวต่อพระหัตถ์ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงกวัด แกว่ง เหนื อ เขา 17 และแผ่น ดิน ยู ดาห์ จะเป็ นที ่ หวาดกลัว แก่ คนอียป
ิ ต์
เมื่อ กล่าวชื่อ ให้ คนหนึ่ ง คนใดเขาก็ จะกลัว เพราะพระประสงค์ ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ซึ่ง ทรงประสงค์ ต่อ เขาทัง้ หลาย 18 ในวัน นั ้น จะมี หา้ หัว เมืองในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ซ่ึง พูด ภาษา
ของคานาอัน และปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์จอมโยธา เมืองหนึ่ ง เขาจะเรียกว่า เมืองแห่ง
การรือ
้ ทําลาย 19 ในวัน นั ้น จะมี แท่น บูชาแท่น หนึ่ ง แด่ พระเยโฮวาห์ในท่า มกลางแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ และมีเสาสําคัญแด่พระเยโฮวาห์ที่พรมแดน 20 จะเป็นหมายสําคัญและเป็นพยานใน
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ถึง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพราะเมื่อ เขาทัง้ หลายร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์
เหตุ ด้วยผู้ บีบ บังคับ เขา พระองค์ จะทรงส่ง ผู้ ชว
่ ยผู้ ยิง่ ใหญ่ มาให้ เขา และผู้ นั้น จะทรงช่วย
21
เขาให้พ้น และพระเยโฮวาห์จะสําแดงพระองค์ ให้เป็ นที ่รู จั
้ กแก่คนอียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์
จะรู จ
้ ัก พระเยโฮวาห์ในวัน นั ้น และจะถวายเครือ
่ งสักการบูชาและเครือ
่ งถวาย และเขาทัง้
หลายจะปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์และปฏิบัติตาม 22 และพระเยโฮวาห์จะโจมตีอียป
ิ ต์ ทรง
โจมตี พลาง ทรงรักษาพลาง และเขาทัง้ หลายจะหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์
จะทรงฟังคําวิงวอนของเขา และทรงรักษาเขา 23 ในวันนั ้นจะมีทางหลวงจากอียป
ิ ต์ถึงอัส
ซีเรีย และคนอัสซีเรียจะเข้ามายังอียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์ยงอ
ั ัสซีเรีย และคนอียป
ิ ต์จะปรนนิ บั
ติ พร ้ อมกับ คนอัส ซีเรีย 24 ในวัน นั ้ นอ ิส ราเอลจะเป็ นที ่ สามกับ อียป
ิ ต์ และกับ อัส ซีเรีย เป็น
25
พรท่ามกลางแผ่นดินนั ้น เป็นผูที
้ ่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงอํานวยพระพรว่า “อียป
ิ ต์
ชนชาติ ของเราจงได้ รบ
ั พร และอัส ซีเรีย ผลงานแห่ งม ือ ของเรา และอิสราเอลมรดกของ
เรา�

20

อัสซีเรียจะทําลายอียป
ิ ต์และเอธิโอเปีย
(ผู้ซึ่งซาร์กอนกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียทรงใช้มานน
ั ้ � ได้มาถึงเมืองอัชโดด
2
และได้ต่อสู้ยึดเมืองอัชโดดนั ้นได้ ในครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสโดยอิสยาห์บุตรชายอามอส
ว่า “จงไปแก้ผ้ากระสอบออกจากบัน
้ เอวของเจ้า และเอารองเท้าออกจากเท้าของเจ้า� และ
ท่านก็กระทําตาม เดินเปลือยกายและเท้าเปล่า 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “อิสยาห์ผู้รบ
ั ใช้
ของเราเดิน เปลือยกายและเท้า เปล่า สามปี เป็น หมายสําคัญ และเป็น มหัศจรรย์ แก่ อียป
ิ ต์
และแก่เอธิโอเปียฉั นใด 4 กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียจะนําคนอียป
ิ ต์ไปเป็นเชลย และจะกวาดคน
1 ในปี ที่ ทารทาน
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เอธิโอเปียไปเป็นเชลย ทัง้ คนหนุ่มสาวและคนแก่ เปลือยกายและเท้าเปล่า เปิ ดก้น เป็ นที
ล
่ ะอายแก่อียป
ิ ต์ 5 แล้วเขาทัง้ หลายจะกลัวและอับอายด้วยเหตุเอธิโอเปียความหวังของเขา
และอียป
ิ ต์ ความโอ้อวดของเขา 6 และชาวเกาะนี้ จะกล่าวในวัน นั ้ นว ่า “ดู เถิด นี่ แหละผู้ ซ่ึง
เราหวังใจ และผูซ
้ ่ึงเราหนี ไปหาความช่วยให้พ้นจากกษั ตริย์อส
ั ซีเรีย และเราจะหนี ให้พ้นได้
อย่างไร�

21
ภาระเกี่ยวกับถิน
่ ทุรกันดารเมื่อกษั ตริย์เซนนาเคอริบจะบุกรุ ก

1 ภาระเกี่ยวกับถิน
่ ทุรกันดารของทะเล

เหมือนลมหมุนในภาคใต้พัดเกลี้ยงไป มันมาจาก
ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร จากแผ่นดิ นอ ัน น่า คร้ามกลัว 2 เขาบอกนิ มิ ตที่ เห ี้ ยมหาญแก่ ข้าพเจ้า ว่า ผู้
ปล้น เข้า ปล้น ผู้ ทําลายเข้า ทําลาย โอ เอลามเอ๋ย จงขึ้น ไป โอ มี เดีย เอ๋ย จงเข้า ล้อมซึ่ งม ัน
ให้เก ิ ดการถอนหายใจทัง้ สิน
้ เอวของข้าพเจ้า
้ เราได้ กระทํา ให้สิ ้น ไปแล้ว 3 เพราะฉะนั ้น บัน
จึงเต็มด้วยความแสนระทม ความเจ็บปวดฉวยข้าพเจ้าไว้อย่างความเจ็บปวดที่หญิงกําลัง
คลอดบุตร ข้าพเจ้า จนใจเพราะสิง่ ที่ ได้ยน
ิ ข้าพเจ้า ท้อถอยเพราะสิง่ ที่ ได้ เห็น 4 จิ ตใจของ
ข้าพเจ้า ฟุ้งซ่านไป ความหวาดเสียวกระทํา ให้ ข้าพเจ้า ครันคร
่
้าม แสงโพล้ เพล ้ ซ่ึง ข้าพเจ้า
หวังกลับทําให้ข้าพเจ้าสัน
่ สะเทือน 5 จงเตรียมสํารับไว้ จงเฝ้าอยูบ
่ นหอคอย จงกิน จงดื่ม เจ้
านายทัง้ หลายเอ๋ย จงลุกขึ้นชโลมโล่ไว้ด้วยนํ้ามัน 6 เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า
ดังนี้ ว่า “จงไป ตัง้ ยามให้ เขาไปร้องประกาศสิง่ ที่ เขาเห็น� 7 เขาได้ เห ็ นรถรบพร้อมกับ พล
ม้า เป็น คู่ ๆ รถเทียมลาเป็น คู่ๆ และรถเทียมอูฐ เป็น คู่ ๆ เขาได้ ฟัง อย่างพินิจ พิ เคราะห์ อย่าง
พินิจพิเคราะห์ทีเดียว 8 แล้วผู้เห็นได้รอ
้ งว่า “พวกเขามาดุจสิงโต ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้า พระองค์ ยน
ื อยู่ บนหอคอยตลอดไปในกลางวัน ข้า พระองค์ ประจํา อยู่ ที่ ตําแหน่ ง ของข้า
พระองค์ตลอดหลายคืน 9 และ ดูเถิด รถรบพร้อมพลรบกับพลม้าเป็นคู่ๆกําลังมา� และเขา
ตอบว่า “บาบิ โลนล่ม แล้ว ล่ม แล้ว บรรดารู ป เคารพสลัก ทัง้ สิน
้ แห่ง พระของเขา พระองค์
10
ทรงทําลายลงถึงพื้นดิน� โอ ท่านผู้ถู กนวดและผู้ถู กฝัดของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
อะไรจากพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าพเจ้าก็รอ
้ งประกาศแก่ท่านอย่าง
นั ้น
ภาระเกี่ยวกับดูมาห์

ภาระเกี่ยวกั บด ู มาห์ มี คนหนึ่ ง เรียกข้าพเจ้า จากเสอีร ว่
์ า “คนยามเอ๋ย ดึก เท่าไรแล้ว
คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว� 12 คนยามตอบว่า “เช้ามาถึง กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม ก็ถาม
เถิด จงกลับมาอีก�
11

ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย
ภาระเกี่ยวกับ อาระเบีย โอ กระบวนพ่อค้า ของคนเดดานเอ๋ย เจ้ าจะพัก อยู่ ในดงทึบ
ในอาระเบีย 14 ชาวแผ่น ดิน เทมาได้ เอานํ้า มาให้คนกระหาย เขาเอาขนมปัง มาต้อนรับ คน
ลี้ ภัย 15 เพราะเขาได้ หนี จากดาบ จากดาบที่ ชก
ั ออก จากธนูที่ โก่ งอยู่ และจากสงครามซึ่ง
ทําให้ ทุกข์ ทรมานเป็น อย่างมาก 16 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “สง่า
ราศี ทัง้ สิน
้ ของเคดาร์จะถึงที่ สุด ภายในปี เดียวตามปี จ้างลูกจ้าง 17 และนั ก ธนู ที่ เหลือ อยู่
ของทแกล้วทหารแห่งชาวเคดาร์จะเหลือน้ อย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลได้
ตรัสแล้ว�
13
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ภาระเกี่ยวกั บท ี่ ลุ ่ม แห่ง นิ มิ ต ที่ เจ้ าได้ ขึ้น ไป เจ้ าทุก คน ที่ บนหลังคาเรือนนั ้น เป็น เรือ
่ ง
อะไรกัน 2 เจ้ าผู้ เป็น เมืองที่ เต็ มด ้ว ยการโห่ ร้อง เมืองที่ อึกทึก ครึกโครม นครที่ เต้น โลด ผู้
ที่ ถู กฆ่าของเจ้ามิได้ ถู กฆ่าด้วยดาบ หรือตายในสงคราม 3 ผู้ครองเมืองของเจ้าทัง้ หมดหนี
กันไปแล้ว เขาถูกจับได้ โดยนายธนู ชายฉกรรจ์ ของเจ้าทุกคนถูกจับแม้วา่ เขาได้ หนี ไปไกล
แล้ว 4 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงว่า “อย่ามองข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าหลัง่ นํ้าตาอย่างขมขื่น อย่า
อุตส่าห์เล้าโลมข้าพเจ้าเลย เหตุด้วยการทําลายธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้า� 5 เพราะองค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาทรงมี วัน หนึ่ ง เป็น วาระจลาจล วาระเหยียบยํ่า และวาระ
ยุง่ เหยิง ในที่ ลุ ่ม แห่ง นิ มิ ต คือ การพัง กําแพงลงและโห่ รอ
้ งให้ แก่ ภูเขา 6 เอลามหยิบ แล่ง
ธนู กับเหล่ารถรบพร้อมพลรบและพลม้าและคีรก็
์ เผยโล่ 7 ต่อมาที่ ลุ ่มที่ดีที่ สุดของท่านจะ
เต็มไปด้วยรถรบ และพลม้าจะเข้าประจําที่ประตูเมือง 8 พระองค์ทรงเอาสิง่ ปิดบังยูดาห์ไป
เสีย แล้ว ในวัน นั ้น ท่านได้ มองที่ อาว ุธ แห่ง เรือนพนา 9 ท่านได้ เห ็น ช่องโหว่แห่ งนครดาวิด
ว่ามี หลายแห่ง แล้วท่านทัง้ หลายก็ เก็บน้าํ ในบ่อล่าง 10 และท่านก็ นับเรือนของเยรู ซาเล็ม
และท่านก็ พังเรือนมาเสริมกําแพงเมือง 11 ท่านทําที่ ขับน้าํ ไว้ระหว่างกําแพงทัง้ สองเพื่อรั
บน้าํ ของสระเก่า แต่ท่านมิได้มองดูผู้ที่ ได้ทรงบันดาลเหตุ และมิได้เอาใจใส่ ผู้ทรงวางแผน
งานนี้ ไว้นานมาแล้ว 12 ในวันนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทรงเรียกให้รํา่ ไห้และ
ครํา่ ครวญ ให้มีศีรษะโล้นและให้คาดตัวด้วยผ้ากระสอบ 13 และ ดูเถิด มีความชื่นบานและ
ความยินดี มี การฆ่า วัว และฆ่า แกะ มี การก ิน เนื้ อ และดื่ มน ้าํ องุน
่ “ให้ เรากิน และดื่ม เถิด
14
เพราะว่า พรุ ง่ นี้ เราจะตาย� พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ ทรงสําแดงในหู ของข้าพเจ้า ว่า
“แน่ ทีเดียวที่จะไม่ลบความชัว่ ช้าอันนี้ ให้เจ้า จนกว่าเจ้าจะตาย� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธาตรัสดังนี้
1

การพิพากษาต่อเชบนาห์

“ไปเถิด ไปหาผู้รก
ั ษาทรัพย์สมบัติคน
นี้ คือ ไปยัง เชบนาห์ ผู้ ดู แลราชสํานั ก และจงพู ดก ับ เขาว่า 16 เจ้ ามี สิทธิ์อะไรที่ นี่ และเจ้า
มี ใครอยู่ที่ นี่ เจ้ าจึงสกัด อุโมงค์ ที่ นี่เพื่อตัวเจ้า เอง ดุ จคนสกัดอุโมงค์ ในที่ สูง และสลัก ที่ อยู่
สําหรับตนเองในศิลา 17 ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะทรงเหวีย
่ งเจ้าออกไปให้เป็นเชลยอย่างแรง
18
พระองค์จะทรงฉวยเจ้าให้แน่ น และม้วนเจ้า และขว้างเจ้าไปอย่างลูกบอลล์ ยงั แผ่นดิน
กว้างเจ้าจะตายที่นั ่น และที่นั่นจะมีรถรบอันตระการของเจ้า เจ้าผู้เป็ นที่อดสู แก่เรือนนาย
ของเจ้า 19 เราจะผลักเจ้าออกไปจากตําแหน่ งของเจ้า และเจ้าจะถูกดึงลงมาจากหน้าที่ของ
เจ้า 20 อยู่มาในวันนั ้นเราจะเรียกผู้รับใช้ของเรา คือเอลี ยาคิ ม บุ ตรชายฮิลคียาห์ 21 เราจะ
เอาเสื้อ ยศของเจ้า มาสวมให้เขา และจะเอาผ้า คาดของเจ้า คาดเขาไว้ และจะมอบอํานาจ
ปกครองของเจ้าไว้ในมือของเขา และเขาจะเป็นดั งบิดาแก่ ชาวเยรู ซาเล็มและแก่ วงศ์ วาน
ยูดาห์ 22 และเราจะวางลู กกุญแจของวังดาวิดไว้บนบ่าของเขา เขาจะเปิดและไม่มีผู้ใดปิด
เขาจะปิดและไม่มีผู้ใดเปิด 23 และเราจะตอกเขาไว้เหมือนตอกหมุดในที่ มัน
่ คง และเขาจะ
เป็ นที ่นั่งมีเกียรติ แก่ วงศ์ วานบิดาของเขา 24 และเขาทัง้ หลายจะแขวนไว้บนตัวเขาซึ่งสง่า
ราศีทัง้ สิน
้ บสาย ภาชนะเล็กๆทุกชิน
้ ของวงศ์วานบิดาของเขา ลูกหลานผูสื
้ ตัง้ แต่ถ้วยจนถึง
25
เหยือกทัง้ สิน
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นหมุดที่ ปักแน่ นอยู่ในที่ มัน
่ จะหลุด
้
มันจะถูกโค่นลงและตกลงมา และภาระที่ อยู่บนนั ้นจะถูกขจัดออก เพราะพระเยโฮวาห์ได้
ตรัสไว้แล้ว�
15 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
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1 ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระ

บรรดากําปั่ นแห่งทารชิชเอ๋ย จงครํา่ ครวญ เพราะว่าเมืองนั ้น
ถูก ทําลายร้างเสีย แล้ว ไม่มี เรือนหรือท่า จอดเรือ เผยให้เขาทัง้ หลายประจั กษ ์ ณ แผ่นดิน
คิ ทธิ ม 2 ชาวเกาะเอ๋ย จงนิ่ ง เสีย เจ้ าซึ่ง พ่อค้า แห่ง เมืองไซดอนที่ ผู้ ผ่านข้ามทะเลไป ได้
ทําให้เจ้าเต็มบริบูรณ์ 3 และข้ามนํ้ามากหลายรายได้ของเมืองนั ้นคือข้าวเมืองชิโหร์ เป็นผล
เกี่ยวเก็บ ของแม่ นํ้า เมืองนั ้น เป็น พ่อค้า ของบรรดาประชาชาติ 4 โอ ไซดอนเอ๋ย จงอับอาย
เถิด เพราะทะเลได้พูดแล้ว ที่กําบังเข้มแข็งของทะเลพูดว่า “ข้ามิได้ปวดครรภ์ หรือข้ามิได้
คลอดบุตร ข้าม ิ ได้ เลี้ยงดู คนหนุ่ม หรือ บํารุ ง เลี้ยงหญิง พรหมจารี� 5 เขาทัง้ หลายรับ เรือ
่ ง
ราวเกี่ยวกับ อียป
ิ ต์ อย่างไร เขาจะแสนระทมอยู่ ด้วยเรือ
่ งราวเมืองไทระอย่างนั ้น 6 จงข้าม
ไปยังทารชิชเถิด ชาวเกาะเอ๋ย จงครํา่ ครวญ 7 นี่ เป็นเมืองที่สนุกสนานของเจ้าทัง้ หลายหรือ
8 ผู้ใดได้มุ่งหมายไว้เช่นนี้ ต่อเมือง
ซึ่งกําเนิ ดมาแต่กาลโบราณ ซึ่งเท้าได้พามันไปตัง้ อยูไกล
่
ไทระ คือ เมืองที่ ให้ มงกุฎ ซึ่ง บรรดาพ่อค้า ของมัน เป็น เจ้า นาย ซึ่ง พวกพาณิ ช ของมัน เป็น
คนมีเกียรติ ของโลก 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงมุ่งหมายไว้เพื่อจะหลู่ ความเย่อหยิง่ ของ
สง่าราศีทัง้ สิน
้ เกียรติทัง้ สิน
้ เพื่อหลู่เกียรติของผูมี
้ ในแผ่นดินโลก 10 โอ ธิดาแห่งทารชิชเอ๋ย
จงผ่านแผ่น ดิน ของเจ้า ข้ามไปเหมือนแม่ นํ้า มัน ไม่ มี กําลั งอ ีก เลย 11 พระองค์ ทรงเหยียด
พระหัตถ์ ของพระองค์เหนื อทะเล พระองค์ทรงบันดาลให้บรรดาราชอาณาจักรสัน
่ สะเทือน
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับเรือ
่ งเมืองแห่งพาณิ ชย์ เพื่อจะทําลายที่กําบังเข้มแข็งของ
12
มันเสีย และพระองค์ตรัสว่า “โอ ธิดาพรหมจารีผู้ถู กบีบบังคับแห่งไซดอนเอ๋ย เจ้าจะไม่
ลิงโลดต่อ ไปอีก จงลุก ขึ้น ข้ามไปคิ ทธิม เถิด แม้ ที่ นั ่น เจ้า ก็ จะไม่ มี ความสงบ � 13 จงดู แผ่ น
ดิน แห่ง คนเคลเดีย เถิด ชนชาติ นี้ ยัง ไม่ มี ขึ้น มา จนกว่า คนอัส ซีเรียสถาปนาแผ่น ดิน นั ้น ไว้
สําหรับคนที่อาศัยอยู่ตามถิน
่ ทุรกันดาร พวกเขาได้ก่อเชิงเทินของเขาขึ้น พวกเขาก่อวังทัง้
หลายของเขาขึ้น แต่ท่านกระทําให้มันเป็ นที่ปรักหักพัง 14 บรรดากําปั่ นแห่งทารชิชเอ๋ย จง
ครํา่ ครวญเถิด เพราะว่าที่กําบังเข้มแข็งของเจ้าถูกทิง้ ร้างเสียแล้ว 15 ต่อมาในวันนั ้น เขาจะ
ลืมเมืองไทระเจ็ดสิบปี อย่างกับอายุของกษั ตริย์องค์เดียว พอสิน
้ เจ็ดสิบปีไทระจะร้องเพลง
16
อย่างหญิงแพศยาว่า “หญิงแพศยาที่เขาลืมแล้วเอ๋ย จงหยิบพิณเขาคู่เดินไปทัว่ เมือง จง
บรรเลงเพลงไพเราะ ร้องเพลงหลายๆบท เพื่อเขาจะระลึกเจ้าได้� 17 ต่อมาเมื่อสิน
้ เจ็ดสิบปี
พระเยโฮวาห์จะทรงเยีย
่ มเยียนเมืองไทระ และเมืองนั ้นจะกลับไปรับจ้างใหม่ และจะเล่นชู้
กับบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ บนพื้นโลก 18 สินค้าของมันและสินจ้างของมันจะเป็นของบ
ริสุทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ จะไม่สะสมไว้หรือเก็บนงิ่ ไว้ แต่สินค้าของมันจะอํานวยอาหาร
อุดมและเสื้อผ้างามแก่บรรดาผู้ที่อยูต่
่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

24
พอสมัยความทุกข์ต่างๆผ่านไปแล้วก็จะเกิดยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์

ดู เถิด พระเยโฮวาห์ จะทรงทิง้ โลกให้ ร้าง และทรงกระทํา ให้ รา้ งเปล่า และพระองค์ จะ
ทรงควํา่ แผ่นดินโลกและกระจายผู้อาศัยของมัน 2 และจะเป็นอย่างนั ้นต่อปุโรหิต อย่างเป็
นกับประชาชน ต่อนายของเขา อย่างเป็ นกับทาส ต่อนายผู้หญิงของเขา อย่างเป็ นกับสาว
ใช้ ต่อ ผู้ ขาย อย่างเป็ นก ับ ผู้ ซื้อ ต่อ ผู้ ยืม อย่างเป็ นก ับ ผู้ ให้ ยม
ื ต่อ ผู้ ให้ ยืม โดยคิด ดอกเบี้ย
อย่างผู้ยม
ื โดยคิดดอกเบี้ย 3 แผ่นดินนั ้นจะถูกทิง้ ร้างอย่างสิน
้ เชิง และถูกปล้นหมดสิน
้ เพ
ราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสพระวจนะนี้ แล้ว 4 โลกก็ไว้ทุกข์และเหีย
่ วแห้งไป พิภพก็ออ
่ นระทวย
5
และเหีย
่ วแห้ง คนสูงศักดข
ิ์ องโลกก็ออ
่ นระทวยไป โลกนี้ มีราคีเพราะผู้อาศัยในนั ้น เพราะ
เขาทัง้ หลายละเมิดต่อพระราชบัญญัติ ได้ ฝ่าฝืนกฎ ได้ หักพันธสัญญานิ รน
ั ดร์นั ้น 6 เพราะ
ฉะนั ้น คํา สาปก็ กล ืน โลก และผู้ ที่ อาศัย ในนั ้ นก ็ โดดเดี่ยว เพราะฉะนั ้น ผู้ อาศัย ในแผ่น ดิน
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โลกจึง ถูก เผาผลาญ มี คนเหลือ น้ อย 7 นํ้า องุน
่ ใหม่ ก็ ไว้ทุกข์ เถาองุ ่นก ็ อ่อนระทวย จิ ตใจที่
รืน
่ เริงทัง้ ปวงก็ถอนหายใจ 8 เสียงสนุกสนานของรํามะนาก็เงียบ เสียงของผู้เบิกบานก็หยุด
เสีย เสียงสนุกสนานของพิณเขาคู่ก็เงียบ 9 เขาจะไม่ด่ืมเหล้าองุน
่ พร้อมกับการร้องเพลงอีก
10
เมรัยก็จะเป็นของขมแก่ผู้ที่ดื่ม เมืองที่จลาจลแตกหักเสียแล้ว บ้านทุกหลังก็ปิดหมด ไม่
ให้ใครเข้าไป 11 มีเสียงร้องที่ กลางถนนด้วยเรือ
่ งเหล้าองุน
่ ความชื่นบานทัง้ สิ้นก็เยือกเย็น
ลงแล้ว ความยินดี ของแผ่นดิ นก ็ หายสูญ ไป 12 มี การรกร้างว่างเปล่า ทิง้ ไว้ในเมือง ประตู
เมืองก็ ถู กทุบทําลายเสีย 13 เพราะจะเป็นเช่นนี้ อยู่ท่ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลางชนชาติ ทัง้
หลาย อย่างกับเมื่อต้นมะกอกเทศถูกเขย่า อย่างเมื่อการเก็บเล็มตามเถาองุน
่ สิน
้ ลง 14 เขา
ทัง้ หลายจะเปล่ง เสียงของเขาขึ้น เขาจะร้องเพลงฉลองความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮ
วาห์ เขาจะโห่รอ
้ งจากทะเล 15 เพราะฉะนั ้นในรุ ง่ อรุ ณจงถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ ใน
เกาะทัง้ หลายแห่งทะเลจงถวายแด่พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (สดด 2:5; วว 7:14)
16 ตัง
้ แต่ ที่ สุด ปลายโลกเราได้ยน
ิ เสียงเพลงสรรเสริญ ว่า สง่า ราศี จงมี แก่ ผู้ ชอบธรรม
แต่ ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า ก็ ผ่ายผอม ข้าพเจ้า ก็ ผ่ายผอม วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะคนทรยศ
ประพฤติอย่างทรยศยิง่ เอย คนทรยศประพฤติอย่างทรยศยิง่ � 17 โอ ชาวแผ่นดินโลกเอ๋ย
ความสยดสยองและหลุม พรางและกั บก ็ มาทัน เจ้า แล้ว 18 ต่อ มาผู้ ใดหนี เมื่อ ได้ยน
ิ เสียง
ความสยดสยองนั ้น จะตกในหลุมพราง และผูที
้ ่ปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะติดกับ เพราะ
ว่า หน้าต่างของฟ้า สวรรค์ ก็ ถู กเปิด และรากฐานของแผ่น ดิน โลกก็ หวัน
่ ไหว 19 โลกแตก
สลายสิน
้ เชิงแล้ว โลกแตกเป็นเสี่ยงๆ โลกถูกเขย่าอย่างรุ นแรง 20 โลกก็จะซวนเซไปอย่าง
คนเมา มันจะแกว่งไปอย่างเพิง การละเมิดของโลกจะหนั กอยู่บนมัน และมันจะล้มและจะ
ไม่ ลุ กอ ีก 21 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงลงโทษบริวารของฟ้า สวรรค์ ในฟ้า สวรรค์
และบรรดากษั ตริย์ของแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลก
การเป็นขึ้นมาจากความตายครัง้ แรก
เขาทัง้ หลายจะถูก รวบรวมไว้ด้วยกัน ดัง่ นั กโทษในคุก มืด เขาทัง้ หลายจะถู กกักขังไว้
ในคุก และต่อมาหลายวันเขาจึงจะถูกลงโทษ 23 แล้วดวงจันทร์จะอดสู และดวงอาทิตย์จะ
อับอาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงราชย์บนภู เขาศิ โยนและในเยรู ซาเล็ม และ
สง่าราศีจะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของพระองค์
22

25
การมีชย
ั ในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ยอ
พระเกียรติ พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา การมหัศจรรย์ แผนงานที่ พระองค์ ทรงดําริไว้นานมาแล้ วก ็ สัตย์ ซื่อ และเป็น ความ
จริง 2 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ เมืองเป็นกองขยะ เมืองมี ป้อมเป็ นที ่ ปรัก หัก พัง วัง
ของชนต่างด้าวไม่ เป็น เมืองต่อ ไปอีก จะไม่ ก่อ สร้างขึ้ นอ ีก เลย 3 เพราะฉะนั ้น ประชาชาติ ที่
แข ็ง แรงจะถวายสง่า ราศี แด่ พระองค์ หัว เมืองของบรรดาประชาชาติ ที่ ทารุ ณ จะเกรงกลัว
พระองค์ 4 เพราะพระองค์ ได้ ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของคนยากจน ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม
แข็ง ของคนขัดสนเมื่อ เขาทุกข์ ใจ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย จากพายุ และเป็ นร ่ มกัน ความร้อน เมื่อ
ลมของผู้ ที่ ทารุ ณ ก็ เหมือนพายุ พัด กําแพง 5 เหมือนความร้อนในที่ แห้ง พระองค์ จะทรง
ระงับ เสียงของคนต่างด้าว ร่ม เมฆระงับ ความร้อนฉั นใด กิง่ ของผู้ ทารุ ณ ก็ จะถูก ตัด ลงฉั น
นั ้น 6 บนภูเขานี้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสําหรับ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย
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เป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพี เป็นการเลี้ยงด้วยนํ้า องุ ่นที ่ ตกตะกอนแล้ว ด้วยของอ้วนพี มี
ไขมัน ในกระดูก เต็ม ด้วยนํ้า องุน
่ ตกตะกอนที่ กรองแล้ว 7 และบนภูเขานี้ พระองค์ จะทรง
ทําลายผ้า คลุม หน้า ซึ่ง คลุม หน้า บรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย และม่านซึ่ง กางอยู่ เหนื อ บรรดา
ประชาชาติ 8 พระองค์ จะทรงกลืน ความตายด้วยการมี ชัย และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จะทรงเช็ดนํ้าตาจากหน้าทัง้ ปวง และพระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ ชนชาติของพระองค์ไป
เสีย จากทัว่ แผ่น ดิน โลก เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แล้ว 9 ในวัน นั ้น เขาจะกล่าวกั นว ่า “ดู
เถิด นี่ คือ พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย เราได้ รอคอยพระองค์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงช่วยเรา
ให้ รอด นี่ คือ พระเยโฮวาห์ เราได้ รอคอยพระองค์ ให้ เรายินดี และเปรมปรีดิ ์ ในความรอด
ของพระองค์� 10 เพราะพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ จะพัก อยู่ บนภูเขานี้ และโมอับ จะถูก
เหยียบยํ่า ลงภายใต้ พระองค์ เหมือนเหยียบฟางลงในหลุม มูล สัตว์ 11 และพระองค์ จะทรง
กางพระหัตถ์ ของพระองค์ ท่ามกลางพวกเขา ดัง่ คนว่ายนํ้า กางมือ ว่ายนํ้า และพระองค์ จะ
ทรงให้ ความเย่อ หยิง่ ของเขาตํ่า ลงพร้อมกับ ฝีมือ ชํานาญของเขา 12 ป้อมสูง ของกําแพง
เมืองของเจ้านั ้นพระองค์ จะทรงให้ต่ําลง ทรงเหยียดลง และเหวีย
่ งลงถึ งดิน แม้กระทัง่ ถึง
ผงคลี

26
เพลงของผู้ที่รอดแล้วในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์

ในวันนั ้นเขาจะร้องเพลงนี้ ในแผ่นดินยู ดาห์ “เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่ ง พระเจ้าจะ
ทรงตัง้ ความรอดไว้เป็นกําแพงและป้อมปราการ 2 จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่
ชอบธรรมซึ่งรักษาความจริงไว้จะได้ เข้ามา 3 ใจแน่วแน่ ในพระองค์ นั ้น พระองค์ ทรงรักษา
ไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์ 4 จงวางใจในพระเยโฮวาห์เป็นนิ ตย์
เพราะพระเยโฮวาห์ คือ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระกําลัง นิ รัน ดร์ 5 เพราะพระองค์ ทรงให้
ชาวเมืองที่สูงส่งนั ้น คือเมืองที่สูงส่งนั ้นตํ่าลง พระองค์ทรงให้มันตํ่าลง พระองค์ทรงให้มัน
ตํ่า ลง ตํ่า ลงถึ งด ิน พระองค์ ทรงให้ มัน ลงที่ ผงคลี 6 เท ้า เหยียบมัน คือ เท้า ของคนยากจน
คือ ย่างเท้า ของคนขัดสน� 7 หนทางของคนชอบธรรมก็ ราบเรียบ พระองค์ ผู้ เท ี่ ยงธรรม
ทรงกระทําให้วิถีของคนชอบธรรมราบรืน
่ 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายรอ
คอยพระองค์ อยู่ ในวิถีแห่งคําตัดสินของพระองค์ พระนามอันเป็ นที ่ระลึกของพระองค์ เป็
นที ่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนา 9 จิตใจของข้าพระองค์อยากได้พระองค์ในกลาง
คืน จิ ตวิญญาณภายในข้าพระองค์ แสวงหาพระองค์อย่างร้อนรน เพราะเมื่อคําตัดสินของ
พระองค์ อยู่ในแผ่นดินโลก ชาวพิภพจะได้ เรียนรู ถึ
้ งความชอบธรรม 10 ถ้าสําแดงพระคุณ
แก่ คนชัว่ เขาก็ จะไม่ เรียนรู ความชอบธรรม
้
เขาจะประพฤติ อย่า งอยุ ติ ธรรมในแผ่นดิ นที ่
เที่ยงธรรม และจะมองไม่เห็นความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
เมื่อ พระหัตถ์ ของพระองค์ ชู ข้น
ึ เขาก็ จะมองไม่ เห็น แต่ เขาจะมองเห็น และจะได้ อับอาย
เพราะเขามี ความอิจฉาต่อ ชนชาติ ของพระองค์ เอย ไฟแห่ง ส่วนปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ จะ
เผาผลาญเขาเสีย 12 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะสถาปนาสันติภาพเพื่อข้าพระองค์ ทัง้
หลาย เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําบรรดากิจการของพระองค์เพื่อข้าพระองค์เช่นเดียวกัน
13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เจ้ านายอื่น นอกเหนื อ พระองค์ ได้ ครอบ
ครองพวกข้า พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ จะกล่าวถึง พระนามของพระองค์ เท่านั ้น 14 เขาทัง้
หลายตายแล้ว เขาจะไม่มีชีวิตอีก เขาเป็นชาวแดนคนตาย เขาจะไม่เป็นขึ้นอีก เพราะฉะนั ้น
พระองค์ ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนและทรงทําลายเขา และทรงกวาดความระลึก ถึง เขาทัง้ สิน
้ เสีย
15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงเพิม
่ ประชาชนขึ้น พระองค์ทรงเพิม
่ ประชาชนขึ้น
พระองค์ ได้ ทรงรับ สง่า ราศี พระองค์ ทรงขยายเขตแดนของแผ่น ดิน ไกลไปถึงที่ สุด ปลาย
แผ่นดินโลก 16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในยามทุกข์ใจเขาได้แสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลายหลัง่
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คํา อธิษฐานออกมาในเมื่อ การตี สอนอยู่ เหนื อ เขาทัง้ หลาย 17 ดัง่ หญิ งม ี ครรภ์ เมื่อ ใกล้ ถึง
กําหนดเวลาคลอด ก็ เจ็บปวดและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างฉั บพลัน โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ เป็น เช่น นั ้น ในสายพระเนตรของพระองค์ 18 ข้า
พระองค์มีครรภ์ ข้าพระองค์บิดตัว เป็นเหมือนข้าพระองค์คลอดลม ข้าพระองค์มิได้ทําการ
ช่วยให้พ้นในแผ่นดินโลก และชาวพิภพมิได้ล้มลง 19 คนตายของพระองค์จะมีชีวต
ิ ศพของ
เขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น พร้อมกับ ศพของข้า พระองค์ ผู้ อาศัย อยู่ในผงคลี เอ๋ย จงตื่น เถิด และ
ร้องเพลง เพราะนํ้าค้างของเจ้า เป็น เหมือนนํ้าค้างบนผัก และแผ่น ดิน โลกจะให้ ชาวแดน
คนตายเป็นขึ้น
อิสราเอลพบที่ลี้ภัยในสมัยความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (วว 12:14)

20 มาเถิด

ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของเจ้าและปิดประตูเสีย จงซ่อนตัวเจ้า
อยู่สักพักหนึ่ ง จนกว่าพระพิโรธจะผ่านไป 21 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์กําลังเสด็จออกมา
จากสถานที่ ของพระองค์ เพื่อ ลงโทษชาวแผ่น ดิน โลก เพราะความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย
และแผ่นดินโลกจะเปิดเผยโลหิตซึ่งหลัง่ อยูบ
่ นมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก

27
อิสราเอลจะถูกรวบรวมกันอีก

1 ในวัน นั ้น

พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษด้วยพระแสงอันร้ายกาจ ยิง่ ใหญ่ และแข็งแกร่ง
ของพระองค์ ต่อ เลวี อาธาน ซึ่ง เป็น พญานาคที่ ฉกกัด คือ เลวี อาธานพญานาคที่ ขด และ
2 ในวันนั ้น จงร้องเพลงถึงเธอว่า “สวนองุน
พระองค์จะทรงประหารมังกรที่อยูในทะเล
่
่ แห่ง
3
นํ้า องุน
่ สี แดง เราคือ พระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ รก
ั ษาดูแลมัน เราจะรดนํ้า มัน อยู่ทุก ขณะ เกรง
ว่าผู้หน่งึ ผู้ใดจะทําอันตรายมัน เราจะรักษามันไว้ทัง้ กลางวันกลางคืน 4 เราไม่มีความพิโรธ
ใครเล่า จะให้ มี หนามย่อยหนามใหญ่ ข้น
ึ มาสู้ รบกับ เรา เราจะออกรบกับ มัน เราจะเผามัน
เสียด้วยกัน 5 หรือให้เขาเกาะอยู่กับกําลังของเราเพื่อให้เขาทําสันติภาพกับเรา แล้วเขาจะ
ทําสันติภาพกับเรา� 6 พระองค์จะทรงกระทําให้คนที่ออกมาจากยาโคบหยัง่ ราก อิสราเอล
จะผลิดอกและแตกหน่ อ กระทําให้พ้น
ื พิภพทัง้ สินม
้ ีผลเต็ม 7 พระองค์ทรงโบยตีเขาอย่างที่
พระองค์โบยตีเขาทัง้ หลายที่โบยตีเขาหรือ หรือเขาถูกฆ่าอย่างคนทัง้ หลายที่ถูกเขาฆ่าแล้ว
8 ด้วยการขับไล่ ด้วยการกวาดไปเป็ นเชลย พระองค์ทรงต่อสู้แย้งกับเขาพระองค์ ทรงกวาด
เขาไปด้วยลมดุเดือดของพระองค์ในวันแห่งลมตะวันออก 9 เพราะฉะนั ้นจะลบความชัว่ ช้า
ของยาโคบอย่างนี้ แหละ และนี่ เป็นผลเต็มขนาดในการปลดบาปของเขา คือเมื่อเขาทําศิลา
ทัง้ สิน
้ ของแท่นบูชาให้เป็นเหมือนหินดินสอพองที่ถูกบดเป็นชิน
้ ๆ จะไม่มีเสารู ปเคารพ หรือ
รู ปเคารพตัง้ อยู่ได้ 10 เพราะเมืองหน้าด่านก็ จะรกร้าง ที่ อาศั ยก็ถู กละทิง้ และทอดทิง้ อย่าง
กับถิน
่ ทุรกันดาร ลูกวัวจะหากินอยู่ที่นั่น มันจะนอนลงที่นั่นและกินกงิ่ ไม้ในที่นั ้น 11 เมื่อกงิ่
นั ้นแห้ง มันก็จะถูกหัก พวกผู้หญิงก็มาเอามันไปก่อไฟ เพราะนี่ เป็นชนชาติที่ไร้ความเข้าใจ
เพราะฉะนั ้นผู้ที่ทรงสร้างเขาก็จะไม่สงสารเขา ผู้ที่ทรงปั้ นเขาจะไม่ทรงสําแดงพระคุณแก่
เขา 12 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงนวดเอาข้าวตัง้ แต่ แม่น้าํ ไปจนถึง ลําธารอียป
ิ ต์
13
โอ ประชาชนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าจะถูกเก็บรวมเข้ามาที ละคนๆ และอยู่มาในวันนั ้นเขาจะ
เป่าแตรใหญ่ และบรรดาผู้ที่ กําลังพินาศอยู่ในแผ่นดิ นอัสซีเรีย และบรรดาผู้ถู กขับไล่ ออก
ไปยังแผ่นดินอียป
ิ ต์จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บนภูเขาบริสุทธิ์ที่เยรู ซาเล็ม
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เอฟราอิมจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)
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วิบัติ แก่ มงกุฎ อัน โอ่ อ่า แก่ คนขี้ เมาแห่ง เอฟราอิม ซึ่ง ความงามอั นร ุ่ง เรืองของเขา
เหมือนดอกไม้ ที่ กําลังร่วงโรย ซึ่งอยู่บนยอดเขาในที่ ลุ ่มอันอุดมของบรรดาผู้ที่ เหล้าองุ นม
่
2
ชั
ี ย ดูเถิด องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงมีผูหน
้ ่งึ ที่มีกําลังและแข็งแรง เหมือนพายุลูกเห็บ อันเป็น
พายุทําลาย เหมือนพายุน้ําที่กําลังไหลท่วม ซึ่งจะเหวีย
่ งลงถึงดินด้วยพระหัตถ์ 3 มงกุฎอัน
โอ่อ่า คือคนขี้เมาแห่งเอฟราอิม จะถูกเหยียบอยู่ใต้เท้า 4 และความงามอันรุ่งโรจน์ ของเขา
ซึ่งอยูบ
่ นยอดเขาในที่ลุมอ
่ นอ
ั ดม
ุ
จะเป็นดอกไม้ที่กําลังร่วงโรย จะเป็นเหมือนผลที่แรกสุกก
่อนฤดู ร้อน เมื่อ คนเห็น เข้า ก็กิ นม ัน เสีย พอถึ งม ือ เขาเท่านั ้น 5 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จอม
โยธา จะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี และเป็นมงกุฎแห่งความงาม แก่คนทีเหลื
่
ออยูแห่
่ งชนชาติ
ของพระองค์ 6 และเป็ นว ิญ ญาณแห่ง ความยุ ติ ธรรมแก่ เขาผู้ นั่ง พิพากษา และเป็น กําลัง
ของผู้เหล่านั ้นผู้หน
ั การสงครามกลับเสียที่ประตูเมือง 7 เขาเหล่านี้ ซมซานไปด้วยเหล้าองุน
่
เหมือนกัน และโซเซไปด้วยเมรัย ปุโรหิตและผูพยากรณ์
้
ก็ซมซานไปด้วยเมรัย เขาทัง้ หลาย
ถูก กลืน ไปหมดด้วยเหล้า องุน
่ เขาโซเซไปด้วยเมรัย เขาเห็น ผิด ไป เขาสะดุด ในการให้ คํา
พิพากษา 8 เพราะสํารับทุกสํารับก็มีอาเจียนและความโสโครกเต็ม ไม่มีที่ใดที่สะอาด 9 เขา
จะสอนความรู ให้
้ แก่ ใคร เขาจะให้ ผู้ ใดเข้าใจหลัก คํา สอน ให้ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ หย่านมหรือ
หรือ ให้ แก่ คนเอามาจากอก 10 เพราะเป็น ข้ อบ ัง คับ ซ้อ นข้ อบ ัง คับ ข้ อบ ัง คับ ซ้อ นข้ อบ ัง คับ
บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด ที่นี่นิ ด ที่นั ่นหน่ อย 11 เปล่า แต่พระองค์จะตรัสกับ
ชนชาติ นี้ โดยต่างภาษาและโดยริม ฝีปากของคนต่างด้าว 12 คือ แก่ บรรดาผู้ ที่ พระองค์ ตรั
สว ่า “นี่ คือ การหยุด พัก จงให้การหยุด พัก แก่ คนเหน็ ดเหนื่ อย และนี่ คือ การพัก ผ่อน� ถึง
กระนั ้นเขาก็จะไม่ฟัง 13 เพราะฉะนั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงเป็นอย่างนี้ แก่เขา เป็น
ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ เป็นบรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด
ที่นี่นิ ด ที่นั ่นหน่ อย เพื่อเขาจะไปและถอยหลัง และจะแตก และจะติดบ่วงและจะถูกจับไป
1

ความหายนะของเอฟราอิมได้ตักเตือนยูดาห์
14 เพราะฉะนั ้นเจ้าทัง
้ หลายคนมักเยาะเย้ยเอ๋ย

จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ คือเจ้า
ผู้ปกครองชนชาตินี้ ในเยรู ซาเล็ม 15 เพราะเจ้าทัง้ หลายได้กล่าวแล้วว่า “เราได้กระทําพันธ
สัญญาไว้กับความตาย และเราทําความตกลงไว้กับนรก เมื่อภัยพิบัติอันท่วมท้นผ่านไป จะ
ไม่มาถึงเรา เพราะเราทําให้ความเท็จเป็ นที่ลี้ ภัยของเรา และเราได้กําบังอยู่ในความมุสา�
16 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราวางศิลาไว้ในศิ โยนเพื่อ
เป็นรากฐาน คือ ศิลาที่ ทดสอบแล้ว เป็นศิ ลามุมเอกอย่างประเสริฐ เป็นรากฐานอันมัน
่ คง
เขาผู้ นั้ นที ่ เชื่อ จะไม่ รีบ ร้อน 17 และเราจะกระทํา ความยุ ติ ธรรมให้ เป็น เชือกวัด และความ
ชอบธรรมให้ เป็น ลู กด งิ่ และลูกเห็บ จะกวาดเอาความเท็ จอ ันเป็ นที ่ ลี้ ภัย ไปเสีย และนํ้า จะ
ท่วมท้ นที ่ กําบัง � 18 แล ้ว พันธสัญญาของเจ้า กับ ความตายจะเป็น โมฆะ และข้อ ตกลงของ
เจ้า กับ นรกจะไม่ ดํารง เมื่อ ภัย พิบั ติ อัน ท่วมท้น ผ่านไป เจ้ าจะถูก เหยียบยํ่า ลงด้วยโทษนั ้น
19 มันผ่านไปบ่อยเท่าใด มันก็จะเอาตัวเจ้า เพราะมันจะผ่านไปเช้าแล้วเช้าเล่า ทัง
้ กลางวัน
และกลางคืน เมื่อ เข้าใจข่าว ก็ จะเกิด แต่ ความสยดสยองเท่านั ้น 20 เพราะที่นอนนั ้น สัน
้ เกิ
นที ่คนหนึ่ งคนใดจะเหยียดอยู่บนนั ้น และผ้าห่มก็ แคบไม่พอคลุมตัว 21 เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์จะทรงลุกขึ้นอย่างที่บนภูเขาเปริซิม พระองค์จะพระพิโรธอย่างที่ในหุบเขากิเบโอน เพื่อ
กระทําพระราชกิจของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์นั้นประหลาด และเพื่อกระทํางาน
ของพระองค์ งานของพระองค์ ก็ แปลก 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เป็น คนเยาะเย้ย เกล ื อก
ว่าพันธะของเจ้าจะเข้มงวดขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ยน
ิ กฤษฎีกากําหนดการทําลายเหนื อแผ่น
ดินทัง้ สิน
่ หูลงซิ และฟังเสียงข้าพเจ้า
้ แล้ว จากองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา 23 เงีย
สดับซี และฟังคําพูดของข้าพเจ้า 24 เขาผู้ไถนาเพื่อหว่าน ไถอยู่เสมอหรือ เขาเบิกดินและ
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คราดอยู่เป็น นิ ตย์หรือ 25 เมื่อ เขาปราบผิว ลงแล้ว เขาไม่ หว่านเทียนแดงและยีห
่ ร่า เขาไม่
ใส่ข้าวสาลีเป็นแถว และข้าวบาร์เลย์ในที่อน
ั เหมาะของมัน และหว่านข้าวไรไว้เป็นคันแดน
หรือ 26 เพราะพระเจ้า ของเขาทรงสัง่ สอนเขาถูก ต้อง พระองค์ ได้ สอนเขา 27 เขาไม่ นวด
เทียนแดงด้วยเลื่อนนวดข้าว และเขาไม่ เอาล้อ เกวียนกลิง้ ทับ ยีห
่ ร่า แต่ เขาเอาไม้ พลองตี
28
เท ียนแดงให้ หลุด ออก และเอาตะบองตี ยี ่ห ร่า คนใดบดข้าวที่ ทํา ขนมปัง หรือ เปล ่า เลย
เขาไม่ นวดมัน เป็น นิ ตย์ เมื่อ เขาขับ ล้อ เกวียนเทียมม้า ทับ มัน แล้ว เขามิ ได้ บดมัน ด้วยคนขี่
ม้า 29 เรือ
่ งนี้ มาจากพระเยโฮวาห์จอมโยธาด้วย พระองค์มหัศจรรย์นั กในการปรึกษา และ
วิเศษในเรือ
่ งการกระทํา

29
คําตักเตือนแก่ยูดาห์และเยรู ซาเล็ม

วิบัติ แก่ อารีเอล อารีเอล นครซึ่ง ดาวิด ทรงตัง้ ค่าย จงเพิม
่ ปี เข ้า กับ ปี จงให้ มี เทศกาล
2
ถวายเครือ
่ งบูชาตามรอบของมัน เรายังจะให้อารีเอลทุกข์ใจ จะมีการร้องครํา่ ครวญและ
ร้องทุกข์ และเมืองนั ้นจะเป็นเหมือนอารีเอลแก่เรา 3 และเราจะตัง้ ค่ายอยูร่ อบเจ้า และเรา
จะล้อมเจ้ากับบรรดาหอรบ และเราจะยกเชิงเทินขึ้นสู้เจ้า 4 และเจ้าจะถูกเหยียบลง เจ้าจะ
พูด มาจากที่ ลึก ของแผ่น ดิน โลก คํา ของเจ้า จะมาจากที่ ต่ํา ลงในผงคลี เสียงของเจ้า จะมา
จากพื้นดินเหมือนเสียงผี และคําพูดของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผงคลี 5 แต่มวลชาวต่าง
ประเทศของเจ้า จะเหมือนผงคลี ละเอียด และผู้ น่า กลั วท ั ้งมวลจะเหมือนแกลบที่ ฟุ ้ง หาย
ไป เออ ชัว่ ประเดีย
๋ วเดียวและในทันทีทันใด 6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงเยีย
่ มเยียนเจ้า
ด้วยฟ้าร้องและด้วยแผ่น ดิน ไหว และด้วยเสียงกัมปนาท ด้วยพายุ และพายุ แรงกล้า ด้วย
เปลวแห่งเพลิงเผาผลาญ 7 และมวลประชาชาติทัง้ สิ้นที่ต่อสู้กับอารีเอล ทัง้ หมดที่ต่อสู้กับ
เขาและกับที่กําบังเข้มแข็งของเขาและทําให้เขาทุกข์ใจ จะเป็นเหมือนความฝันคือนิ มิตใน
กลางคืน 8 อย่างเมื่อคนหิวฝันว่า ดูเถิด เขากําลั งกินอยู่ และตื่นขึ้นก็ยงั หิวอยู่ จิตใจเขาไม่
อิม
ื อยู่ แล้วตื่นขึ้นมา ดูเถิด อ่อนเปลี้ย
่ หรือเหมือนเมื่อคนกระหายฝันว่า ดูเถิด เขากําลังด่ม
จิตใจของเขายังแห้งผาก มวลประชาชาติทัง้ สินที
้ ่ต่อสู้กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นเช่นนั ้น
1

พิธการต่
ี
างๆทางศาสนาทําให้พระเจ้าพอพระทัยมิได้

9 จงรัง
้ รอและงงงวย

จงร้องเรียกและร้องไห้ เขามึนเมา แต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุน
่ เขาโซเซ
แต่ ไม่ใช่ ด้วยเมรัย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเทวิญญาณแห่ง ความหลับ สนิ ท ลงเหนื อ
เจ้า และปิด ตาของเจ้า และพระองค์ ทรงคลุม ตาของพวกผู้ พยากรณ์ พวกเจ้า นายและ
พวกผู้ ทํานายของเจ้า 11 และแก่ ท่านทัง้ หลาย นิ มิ ตน ี้ ทัง้ สิน
้ ได้ กลายเป็น เหมือนถ้อยคํา
ในหนั งสือที่ ประทับตรา เมื่อคนให้แก่ คนหนึ่ งที่ อา่ นได้ กล่าวว่า “อ่านนี่ ซี� เขาว่า “ข้าอ่าน
ไม่ ได้ เพราะมี ตราประทับ� 12 และเมื่อเขาให้หนังสือแก่ คนหนึ่ งที่ อา่ นไม่ ได้ กล่าวว่า “อ่าน
นี่ ซี � เขาว่า “ข้า ไม่ รู ้หนั งสือ � 13 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เพราะชนชาติ นี้ เข ้า มา
ใกล้เราด้วยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่เขาให้จิตใจของเขาห่าง
ไกลจากเรา เขายําเกรงเราเพียงแต่ เหมือนเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่ สอนกันมา 14 เพราะ
ฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําสิง่ มหัศจรรย์กับชนชาตินี้ อีกทัง้ การประหลาดและอัศจรรย์ สติ
ปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป และความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้�
15 วิบัติแก่ ผู้ที่ พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งการกระทําของเขา
อยู่ในความมืด ผู้ซึ่งกล่าวว่า “ใครเห็นเรา ใครจําเราได้� 16 แน่ นอนความวิปริตของเจ้าจะ
ถือว่า ช่างปั้ นเท่า กั บด ิน เหนี ยว และสิง่ ที่ ถู กสร้างจะพูด เรือ
่ งผู้ สร้างมั นว ่า “เขาไม่ ได้ สร้าง
ข้า� หรือสิง่ ที่ถูกปั้ นขึ้นจะพูดเรือ
่ งผู้ปั้นมันว่า “เขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลย� อย่างนี้ หรือ
10
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อิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอนาคต
ไม่ใช่ อี กนิ ด หน่ อยเท่านั ้น หรือ ที่ เลบานอนจะถูก เปลี่ยนให้ เป็น สวนผลไม้ และสวน
ผลไม้ จะถือว่า เป็น ป่า 18 ในวัน นั ้น คนหู หนวกจะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของหนั งสือ และตาของคน
ตาบอดจะเห็น ออกมาจากความคลุ้ม และความมืด ของเขา 19 คนใจอ่อนสุภาพจะได้ ความ
ชื่นบาน สดใส ใน พระ เย โฮ วาห์ เพิม
่ ขึ้น และ คน ยากจน ท่ามกลาง มนุษย์ จะ ลิงโลด ใน องค์
20
บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล เพราะว่า ผู้ น่า กลัว จะสูญ ไป และผู้ เยาะเย้ย จะถูก ผลาญไป และ
คนทัง้ ปวงที่เฝ้ารอคอยที่จะกระทําการอันชัว่ ช้าจะถูกตัดขาด 21 คือผู้ที่ใส่ความคนอื่นด้วย
ถ้อยคํา ของเขา และวางบ่วงไว้ ดัก เขาผู้ กล ่าวคํา ขนาบที่ ประตู เมือง และด้วยถ้อยคํา ที่ ไม่
เป็น แก่น สาร เขากี ดก ัน คนชอบธรรมเสีย 22 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงไถ่ อับ ราฮัม
ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ วงศ์ วานของยาโคบว่า “ยาโคบจะไม่ ต้องอับอายอีก หน ้า ของเขาจะไม่
ซี ดลงอีก ต่อ ไป 23 เพราะเมื่อ เขาเห็น ลูก หลานของเขาซึ่ง เป็น ผลงานแห่งม ือ ของเราในหมู่
พวกเขา เขาทัง้ หลายจะถือว่านามของเราบริสุทธิ์ เขาทัง้ หลายจะถือว่าองค์ บริสุทธิของยา
์
24
โคบบริสุทธิ์ และจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล และบรรดาผู้ที่ผิดฝ่ายจิตใจจะมาถึง
ความเข้าใจ และบรรดาผู้ที่บ่นพึมพําจะยอมเรียนรู หลั
้ กคําสอน�
17

30
การกระทําสนธิสัญญากับอียป
ิ ต์เป็นความบาป

พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ ลูก หลานที่ ดื้อ ดึง ผู้ กระทํา แผนงาน แต่ ไม่ใช่ ของเรา ผู้
ปกคลุ มด ้วยเครือ
่ งปกปิด แต่ ไม่ใช่ ตามนํ้าใจเรา เขาจะเพิม
่ บาปซ้อนบาป 2 ผู้ ออกเดิน ลง
ไปยังอียป
ิ ต์ โดยไม่ขอคําปรึกษาจากปากของเรา เพื่อจะเข้มแข็งในการลี้ภัยกับฟาโรห์ เพื่อ
จะวางใจในร่ม เงาของอียป
ิ ต์ 3 เพราะฉะนั ้น การลี้ ภั ยก ับ ฟาโรห์ จะกลับ เป็น ความอับอาย
ของเจ้า และการวางใจในร่ม เงาของอียป
ิ ต์ จะกลับ เป็ นที ่ ขายหน้า ของเจ้า 4 เพราะแม้วา่
ข้าราชการของเขาอยู่ที่ โศอัน และทูต ของเขาไปถึง ฮาเนส 5 ทุ กคนได้ รบ
ั ความอับอายโดย
ชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง ช่วยเขาไม่ ได้ ซึ่ งม ิ ได้ นํา ความช่วยเหลือ หรือ ประโยชน์ มาให้ ได้ แต่ ความ
อับอาย และ ความ ขาย หน้า� 6 ภาระ เรือ
่ ง สัตว์ ป่า แห่ง ภาค ใต้ เขา ทัง้ หลาย บรรทุก ทรัพย์
สมบัติ ของเขาบนหลัง ลาและบรรทุก ทรัพย์ สิ นของเขาบนโหนกอูฐ ไปตลอดแผ่น ดิน แห่ง
ความยากลําบากแสนระทม ที่ ซึ่ง สิงโตหนุ่ม และสิงโตแก่ งู ร้าย และงู แมวเซาออกมา ไป
ยัง ชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง จะช่วยเขาไม่ ได้ 7 เพราะความช่วยเหลือ ของอียป
ิ ต์ นั้น ไร้ค่า และเปล่า
ประโยชน์ เพราะฉะนั ้น เราจึงเรียกเขาว่า “ความเข้มแข็งของเขาคือให้นั่งเฉยเมย� 8 บัดนี้
ไปเถอะ เขียนลงไว้บนแผ่นจารึกต่อหน้าเขา และจดไว้ในหนั งสือเพื่อในเวลาที่ จะมาถึง จะ
เป็น สักขี พยานเป็น นิ ตย์ 9 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ชนชาติ ดื้อ ดึง เป็น ลูก ขี้ ปด เป็น หลาน
ที่ ไม่ ยอมฟัง พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 10 ซึ่ง กล่าวแก่ พวกผู้ ทํานายว่า “อย่า เห็น
เลย� และแก่ ผู้ พยากรณ์ ว่า “อย่า พยากรณ์ สิ ่ง ที่ ถู กต้องแก่ เราเลย จงพูด สิง่ ราบรืน
่ แก่
เรา จงพยากรณ์ มายา 11 ออกจากทางเสีย หันเสียจากวิถี ให้องค์บริสุทธิของอิ
สราเอลพ้น
์
12
หน้าพ้นตาของเราเสีย� เพราะฉะนั ้นองค์บริสุทธิของอิ
สราเอลตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้าดู
์
หมิน
่ ถ้อยคํานี้ และวางใจในการบีบบังคับและการทุจริต และพึ่งอาศัยสิง่ เหล่านั ้น 13 เพราะ
ฉะนั ้น ความชัว่ ช้า นี้ จะเป็น แก่ เจ้ าเหมือนกําแพงสูง แยกออกโผล่ ออกไปกําลัง จะพัง ซึ่ง จะ
พัง อย่างปัจจุบัน ทัน ด่วนในพริบ ตาเดียว 14 พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ แตกเหมือนภาชนะ
ของช่างหม้อ แตก ซึ่ง แตกเป็น ชิน
้ ๆอย่างไม่ ปรานี ชิ ้ นที ่ แตกนั ้น ไม่ พบชิน
้ ดี พอที่ จะตัก ไฟ
ออกจากเตา หรือใช้ตักนํ้าออกจากบ่อเก็บน้าํ �
1

คนอิสราเอลต้องกลับใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
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เพราะองค์ พระผู้เป็น เจ้าพระเจ้า องค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า “ในการกลับ
และหยุดพัก เจ้าทัง้ หลายจะรอด กําลังของเจ้าจะอยูใ่ นความสงบและความไว้วางใจ� และ
เจ้า ก็ ไม่ ยอมทํา ตาม 16 แต่ เจ้ าทัง้ หลายว่า “อย่า เลย เราจะขี่ ม้า หนี ไป � เพราะฉะนั ้น เจ้า ก็
จะหนี ไป และ “เราจะขี่ ม้า เร็ว จัด� เพราะฉะนั ้น ผู้ ไล่ ตามเจ้า ทัง้ หลายจะเร็ว จัด 17 คนพัน
หนึ่ งจะหนี เพราะคําขู่เข็ญของคนคนเดียว เจ้าทัง้ หลายจะหนี เพราะคําขู่เข็ญของคนห้าคน
จนจะเหลือแต่เจ้ าเหมือนเสาธงบนยอดภู เขา เหมือนอาณั ติ สัญญาณบนเนิ น 18 เพราะฉะ
นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงคอยที่ จะทรงพระกรุ ณาเจ้า ทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงเป็
นที ่ยกย่องเพื่อจะเมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติ ธรรม บรรดาผู้
ที่ คอยท่า พระองค์ จะได้ รบ
ั พระพร 19 เพราะประชาชนจะอาศัย ในศิ โยน ณ เยรู ซาเล็ม เจ้ า
จะไม่ร้องไห้อีกต่อไป เมื่อได้ยน
ิ เสียงเจ้าร้องทูล พระองค์จะทรงเมตตาต่อเจ้า เมื่อพระองค์
ทรงได้ ยิน พระองค์ จะทรงตอบเจ้า 20 และถึง แม้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทานอาหารแห่ง
ความยากลําบาก และนํ้า แห่ง ความทุกข์ ใจให้ แก่ เจ้า ถึง กระนั ้ นคร ู ทัง้ หลายของเจ้า จะไม่
ซ่อนตัวในมุมอีกเลย แต่ตาของเจ้าจะเห็นครูของเจ้า 21 และเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหัน
ไปทางซ้าย หูของเจ้า จะได้ยน
ิ วจนะข้างหลัง เจ้าว่า “นี่ เป็น หนทาง จงเดินในทางนี้ � 22 แล
้ว เจ้า จะทําลายรู ป เคารพสลัก อาบเงิน ของเจ้า และรู ป เคารพหล่อ ชุบ ทองคํา ของเจ้า เจ้ า
จะกระจายมัน ไปอย่างผ้า อนามัย และเจ้า จะกล่าวแก่ มั นว ่า “ไปให้ พ้น � 23 และพระองค์
จะประทานฝนให้แก่เมล็ดพืชซึ่งเจ้าหว่านลงที่ดิน และประทานข้าวซึ่งเป็นผลิตผลของดิน
และข้าวจะอุดมและสมบู รณ ์ ในวัน นั ้ นว ัว ของเจ้า จะกิน อยู่ ในลานหญ้า ใหญ่ 24 และวัวก ับ
ลาที่ ใช้ทํา นาจะกิน ข้าวใส่ เกลือ ซึ่ง ใช้พล ว
ั ่ และส้อมซัด 25 และบนภูเขาสูง ทุก แห่ง และบน
เนิ น สูง ทุก แห่ง จะมี แม่น้าํ ลําธารที่ มีน้าํ ไหลในวันที ่ มี การประหัต ประหารอย่างยิง่ ใหญ่ เมื่อ
หอคอยพังลง 26 ยิง่ กว่านั ้นอีก แสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์
และแสงสว่างของดวงอาทิตย์ จะเป็น เจ็ด เท่า และเป็น อย่างแสงสว่างของเจ็ด วัน ในวันที
่ พระเยโฮวาห์ ทรงพัน รอยบาดเจ็บ แห่ง ชนชาติ ของพระองค์ และรักษาบาดแผลซึ่ง เขาถูก
พระองค์ ทรงตี นั ้น 27 ดู เถิด พระนามของพระเยโฮวาห์ มาจากที่ ไกล ร้อนด้วยความกริว้
ของพระองค์ ภาระนั ้ นก ็ หนั ก หนา ริม พระโอษฐ์ ของพระองค์ เต็ มด ้วยความกริว้ และพระ
ชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ 28 พระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลําธารท่วมท้น
ที่ ท่วมถึง กลางคอ เพื่อ จะร่อนบรรดาประชาชาติ ด้วยตะแกรงแห่ง ความไร้สาระ และจะมี
บังเหียนซึ่งพาให้หลงไปที่ ขากรรไกรของชนชาติ ทัง้ หลาย 29 เจ้ าจะมี บทเพลงอย่างคื นที ่มี
เทศกาลศั กดิสิ
์ ทธิ์ และมีใจยินดี อย่างคนที่ ออกเดินตามเสียงปี่ เพื่อไปยังภูเขาของพระเย
โฮวาห์ ถึงผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
สราเอล 30 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้พระสุรเสียง
์
กัมปนาทของพระองค์เป็นทีได้
่ ยน
ิ และจะทรงให้เหน
็ พระกรฟาดลงของพระองค์ ด้วยความ
กริว้ อย่างเกรีย
้ วกราด และเปลวแห่ง เพลิง เผาผลาญ พร ้ อมกับ ฝนกระหนํ่า และพายุ และ
ลูกเห็บ 31 คนอัส ซีเรีย จะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงโบยตี
ด้วยพระคทาของพระองค์ 32 และจังหวะไม้ เรียวลงโทษทุก จังหวะซึ่ง พระเยโฮวาห์ โบยลง
เหนื อ เขาจะเข้า กับ เสียงรํามะนาและพิณ เขาคู่ พระองค์ จะทรงต่อสู้ เขาด้วยสงครามฟาด
ฟัน 33 เพราะโทเฟทก็ จัด ไว้ นานแล้ว เออ เตรียมไว้ สําหรับ กษั ตริย์ เชิง ตะกอนก็ ลึก และ
กว้าง พร้อมไฟและฟืนมากมาย คือพระปัสสาสะของพระเยโฮวาห์เหมือนธารกํามะถันมา
จุดให้ลุก
15
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วิบัติ แก่ คนเหล่า นั ้น ผู้ ลงไปที่ อียป
ิ ต์ เพื่อ ขอความช่วยเหลือ และหมายพึ่ งม ้า ผู้ ที่ วางใจ
ในรถรบเพราะมีมาก และวางใจในพลม้า เพราะเขาทัง้ หลายแข็งแรงนั ก แต่มิได้หมายพึ่ง
องค์บริสุทธิของอิ
สราเอล หรือแสวงหาพระเยโฮวาห์ 2 แต่ถึงกระนั ้น พระองค์ยังทรงเฉลียว
์
ฉลาดและจะนําภัยพิบติ
ั มาให้ พระองค์จะมิได้ทรงเรียกพระวจนะของพระองค์คืนมา แต่จะ
ทรงลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ วงศ์ วานผู้ กระทํา ความผิด และต่อสู้ กับ ผู้ ชว
่ ยเหลือ ของคนเหล่านั ้ นที ่
3
กระทํา ความชัว่ ช้า คนอียป
ิ ต์ เป็น คน และไม่ ใช่ พระเจ้า และม้า ทัง้ หลายของเขาเป็น เนื้ อ
หนั ง และไม่ ใช่ วิญญาณ เมื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออก ทัง้ ผู้
ช่วยเหลื อก็จะสะดุด และผู้ที่ รับการช่วยเหลื อก็จะล้ม และเขาทัง้ หลายจะล้มเหลวด้วยกัน
4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ ว่า “ดังสิงโตหรือสิงโตหนุ่มคํารามอยู่เหนื อเหยื่อ
ของมัน และเมื่อ เขาเรียกผู้ เลี้ยงแกะหมู่ หน ่ึ งมาสู้ มัน มัน จะไม่ คร้ามกลัว ต่อ เสียงของเขา
ทัง้ หลาย หรือย่อย่นต่อ เสียงอึงคะนึ ง ของเขา ดัง่ นั ้น แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะเสด็จ
ลงมาเพื่อ สู้ รบเพื่อ ภู เขาศิ โยนและเพื่อ เนิ น เขาของมัน 5 เหมือนนกบิ นร ่อ นอยู่ ดัง่ นั ้น แห
ละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงป้องกันเยรู ซาเล็ม พระองค์ จะทรงป้องกันและช่วยให้พ้น
พระองค์จะทรงเว้นเสีย และสงวนชีวต
ิ ไว้ 6 จงกลับมาหาพระองค์ผู้ที่ประชาชนอิสราเอลได้
กบฏอย่างร้าย 7 เพราะในวันนั ้น ทุกคนจะทิง้ รู ปเคารพของตนที่ทําด้วยเงิน และรู ปเคารพ
ของตนที่ ทํา ด้วยทองคํา ซึ่ งม ือ ของเจ้า ได้ ทํา ขึ้น อย่างบาปหนาสําหรับ ตัว เจ้า 8 และคนอัส
ซีเรีย จะล้ม ลงด้วยดาบซึ่ง ไม่ ใช่ ของชายฉกรรจ์ และดาบซึ่ง ไม่ ใช่ ของคนตํ่าต้อยจะกิน เขา
เสีย และเขาจะหนี จากดาบและคนหนุ่มของเขาจะพ่ายแพ้อย่างสิน
้ เชิง 9 เขาจะข้ามที่กําบัง
ของเขาไปเพราะความหวาดกลัว และพวกเจ้า นายของเขาจะเกรงกลัว ธงนั ้น� พระเยโฮ
วาห์ผู้ที่ไฟของพระองค์อยู่ในศิโยน และผู้ที่เตาหลอมของพระองค์อยู่ในเยรู ซาเล็ม ตรัสดัง
นี้ แหละ
1

32

อาณาจักรของพระคริสต์ในอนาคต คือความหวังของอิสราเอล
ดู เถิด กษั ตริย์องค์ หน่งึ จะครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้านายจะครอบครอง
ด้วยความยุ ติ ธรรม 2 และผู้ หน ่งึ จะเหมือนที่ กําบัง จากลม เป็ นที ่ คุ ้ม ให้ พ้น จากพายุ ฝน
เหมือนธารนํ้า ในที่ แห้ง เหมือนร่ม เงาศิลามหึมาในแผ่นดิ นที ่ อ่อนเปลี้ย 3 แล ้ว ตาของคน
ที่ เห็นจะมิได้ หลับ และหูของคนที่ ฟังจะได้ ยิน 4 จิ ตใจของคนที่ หุนหันจะเข้าใจความรู ้ และ
ลิน
้ ของคนติดอ่างจะพูดฉะฉานอย่างทันควัน 5 เขาจะไม่เรียกคนเลวทรามว่าคนใจกว้างอีก
หรือคนถ่อยว่าเป็นคนอารี 6 เพราะคนเลวทรามจะพูดอย่างเลวทราม และใจของเขาก็ปอง
ความชัว่ ช้า เพื่อ ประกอบความหน้า ซื่อ ใจคด เพื่อ ออกปากพูด ความผิด เกี่ยวกับ พระเยโฮ
วาห์ เพื่อทําจิตใจของคนหิวให้อดอยากและจะไม่ ให้คนกระหายได้ ดื่ม 7 อุ บายของคนถ่อย
ก็ ชัว่ ร้าย เขาคิด ขึ้น แต่ กิจการชัว่ เพื่อ ทําลายคนยากจนด้วยถ้อยคํา เท็จ แม้ว ่า เมื่อ คําร้อง
ของคนขัดสนนั ้น ถูก ต้อง 8 แต่ คนใจกว้างก็ แนะนํา แต่ สิ ่ง ที่ ประเสริฐ เขาจะดํารงอยู่ ด้วย
สิง่ ที่ ประเสริฐ 9 หญิงทัง้ หลายที่ อยู่อย่างสบายเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด และฟังเสียงของข้าพเจ้า
ท่านบุตรสาวที่ ไม่ ระมัดระวัง เอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง คํา พูด ของข้าพเจ้า 10 อี กสัก ปี กว่าๆ หญิง ที่
ไม่ ระมัดระวัง เอ๋ย ท่านจะสะดุ้ง ตัว สัน
่ เพราะไร่องุ ่ นก ็ จะไร้ผล ฤดู เก ็บ ผลไม้ ก็ จะไม่ มาถึง
11 หญิง ที่ อยู่ สบายเอ๋ย จงตัว สัน
่ เถิด ท่านผู้ไม่ ระมัดระวังเอ๋ย จงสะดุ้งตัวสัน
่ เถิด จงแก้ ผ้า
ปล่อยตัวล่อนจ้อน และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ 12 เขาจะทุบอก ด้วยเรือ
่ งไร่นาที ่แสนสุข
ด้วยเรือ
่ งเถาองุน
่ ผลดก 13 ด้วยเรือ
่ งแผ่นดินของชนชาติของเราซึ่งงอกแต่หนามใหญ่และ
หนามย่อย ด้วยเรือ
่ งบ้านเรือนที่ ช่น
ื บานในนครที่ สนุกสนาน 14 เพราะว่า พระราชวัง จะถูก
ทอดทิง้ เมืองที่ มี คนหนาแน่ น จะถูก ทิง้ ร้าง ป้อมปราการและหอคอยจะกลายเป็น ถํ้า เป็น
1
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นิ ตย์ เป็ นที ่ ช่น
ื บานของลาป่า เป็น ลานหญ้า ของฝูง แพะแกะ 15 จนกว่า พระวิญญาณจะ
เทลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิน
่ ทุ รก ัน ดารกลายเป็น สวนผลไม้ และสวนผลไม้ นั้น จะ
16
ถือว่าเป็นป่า แล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร และความชอบธรรมพักอยู่
17
ในสวนผลไม้ และผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติ ภาพ และผลของความชอบธรรม
คือความสงบและความวางใจเป็นนิ ตย์ 18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ในที่ อยู่อย่างสันติ ใน
ที่ อาศั ยอันปลอดภัย ในที่ พักอันสงบ 19 เมื่อป่าพังทลาย ลูกเห็บจะตกและเมืองจะยุบลงที
เดียว 20 ท่านที่ หว่านอยู่ ข้างห้วงนํ้า ทัง้ ปวงก็ เป็นสุข ผู้ ที่ ปล่อยให้ ตี นว ัว และตีน ลาเที่ยวอยู่
อย่างอิสระ

33
พระสัญญาและคําตักเตือนต่างๆ

วิบัติ แก่ เจ้ าผู้ ทําลาย ผู้ ซึ่ง ตัว เจ้า เอง มิ ได้ ถู ก ทําลาย เจ้ า ผู้ เป็น คน ทรยศ ซึ่ง ไม่ มี ผู้
ใด ได้ ทรยศ ต่อ เจ้า เลย เมื่อ เจ้า จะ หยุด ทําลาย เจ้ า จะ ถูก ทําลาย และ เมื่อ เจ้า จะ หยุด ยัง้
การ ประพฤติ ทรยศ เสีย เขา ทัง้ หลาย จะ ทรยศ ต่อ เจ้า 2 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง
พระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายรอคอยพระองค์ ขอทรงเป็น แขน
ของเขาทัง้ หลายทุก เช้า เป็น ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลายในยามทุกข์ ลําบากด้วย
3 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงกัมปนาท ชนชาติ ทัง้ หลายหนี ไป พระองค์ ทรงลุก ขึ้น บรรดาประชาชาติ
ก็กระจัดกระจายไป 4 ของที่รบ
ิ ได้ของเจ้าก็ถูกรวบรวมเหมือนตัก
๊ แตนวัยคลานเก็บรวบรวม
5
คนก็กระโดดตะครุบอย่างตัก
๊ แตนวัยบินโดดตะครุ บ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นทีเยิ
่ นยอ เพราะ
พระองค์ประทับ ณ ที่สูง พระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมเต็มศิโยน 6 สติ
ปัญญาและความรู ้อั นอ ุ ดมจะเป็น เสถียรภาพแห่ง เวลาของเจ้า และเป็น กําลัง แห่ง ความ
รอด ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เป็น ทรัพย์ สมบัติ ของเขา 7 ดู เถิด ผู้ แกล้ว กล้า ของเขาจะ
ร้องทู ลอย ู่ ภายนอก คณะทูต สันติภาพจะรํา่ ไห้ อย่างขมขื่น 8 ทางหลวงก็ ร้าง คนสัญจรไป
มาก็ หยุด เดิน เขาหัก พันธสัญญาเสีย เขาดู หมิน
่ เมืองต่างๆ เขาไม่ นับถือ คน 9 แผ่ นดิน ไว้
ทุกข์และอ่อนระทวย เลบานอนอับอายและถูกโค่นลง ชาโรนเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร บาชาน
และคารเมลก็สลัดผลของเขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “บัดนี้ เราจะลุกขึ้น บัดนี้ เราจะเป็ นที
่ ยกย่อง บัดนี้ เราจะเป็ นที ่ เชิดชู 11 เจ้ าจะอุ้ มท ้ องแต่ แกลบ เจ้ าจะคลอดแต่ ตอ ลมหายใจ
ของเจ้าเป็นไฟที่จะเผาผลาญเจ้า 12 และชนชาติทัง้ หลายก็จะเหมือนถูกเผาเป็นปูน เหมือน
หนามใหญ่ ที่ ถู กตัด ลงที่ เผาในไฟ� 13 เจ้ าผู้ อยู่ไกล ฟัง ซิ ว่า เราได้ ทํา อะไร เจ้ าผู้ อยู่ ใกล้ จง
รับรู เ้ รือ
่ งกําลังของเรา 14 คนบาปในศิ โยนก็ กลัว ความสะทกสะท้านทําให้คนหน้าซื่อใจคด
ประหลาดใจ “ใครในพวกเราจะอยู่กับไฟที่ เผาผลาญได้ ใครในพวกเราจะอาศัยอยู่กับการ
ไหม้เป็นนิ ตย์ได้� 15 คือเขาผู้ดําเนิ นอย่างชอบธรรมและพูดอย่างซื่อตรง เขาผู้ดูหมิน
่ ผลที่
ได้จากการบีบบังคับ ผู้สลัดมือของเขาจากการถือสินบนไว้ ผู้อุดหูจากการฟังเรือ
่ งเลือดตก
ยางออก และปิดตาจากการมองความชัว่ ร้าย 16 เขาจะอาศัยอยู่บนที่สูง ที่กําบังของเขาจะ
เป็น ป้อมหิน จะมี ผู้ ให้ อาหารเขา นํ้า ของเขาจะมี แน่ 17 ตาของเจ้า จะเห็น กษั ตริย์ ทรงสง่า
ราศี จะเห็นแผ่นดินที ่ยด
ื ออกไกล 18 จิตใจของเจ้าจะคิดถึงความสยดสยอง “เขาผู้ที่ ทํากา
รนั บอยู่ที่ไหน เขาผู้ที่ ชัง่ บรรณาการอยู่ที่ไหน เขาผู้ที่ นั บ หอคอยอยู่ที่ไหน � 19 ท่านจะไม่ เห
็นชนชาติที่ดุร้ายอีก ชนชาติที่พูดคลุมเครือซึ่งท่านฟังไม่ออก ที่พูดต่างภาษาซึ่งท่านเข้าใจ
ไม่ ได้ 20 จงมองศิ โยน เมืองแห่งเทศกาลของเรา ตาของท่านจะเห็น เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ อยู่ที่
สงบ เป็นพลับพลาที่ ไม่ต้องขนย้าย หลักหมุดพลับพลาจะไม่รู จั
้ กถอนขึ้น เชือกผู กก็จะไม่รู ้
1
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จักขาด 21 แต่นั ่นพระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ่อา่ ตระการ ในที่ที่มีแม่น้าํ และ
ลําธารกว้าง ที่จะไม่มีเรือกรรเชียงใหญ่แล่นไป ที่จะไม่มีเรืองามโอ่อา่ ผ่านไป 22 เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติ ให้เรา
พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น บรมมหากษั ตริย์ ของเรา พระองค์ จะทรงช่วยเราให้รอด 23 สายโยง
ของเจ้า ห้อยหย่อน มัน จะยึด เสาให้แน่ นไม่ ได้ หรือ ยึด ใบให้กางไม่ ได้ แล ้ว เขาจะแบ่ง เหยื่อ
และของที่ รบ
ิ ได้ เป็ นอันมากนั ้น แม้คนง่อยก็ จะเอาเหยื่อได้ 24 ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าว
ว่า “ข้าป่วยอยู�
่ ประชาชนผู้อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจะได้รบ
ั อภัยความชัว่ ช้าของเขา

34
วันแห่งพระเยโฮวาห์และพระพิโรธของพระองค์
บรรดาประชาชาติ เอ๋ย จงเข้า มาใกล้ จะได้ ฟัง และชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย ฟัง ซิ ขอให้แผ่
นดิน โลกและสรรพสิง่ ในนั ้น ฟัง ทัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ มาจากพิ ภพ 2 เพราะพระเยโฮ
วาห์ ทรงเกรีย
้ วกราดต่อ ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ และดุ เดือดต่อ พลโยธาทัง้ สิน
้ ของเขา พระองค์
ทรงสังหารผลาญเขาอย่างเด็ด ขาด และมอบเขาไว้แก่ การฆ่า 3 คนที ่ ถู กฆ่า ของเขาจะถูก
เหวีย
่ งออกไป และกลิน
่ เหม็นแห่งศพของเขาจะฟุ้งไป ภู เขาจะละลายไปด้วยโลหิตของเขา
4 บริวารทัง
้ สิน
้ ของฟ้าสวรรค์จะละลายไป และท้องฟ้าก็ จะม้วนเหมือนหนั งสื อม้วน บริวาร
ทัง้ สิน
่ อย่างมะเดื่อ หล่น จากต้น มะเดื่อ
้ ของมัน จะร่วงหล่น เหมือนใบไม้ หล่น จากเถาองุน
5 เพราะว่า ดาบของเราจะได้ ด่ ืม จนอิม
่ ในฟ้าสวรรค์ ดู เถิด มันจะลงมาเพื่อพิพากษาเอโดม
6
และชนชาติ ที่ เราสาปแช่งแล้ว พระแสงของพระเยโฮวาห์เต็มไปด้วยโลหิต เกรอะกรังไป
ด้วยไขมัน กับเลือดของลูกแกะและแพะ กับไขมันของไตแกะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์มี การ
ฆ่าบูชาในเมืองโบสราห์ การฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดม 7 ม้ายูนิคอนจะล้มลงพร้อมกับ
เขาด้วย และวัว หนุ่ม จะล้ม อยู่กับ วัวท ี่ ฉกรรจ์ แผ่ นดิน ของเขาจะโชกไปด้วยเลื อด และดิน
จะได้อุดมด้วยไขมัน 8 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีวน
ั เพื่อการแก้แค้น มีปี แห่งการตอบแทน
เพื่อการโต้เถียงกันของศิโยน 9 และลําธารแห่งเอโดมจะกลายเป็นยางมะตอย และดินของ
เมืองนี้ จะกลายเป็นกํามะถัน แผ่นดินนี้ จะกลายเป็นยางมะตอยที่ลุกอยู่ 10 ทัง้ กลางคืนและ
กลางวัน จะไม่ ดับ ควัน ของมัน จะขึ้น อยู่ เสมอเป็น นิ ตย์ มัน จะถูก ทิง้ ร้างอยู่ ทุ กชั ว
่ อายุ ไม่มี
ใครจะผ่านไปเนื องนิ ตย์ 11 แต่ นกกระทุง และอี กาบ ้านจะยึ ดม ัน เป็น กรรมสิทธิ์ นกทึดทือ
และกาจะอาศัย อยู่ ที่ นั่น พระองค์ จะทรงขึง สายแห่ง ความยุง่ เหยิง เหนื อม ัน และปล่อยลู
กด งิ่ แห่ง ความว่างเปล่า 12 เขาจะเรียกพวกขุนนางมายัง ราชอาณาจั กร แต่ ไม่มี เลย และ
บรรดาเจ้านายของมันจะไม่มีค่าเลย 13 หนามใหญ่จะงอกขึ้นในพระราชวังของมัน ตําแยแ
ละต้น หนามจะงอกขึ้น ในป้อมปราการของมัน และจะเป็ นที ่ อาศัย ของมังกร และเป็น ลาน
ของนกเค้าแมว 14 และสัตว์ป่าจะพบกับหมาจิง้ จอก เมษปิศาจจะร้องหาเพื่อนของมัน เออ
ผีจะลงมาที่ นั่นและหาที่ ตัวพัก 15 นกฮูกจะทํารังและตกฟองที่ นั ่น และกกไข่และรวบรวม
ลู กอ่อนไว้ในเงาของมัน เออ เหยี่ยวปีกดําจะรวมกันที ่นั ่น ต่างคู่ก็อยู่กับของมัน 16 จงเสาะ
หาและอ่านจากหนั งสือ ของพระเยโฮวาห์ สัตว์ เหล่า นี้ จะไม่ ขาดไปสัก อย่างเดียว ไม่มี ตัว
ใดที่ จะไม่ มี คู่ เพราะหนั งสือ นั ้น ได้ บัญชาปากของเราแล้ว และพระวิญญาณของพระองค์
ได้ รวบรวมไว้ 17 พระองค์ ทรงจับ สลากให้ มัน แล้ว พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ ปัน ส่วนให้ ด้วย
เชือกวัด มันทัง้ หลายจะได้กรรมสิทธิเป็
์ นนิ ตย์ มันจะอาศัยอยูใ่ นนั ้นทุกชัว่ อายุ
1

35
อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่ศิโยน
ถิน
่ ทุ รกันดารและที่ แห้งแล้งจะยินดี เพื่อเขาทัง้ หลาย ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ ์และผลิ
ดอกอย่างต้นดอกกุ หลาบ 2 มันจะออกดอกอุดม และเปรมปรีดิ ์ด้วยความชื่นบานและการ
1
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ร้องเพลง สง่าราศีของเลบานอนก็จะประทานให้มัน ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการของคารเมลและ
ชาโรน ที่ เหล่านี้ จะเห็นสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ และความโอ่อา่ ตระการของพระเจ้าของ
พวกเรา 3 จงหนุนกําลังของมือที่อ่อน และกระทําหัวเข่าที่ออ
่ นให้มัน
่ คง 4 จงกล่าวกับคนที่มี
ใจคร้ามกลัวว่า “จงแข็งแรงเถอะ อย่ากลัว ดูเถิด พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจะเสด็จมาด้วย
การแก้แค้น พระองค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอด ด้วยการตอบแทนของพระเจ้า� 5 แล้
วนัยน์ ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก 6 แล้วคนง่อยจะกระโดด
ได้ อย่างกวาง และลิน
้ ของคนใบ้ จะร้องเพลง เพราะนํ้า จะพลุ่ง ขึ้น มาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และ
ลําธารจะพลุ่งขึ้นในทะเลทราย 7 ดินที่แตกระแหงจะกลายเป็นสระนํ้า และดินที่กระหายจะ
กลายเป็นนํ้าพุ ในที่อาศัยของมังกรที่ที่แต่ละตัวอาศัยนอนอยูจ
่ ะมีหญ้าพร้อมทัง้ ต้นอ้อและ
8
ต้นกกงอกขึ้น และจะมีทางหลวงที่ นั ่น และจะมีทางหนึ่ ง และเขาจะเรียกทางนั ้ นว่า ทาง
แห่งความบริสุทธิ์ คนไม่ สะอาดจะไม่ ผ่านไปทางนั ้น แต่ จะเป็น ทางเพื่อพวกเขา แล้วพวก
ที่เดินทางแม้คนโง่ก็จะไม่หลงในนั ้น 9 จะไม่มีสิงโตที่นั ่น หรือจะไม่มีสัตว์ร้ายมาบนทางนั ้น
จะหามันที่นั่นไม่พบ แต่ผู้ที่ไถ่ไว้แล้วจะเดินบนนั ้น 10 ผู้ที่รับการไถ่แล้วของพระเยโฮวาห์จะ
กลับ และจะมายัง ศิ โยนด้วยร้องเพลง มี ความชื่นบานเป็น นิ ตย์ บนศีรษะของเขาทัง้ หลาย
เขาจะได้รบ
ั ความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย
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เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์
1 ต่อมาในปีที่สิบสี่แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคียาห์ เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยก
ขึ้น มาต่อสู้ บรรดานครที่ มี ป้อมของยู ดาห์และยึด ได้ 2 และกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ รบ
ั สัง่ ให้
รับชาเคห์ ไปจากเมืองลาคีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ พร้อมกับกองทัพ
ใหญ่ และท่านมายืนอยู่ทางรางระบายนํ้าสระบนที่ถนนลานซักฟอก 3 เอลียาคิมบุตรชายฮิ
ลคี ยาห์ก็ ออกมาหาท่าน เอลี ยาคิ ม เป็น ผู้ บัญชาการราชสํานั ก พร ้ อมกับ เชบนาห์ราชเลขา
และโยอาห์บุตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ
รับชาเคห์ขู่เข็ญอิสราเอล

“จงทูลเฮเซคี ยาห์ว่า ‘พระมหากษั ตริย์ คือกษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรีย ตรัสดังนี้ ว่า ท่านวางใจในอะไร 5 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร้สาระ) “เรามี
ยุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ� หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 6 ดูเถิด
ท่านวางใจในไม้ เท ้า อ้อ ที่ เดาะ คื ออ ียป
ิ ต์ ซึ่ง จะตํา มือ ของคนใดๆที่ ใช้ ไม้ เท ้า นั ้น ยัน ฟาโรห์
กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์เป็นเช่นนั ้นต่อทุกคนที่วางใจในเขา 7 แต่ถ้าท่านจะบอกเราว่า “เราวางใจ
ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา� ก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์นั้นมิใช่หรือที่
เฮเซคียาห์รอ
้ื ทิง้ เสียแล้ว พลางกล่าวแก่ยูดาห์และเยรู ซาเล็มว่า “ท่านทัง้ หลายจงนมัสการ
ที่ หน้าแท่ นบู ชานี้� 8 ฉะนั ้นบัดนี้ มาเถิด มาทําสัญญากั นกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของ
ข้า เราจะให้ ม้า สองพัน ตัว แก่ เจ้า ถ้า ฝ่ายเจ้า หาคนที่ ขี่ ม้า เหล่า นั ้น ได้ 9 แล ้ วอย่างนั ้น เจ้า
จะขับ ไล่ นายกองแต่ เพียงคนเดียวในหมู่ ข้าราชการผู้ น้อยที่สุด ของนายของเราอย่างไรได้
แต่ เจ้ ายัง วางใจพึ่ งอ ียป
ิ ต์ เพื่อ รถรบและเพื่อ พลม้า 10 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ที่ เรามาต่อสู้ แผ่ นดิน
นี้ เพื่อ ทําลายเสีย ก็ ขึ้น มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮวาห์ตรัส แก่ ข้าว ่า “จง
ขึ้น ไปต่อสู้ แผ่ นดิน นี้ และทําลายเสีย� ’ ” 11 แล ้ว เอลี ยาคิ ม เชบนาห์ และโยอาห์ เรียนรับ
ชาเคห์ว่า “ขอที เถอะ ขอพู ดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษา
นั ้น ขออย่า พู ดก ับ เราเป็น ภาษาฮีบรู ให้ ประชาชนผู้ อยู่ บนกําแพงนั ้น ได้ยน
ิ เลย� 12 แต่ รับ
ชาเคห์ว่า “นายของข้าใช้ให้เรามาพูดถ้อยคําเหล่านี้ แก่นายของเจ้าและแก่เจ้า และไม่ให้พู
ดกับคนที่นั่งอยูบ
่ นกําแพง ผูที
้ ่จะต้องกินขีแ
้ ละกินเยีย
่ วของเขาพร้อมกับเจ้าอย่างนั ้นหรือ�
4 และรับ ชาเคห์พู ดก ับ เขาว่า
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“จงฟังพระวจนะของพระมหา
กษั ตริย์ คือ กษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย 14 กษั ตริย์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘อย่า ให้เฮเซคี ยาห์ลวงเจ้า เพราะ
เขาไม่สามารถที่ จะช่วยเจ้าให้พ้น 15 อย่าให้เฮเซคี ยาห์กระทําให้เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์
โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราให้พ้น แน่ จะไม่ ทรงมอบเมืองนี้ ไว้ในมือ ของกษั
ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� ’ 16 อย่า ฟัง เฮเซคี ยาห์ เพราะกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จงทํา
สัญญาไมตรีกับเราด้วยของกํานั ล และออกมาหาเรา แล้วทุกคนจะได้กินจากเถาองุน
่ ของ
ตน และทุกคนจะกินจากต้นมะเดื่อของตน และทุกคนจะดื่ มน้าํ จากที่ ขังนํ้าของตน 17 จน
เราจะมานําเจ้าไปยังแผ่นดินที่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง เป็นแผ่นดินที่มีข้าวและนํ้าองุน
่
18
แผ่นดิ นที ่มี ขนมปังและสวนองุน
่
จงระวังเกลือกว่าเฮเซคี ยาห์จะนําเจ้าผิดไปโดยกล่าว
ว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้พ้น� มี พระแห่งบรรดาประชาชาติ องค์ ใดเคย
ช่วยแผ่น ดิน ของตนให้ พ้น จากพระหัตถ์ แห่ งกษั ตริย์ ของอัส ซีเรีย ได้ หรือ 19 พระของเมือง
ฮามั ท และเมือ งอารปั ดอย ู่ ที่ไหน พระของเมืองเสฟารวาอิ มอยู่ ที่ไหน เขาได้ ชว
่ ยสะมาเรีย
20
ให้พ้น จากมือ ของเราหรือ พระองค์ ใดในบรรดาพระทัง้ หลายของประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วย
ประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเยรู ซาเล็มให้พ้นจากมือ
ของเราหรือ� ” 21 แต่เขาทัง้ หลายนิ่ งไม่ตอบเขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์มี
ว่า “อย่าตอบเขาเลย�
13 แล้วรับชาเคห์ได้ ยืนร้องตะโกนเสียงดังเป็ นภาษาฮีบรู ว่า

เฮเซคียาห์ฟังคําขู่เข็ญของรับชาเคห์
แล ้ว เอลี ยาคิ ม บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ ราชเลขา และ
โยอาห์ บุ ตรชายอาสาฟ เจ้ ากรมสารบรรณ ได้ เข ้า เฝ้า เฮเซคี ยาห์ ด้วยเสื้อผ้า ฉี ก ขาด และ
กราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์
22

37

ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ทรงได้ ยิน พระองค์ ก็ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ เสีย และทรง
เอาผ้า กระสอบคลุม พระองค์ และเสด็จ เข้า ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์
ทรงใช้ เอลี ยาคิ ม ผู้ บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ ราชเลขา และพวกปุโรหิต ใหญ่ คลุม
ตัวด้วยผ้ากระสอบ ไปหาอิสยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชายของอามอส 3 เขาทัง้ หลายเรียนท่าน
ว่า “เฮเซคี ยาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘วัน นี้ เป็ นว ัน ทุกข์ ใจ วัน ถูก ติ เตียนและหมิน
่ ประมาท เด็ กก ็ ถึง
4
กําหนดคลอด แต่ไม่มีกําลังเบ่งให้คลอด ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคงจะสดับ
ถ้อยคํา ของรับ ชาเคห์ ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย นายของเขาได้ สัง่ มาให้ เย้ ยพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์ และ จะ ทรง ขนาบ ถ้อยคํา ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ได้ ทรง สดับ เพราะ
ฉะนั ้นขอท่านถวายคําอธิษฐานเพื่อส่วนชนที่เหลืออยูนี
่ ้� ”
1

อิสยาห์สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือยูดาห์
5 ดัง นั ้น ข้าราชการของกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ มาถึ งอ ิส ยาห์ 6 อิส ยาห์ ก็ บอกเขาทัง
้ หลายว่า
“จงทูลนายของท่านเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยน
ิ นั ้น
7
ซึ่ง ข้าราชการของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ กล ่าวหยาบช้า ต่อ เรา ดู เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจ
อย่างหนึ่ ง ในเขา เพื่อ เขาจะได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ของเขา และเราจะให้เขา
ล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง� ”

เซนนาเคอริบสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
และได้พบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียสู้รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยินว
่ากษั ตริย์ออกจากลาคีชแล้ว 9 พระองค์ทรงได้ยน
ิ เกี่ยวกับทีรหะคาห์กษั ตริย์แห่งเอธิโอเปีย
ว่า “เขาได้ ออกมาสู้ รบกับ พระองค์ แล้ว � และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไป
เฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า 10 “เจ้าจงพูดกับเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่าให้พระเจ้า
ของท่านซึ่งท่านวางใจนั ้นลวงท่านว่า “เยรู ซาเล็มจะมิได้ถูกมอบไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งอ
8 รับชาเคห์ได้กลับไป
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ัสซีเรีย� 11 ดู เถิด ท่านได้ยน
ิ แล้ วว่า บรรดากษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ กระทําอะไรกับแผ่นดิน
ทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสีย หมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับ การช่วยให้ พ้น หรือ 12 บรรดา
พระของบรรดาประชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้
ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์
ของฮามัท กษั ตริยของอารปั
์
ด กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
เฮเซคียาห์อธิษฐาน

เฮเซคี ยาห์ทรงรับจดหมายจากมือ ผู้ สื่อสาร และทรงอ่าน และเฮเซคี ยาห์ได้ ขึ้น ไปยัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรงคลี่ จดหมายนั ้น ออกต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
15 และเฮเซคี ยาห์ ทรงอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า 16 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผูทรงประทั
้
บระหว่างพวกเครู บ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดา
ราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์ แต่ องค์ เดียว พระองค์ ได้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และ
แผ่น ดิน โลก 17 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงเบิก พระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับ บรรดาถ้อยคํา ของเซนนาเคอริบ ซึ่ง
เขาได้ใช้มาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 18 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นความจริงที่บรรดากษั ตริ
ย์แห่งอัสซีเรียได้กระทําให้ประเทศทัง้ สิน
้ และแผ่นดินของเขานั ้นร้างเปล่า 19 และได้เหวี่ยง
พระของประชาชาตินั้นเข้าไฟ เพราะเขามิใช่พระ เป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์ เป็นไม้และ
หิน เพราะฉะนั ้นเขาจึงถูกทําลายเสีย 20 ฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือ ของเขา เพื่อ ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่ง
แผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์แต่พระองค์เดียว�
14

พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยยูดาห์ให้พ้นจากเซนนาเคอริบ

“พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ได้ อธิษฐานต่อ เราเกี่ยวกับ เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่
งอัสซีเรีย 22 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับท่านนั ้ นว่า ‘ธิดาพรหมจารี
แห่ งศิ โยนดู หมิน
่ ศีรษะใส่ เจ้า 23 เจ้ า
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ย เจ้า ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม สัน
เย้ย และกล่าวหยาบช้า ต่อ ผู้ ใด เจ้ าขึ้น เสียงของเจ้า ต่อ ผู้ ใด และเบิง่ ตาของเจ้า อย่างเย่อ
หยิง่ ต่อ ผู้ ใด ต่อ องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอลน่ ะ ซิ 24 เจ้ าได้ เย้ ยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยผู้ รับ
ใช้ ของเจ้า และเจ้า ได้ ว่า “ด้วยรถรบเป็ นอ ัน มากของข้า ข้า ได้ ข้ึ นที ่ สูง ของภู เขา ถึงที่ ไกล
สุดของเลบานอน ข้าจะโค่นต้นสนสี ดาร์ที่ สูงที่สุดของมันลง ทัง้ ต้นสนสามใบที่ ดี ที่ สุดของ
มัน ข้าจะเข้าไปยังที่ ยอดลิ บที่สุดในชายแดนของมัน ที่ ป่าไม้แห่งคารเมล 25 ข้าขุดบ่อและ
ดื่ มน ้าํ ข้า ได้ เอาฝ่าเท้า ของข้า กวาดธารนํ้า ทัง้ สิน
้ ของสถานที่ ที่ ถู กล ้ อมโจมตี ให้ แห ้งไป�
26 เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เราได้จัดไว้นานแล้ว เราได้กะแผนงานไว้แต่ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง ณ บัดนี้
เราให้เป็น ไปแล้ว คือ เจ้า จะทํา เมืองที่ มี ป้อมให้พัง ลงให้เป็นกองสิง่ ปรักห ัก พัง 27 ส่วนชาว
เมืองนั ้ นมีอาํ นาจน้ อย เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือนหญ้าที่ ทุ่งนา และเหมือนหญ้า
อ่อน เหมือนหญ้าที่บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่มันจะงอกงามอย่างนั ้น
28 แต่ เราได้ รู จั
้ กการที่เจ้านั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราดของ
29
เจ้าต่อเรา เพราะเจ้าได้เกรีย
้ วกราดต่อเรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา
ฉะนั ้น เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูก เจ้า และบังเหียนของเราใส่ รม
ิ ฝีปากเจ้า และเราจะ
หัน เจ้า กลับ ไปตามทางซึ่ง เจ้า มานั ้น 30 และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ เจ้า คือ ปี นี้ เจ้ าจะกิน
สิง่ ที่ งอกขึ้น เอง และในปี ที่ สองสิง่ ที่ ผลิ จากเดิม แล ้ว ในปี ที่ สาม จงหว่าน และเกี่ยว และ
ปลูกสวนองุน
่ และกินผลของมัน 31 ส่วนที่รอดและเหลือแห่งวงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่ ราก
ลงไป และเกิด ผลขึ้น บน 32 เพราะว่า ส่วนคนที่ เหลือ จะออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่
21 แลวอ
้ ิสยาห์บุตรชายของอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า
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รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ โยน ความกระตือรือร้น ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทํา
การนี้ � 33 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึง ตรัส เกี่ยวกับ กษั ตริย์แห่งอ ัสซี เรียด ัง นี้ ว่า ‘ท่านจะ
ไม่เข้าในนครนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่ นั ่น หรือถือโล่ เข้ามาข้างหน้านคร หรือสร้างเชิงเทินสู้ มัน
34 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ 35 เพราะเราจะป้องกันนครนี้ ไว้เพื่อให้รอด เพื่อเห็นแก่เราเอง และเห็นแก่ดาวิดผู้
รับใช้ของเรา� ” 36 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์จึงได้ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแห่ง
คนอัสซีเรียเสียหนึ่ งแสนแปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดู เถิด พวก
เหล่า นั ้น เป็น ศพทัง้ นั ้น 37 แล ้ว เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียก ็ ได้ ยกไปและกลับ บ้าน
และอยูใ่ นนี นะเวห์ 38 ต่อมาขณะเมื่อท่านนมัสการในนิ เวศของพระนิ สโรกพระของท่าน อัด
รัม เมเลคและชาเรเซอร์ โอรสของท่าน ก็ ประหารท่านเสีย ด้วยดาบ และหนี ไปยัง แผ่น ดิน
อาร์มีเนี ย และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน

38
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรนั ้น
ในวัน เหล่า นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และอิส ยาห์ ผู้ พยากรณ์ บุ
ตรชายของอามอสเข้า มาเฝ้า พระองค์ และทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จง
จัดการการบ้านการเมืองของเจ้า ให้เรียบร้อย เจ้ าจะต้องตาย เจ้ าจะไม่ ฟื้ น � 2 แล ้ว เฮเซคี
ยาห์ทรงหัน พระพักตร์เข ้า ข้างฝา และอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ 3 ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงระลึ กว่า ข้า พระองค์ ดําเนิ น อยู่ ต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ ด้วยความจริงและด้วยใจที่ เพียบพร้อม และได้ กระทําสิง่ ที่ ประเสริฐในสาย
พระเนตรของพระองค์ มาอย่างไร� และเฮเซคี ยาห์ ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 แล ้ว พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึ งอ ิส ยาห์ ว่า 5 “จงไปบอกเฮเซคี ยาห์ ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นนํ้าตา
ของเจ้าแล้ว ดูเถิด เราจะเพิม
ิ ให้เจ้าอีกสิบห้าปี 6 เราจะช่วยเจ้าและเมืองนี้ ให้พ้นจากมือ
่ ชีวต
ของกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย และจะป้องกัน เมืองนี้ ไว้ 7 นี่ จะเป็น หมายสําคัญ สําหรับ พระองค์
จากพระเยโฮวาห์ ที่ พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา สิง่ นี้ ตามที่ พระองค์ ได้ ทรงตรัส ไว้ 8 ดู เถิด
เราจะกระทําให้เงาที่ดวงอาทิตย์ทอดมาบนนาฬิกาแดดของอาหัสย้อนกลับมาสิบขัน
้ � ดวง
อาทิตย์ ก็ได้ ย้อนกลับ บนนาฬิกาแดดสิบ ขัน
้ ตามขั ้ นที ่ ได้ ตกไป 9 บทประพันธ์ ของเฮเซคี
ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรของ
พระองค์นั ้น มีว่า 10 ข้าพเจ้าว่า เมื่อชีวต
ิ ของข้าพเจ้ามาถึงกลางคน ข้าพเจ้าจะไปยังประตู
แดนคนตาย ข้าพเจ้า ต้องถูก ตัดขาดจากปี ที่ เหลือ อยู่ ของข้าพเจ้า 11 ข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า
จะไม่ เห ็ นพระเยโฮวาห์ คือ พระเยโฮวาห์ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น ข้าพเจ้า จะมองไม่ เห ็ นม
นุษย์ อีก ที่ ในหมู่ ชาวแผ่น ดิน โลก 12 อายุ ของข้าพเจ้า ก็ ถู กพรากและถูก ถอนออกไปจาก
ข้าพเจ้า อย่างกับเต็นท์ ของผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าได้ ตัดชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างคนทอ
ผ้า พระองค์ จะทรงตัด ข้าพเจ้า ด้วยโรคตรอมใจ พระองค์ จะทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง อวสาน
ทัง้ วัน และคืน 13 ข้าพเจ้า ได้ คิด จนรุ ง่ เช้า ว่า พระองค์ จะทรงหัก กระดูก ทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า
14
เหมือนอย่างสิงโต พระองค์ จะทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง อวสานทัง้ วัน และคืน ข้าพเจ้า ร้อง
อย่างนกนางแอ่นหรือนกกรอด ข้าพเจ้าพิลาปอย่างนกเขา ตาของข้าพเจ้าเหนื่ อยอ่อนด้วย
มอง ขึ้น ข้าง บน โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ ถู กบ ีบ บังคับ ขอ พระองค์ ทรง เป็น ผู้
ประกัน ของข้า พระองค์ 15 แต่ ข้าพเจ้า จะพูด อะไรได้ เพราะพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า แล้ว
และพระองค์ เองได้ ทรงกระทํา เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ จะดําเนิ น ไปด้วยความสงบเสงีย
่ มตลอด
ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพราะความขมขื่น แห่ง จิตใจของข้าพเจ้า 16 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
มนุษย์ ดํารงชีพ อยู่ ได้ ด้วยสิง่ เหล่า นี้ และชีวต
ิ แห่ง วิญญาณของข้า พระองค์ ก็ อยู่ ในบรรดา
1
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สิง่ เหล่า นี้ พระองค์ จะทรงให้ ข้า พระองค์ หายดี และทรงทําให้ ข้า พระองค์ มี ชว
ิ 17 ดู เถิด
ี ต
เพราะเห็น แก่ สันติภาพ ข้า พระองค์ จึ งม ี ความขมขื่น มากยิง่ แต่ พระองค์ ทรงรัก ชีวต
ิ ของ
ข้า พระองค์ จึง ได้ ทรงช่วยให้ พ้น จากหลุม แห่ง ความพินาศ เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งบาป
ทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ ไว้เบื้องพระปฤษฎางค์ ของพระองค์ 18 เพราะแดนคนตายสรรเสริญ
พระองค์ ไม่ ได้ ความมรณายกย่องพระองค์ ไม่ ได้ บรรดาคนที่ ลงไปยังปากแดนคนตายนั ้น
จะหวังในความจริงของพระองค์ไม่ได้ 19 คนเป็น คนเป็น เขาจะสรรเสริญพระองค์ อย่างที่
ข้า พระองค์ กระทํา ในวัน นี้ บิ ดาจะได้ สําแดงความจริง ของพระองค์ แก่ ลูก ของเขา 20 พระ
เยโฮวาห์ ได้ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ รอด เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะร้องเพลงและเล่น
เครือ
่ งสายของข้าพเจ้า ตลอดวัน เวลาแห่ง ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายที่ พระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์� 21 ฝ่ายอิสยาห์ได้กล่าวว่า “ให้เขาเอาขนมมะเดื่อมาแผ่นหนึ่ ง และแปะไว้ที่พระ
ยอดเพื่อพระองค์จะฟื้ น� 22 เฮเซคียาห์ได้ตรัสด้วยว่า “อะไรจะเป็นหมายสําคัญว่า ข้าพเจ้า
จะได้ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์�
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เฮ เซ คี ยาห์ สําแดง คลัง ทรัพย์ ทัง้ หมด ของ พระองค์ ให้ คน จาก บา บิ โลน เห็น (2 พกษ
20:12)
1 คราวนั ้น เมโรดัค บาลาดัน โอรสของบาลาดัน กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน ทรงส่ง ราชสาร
และเครือ
่ งบรรณาการมายังเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ยนว
ิ ่าเฮเซคียาห์ทรงประชวร
และทรงหายประชวรแล้ว 2 และเฮเซคี ยาห์ ทรงเปรมปรีดิ ์ เพราะเขาเหล่า นั ้น และทรงพา
เขาชมคลังทรัพย์ของพระองค์ ชมเงิน ทองคํา และเครือ
่ งเทศและนํ้ามันประเสริฐ และคลัง
พระแสงทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ทุ กอย่างซึ่ งม ี ในท้องพระคลัง ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ในพระราชวัง หรือ
ในราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซ่ึง เฮเซคี ยาห์ มิได้ ทรงสําแดงแก่ เขา 3 แล ้ วอ ิส ยาห์ ผู้
พยากรณ์ ก็ เข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคี ยาห์และทูลพระองค์ ว่า “คนเหล่านี้ ทูลอะไรบ้าง และเขา
มาแต่ ไหนเข้า เฝ้า พระองค์� เฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “เขาได้ มาหาเราจากเมืองไกล จากบาบิ
โลน� 4 ท่านทูลว่า “เขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้าง� และเฮเซคียาห์ตรัสตอบ
ว่า “เขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสิ ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิได้ สําแดงแก่ เขา�
5 แล ้ วอ ิส ยาห์ ทูล เฮเซคี ยาห์ ว่า “ขอทรงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา 6 ดู เถิด
วัน เวลากําลัง ย่างเข้า มา เมื่อ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ในวัง ของเจ้า และสิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า ได้
สะสมจนถึงทุกวันนี้ จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลน จะไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ แหละ 7 และลูกบางคนซึ่งถือกําเนิ ดจากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาแก่ เจ้ าจะถูกนําเอาไป และเขา
จะเป็นขันทีในวังของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 8 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านกล่าวนั ้นก็ดีอยู�
่ เพราะพระองค์ดําริว่า “จะมีความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
และความจริงในวันเวลาของเรานี้ �

40
จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า
พระเจ้า ของเจ้า ตรัสว ่า “จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติ ของเรา 2 จงพู ดก ับ เยรู ซาเล็ม
อย่างเห็นใจ และจงประกาศแก่ เมืองนั ้ นว ่า การสงครามของเธอสิน
้ สุด ลงแล้ว และความ
ชัว่ ช้าของเธอก็ อภัยเสียแล้ว เพราะเธอได้ รบ
ั โทษจากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์แล้ว เป็น
สองเท่าของความบาปผิดของเธอ�
1

คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:3)
เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่ง พระเยโฮวาห์ จงทํา ทางหลวง
สําหรับ พระเจ้า ของเราให้ตรงไปในทะเลทราย 4 หุบเขาทุก แห่ง จะถูก ยกขึ้น ภู เขาและเนิ น
3
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ทุกแห่งจะให้ต่ําลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง และที่ ขรุ ขระจะกลายเป็ นที ่ราบ 5 และจะ
เผยสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ และบรรดาเนื้ อ หนั ง จะได้ เห ็น ด้วยกัน เพราะพระโอษฐ์ ของ
พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว�
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์ (อสย 40:6—41:29)

6 เสียงหนึ่ งร้องว่า “ร้องซิ� และเขาว่า “ข้าจะร้องว่ากระไร� บรรดาเนื้ อหนั งกเ็ ป็ นเสมือน

ต้นหญ้า และความงามทัง้ สิน
่ วแห้งไป
้ ของมันกเ็ ป็นเสมือนดอกไม้แห่งทุ่งนา 7 ต้นหญ้าเหีย
ดอกไม้นั ้ นก็รว่ งโรยไป เพราะพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์เป่ามาถูกมัน มนุษย์ชาติเป็น
หญ้าแน่ ทีเดียว 8 ต้นหญ้าเหีย
่ วแห้งไป ดอกไม้นั ้นกร็ ว่ งโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้าของ
เราจะยัง่ ยืน อยู่ เป็น นิ ตย์ 9 โอ ศิ โยนเอ๋ย ผู้ นํา ข่าวดี เจ้ าจงขึ้น ไปบนภูเขาสูง โอ เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ผูนํ
้ าข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกําลัง จงเปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย จงกล่าว
แก่ หว
ั เมืองแห่ง ยู ดาห์ ว่า “ดู เถิด นี่ พระเจ้า ของเจ้า� 10 ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จะเสด็จมาด้วยพระหัตถ์อน
ั เข้มแข็ง และพระกรของพระองค์จะครอบครองเพื่อพระองค์ ดู
เถิด รางวัล ของพระองค์ ก็ อยู่ กับ พระองค์ และพระราชกิจ ของพระองค์ ก็ อยู่ ต่อ พระพักตร์
พระองค์ 11 พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผูเ้ ลี้ยงแกะ พระองค์จะทรง
รวบรวมลูก แกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์ จะทรงอุม
้ ไว้ที่ พระทรวง และทรงค่อยๆ
นํา บรรดาที่ มี ลู กอ ่อนไป 12 ผู้ ใดได้ เคยตวงนํ้า ทัง้ สิน
้ ด้วยอุ้ งม ือ ของตน และวัด ฟ้า สวรรค์
ด้วยคืบ เดียว บรรจุ ผงคลี ของแผ่น ดิน โลกไว้ในถัง เดียว และชัง่ ภูเขาในตาชัง่ และชัง่ เนิ น
ด้วยตราชู 13 ผู้ใดได้ นําทางพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ หรือเป็ นที ่ปรึกษาของพระองค์
ได้สัง่ สอนพระองค์ 14 พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใด ผู้ใดสัง่ สอนพระองค์ และผู้ใดสอนทางแห่ง
ความยุ ติ ธรรมให้ พระองค์ และสอนความรู ้แก่ พระองค์ และสําแดงให้ พระองค์ เห ็ นทาง
แห่งความเข้าใจ 15 ดูเถิด บรรดาประชาชาติก็เหมือนนํ้าหยดหนึ่ งจากถัง และนั บว่าเหมือน
ผงบนตาชัง่ ดู เถิด พระองค์ ทรงหยิบ เกาะทัง้ หลายขึ้น มาเหมือนสิง่ เล็ก น้ อย 16 เลบานอน
ไม่ พอเป็น ฟืน และสัตว์ป่าน ั นก
้ ็ ไม่ พอเป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 17 ต่อ พระพักตร์พระองค์ บรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สิ้นก ็ เหมือนไม่ มี อะไรเลย พระองค์ ทรงนั บ ว่า เขาน้ อยยิง่ กว่า ความว่างเปล่า
และการไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ 18 ท่านจะเปรียบพระเจ้า เหมือนผู้ ใด หรือ เปรียบพระองค์
คล้ายกับ อะไร 19 รู ปเคารพสลัก น่ ะ หรือ ช่างเขาหล่ อม ัน ไว้ ช่างทองเอาทองคํา ปิด ไว้และ
หล่อสร้อยเงินให้ 20 เขาผู้ที่ยากจนจนเขาไม่มีเครือ
่ งบูชาเลยก็เลือกต้นไม้ที่จะไม่ผุ เขาเสาะ
หาช่างที่ มี ฝี มือ มาตกแต่ง ให้เป็ นร ูป เคารพสลัก ที่ ไม่ หวัน
่ ไหว 21 ท่านทัง้ หลายไม่ เคยรู หรื
้ อ
ท่านไม่ เคยได้ยน
ิ หรือ ไม่มี ผู้ ใดบอกท่านตัง้ แต่ แรกแล้ว หรือ ท่านไม่ เข ้า ใจตัง้ แต่ รากฐาน
ของแผ่นดินโลกหรือ
พระเจ้าประทับเหนื อขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
คือ พระองค์ ผู้ ประทับ เหนื อ ปริมณฑลของแผ่น ดิน โลก และชาวแผ่น ดิน โลกก็ เหมือน
อย่างตัก
๊ แตน ผูทรงขึ
้
งฟ้าสวรรค์เหมือนขึงม่าน และกางออกเหมือนเต็นท์ที่อาศัย 23 ผูทรง
้
กระทําเจ้านายให้เป็นเหมือนเปล่า และทรงกระทําให้ผู้ครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเหมือน
ศูนยภาพ 24 พอปลูกเขาเหล่านั ้นเสร็จ พอหว่านเสร็จ พอที่รากหยัง่ ลง พระองค์ก็จะเป่ามา
บนเขา เขาก็จะเหีย
่ วแห้งไป และลมหมุนก็จะพัดพาเขาไปเหมือนตอข้าว 25 องค์บริสุทธิตรั
์
26
สว่า “เจ้ าจะเปรียบเรากับผู้ใดเล่าซึ่งเราจะเหมือนเขา� จงแหงนหน้าขึ้นดู ว่า ผู้ใดสร้าง
สิง่ เหล่านี้ พระองค์ผู้ทรงนําบริวารออกมาตามจํานวน เรียกชื่อมันทัง้ หมดโดยอานุภาพอัน
ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ และเพราะพระองค์ ทรงฤทธิเข
์ ้ม แข็ง จึง ไม่ ขาดไปสัก ดวงเดียว 27 โอ
ยาโคบเอ๋ย ทําไมเจ้า จึง ว่า โอ อิสราเอลเอ๋ย ทําไมจึง พูด ว่า “ทางของข้าพเจ้า ปิดบัง ไว้จาก
22
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พระเยโฮวาห์ และความยุ ติ ธรรมอัน ควรตกแก่ ข้าพเจ้า นั ้ นก ็ ผ่านพระเจ้า ของข้าพเจ้า ไป
เสีย� 28 ท่านไม่ เคยรู หรื
้ อ ท่านไม่ เคยได้ยน
ิ หรือ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า เนื องนิ ตย์
คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ย หรือเหน็ ดเหนื่ อย ความ
เข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะหยัง่ รู ได้
้ 29 พระองค์ทรงประทานกําลังแก่คนอ่อนเปลี้ย
และแก่ ผู้ที่ ไม่มีกําลัง พระองค์ ทรงเพิม
่ แรง 30 แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ ดเหนื่ อย
และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว 31 แต่เขาทัง้ หลายผู้รอคอยพระเยโฮวาห์จะเสริมเรีย
่ วแรง
ใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิง่ และไม่ เหน็ ดเหนื่ อย เขาจะเดินและไม่
อ่อนเปลี้ย

41

ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์
1 โอ เกาะทัง
้ หลายเอ๋ย จงสงบใจต่อหน้าเรา จงให้ชนชาติ ทัง้ หลายฟื้ นกําลังของเขาเสีย
ใหม่ ให้ เขาเข้า มาใกล้ แล ้ว ให้ เขาพูด ให้ เราพากัน เข้า มาใกล้ เพื่อ การพิพากษา 2 ใครได้
เร้าใจให้ คนชอบธรรมมาจากตะวัน ออก ได้ เรียกท่านให้ ติดตาม ได้ มอบบรรดาประชาชาติ
ต่อ หน้า ท่าน และให้ท่า นครอบครองเหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ หลาย ได้ มอบพวกเขาไว้แก่ ดาบของ
ท่านเหมือนผงคลี และแก่ คัน ธนูของท่านเหมือนตอข้าวที่ ถู กพัด ไป 3 ท่านไล่ ตามพวกเขา
และผ่านเขาไปอย่างปลอดภัย ตามทางที่ เท ้า ของท่านไม่ เคยเหยียบ 4 ผู้ ใดได้ ประกอบกิจ
และกระทําเช่นนี้ เรียกบรรดาชัว่ อายุทัง้ หลายออกมาตัง้ แต่ เดิม เราเองคือพระเยโฮวาห์ผู้
เป็น ปฐม และกับ กาลอวสาน เราคือ ผู้ นั ้น 5 เกาะทัง้ หลายเห็น แล้ วก ็ เกรงกลัว ปลายแผ่น
ดินโลกก็กลัว เขาทัง้ หลายได้เข้ามาใกล้ 6 ทุกคนช่วยเพื่อนบ้านของตน และทุกคนกล่าวแก่
พี่น้ องของตนว่า “จงกล้าเถิด� 7 ช่างไม้ก็หนุนใจช่างทอง ผู้ที่ทําให้เรียบด้วยค้อนก็หนุนใจ
ผู้ที่ตีทัง่ ว่า “พร้อมแล้วสําหรับการบัดกรี� และเขาก็เอาตะปูตรึงไว้เพื่อไม่ให้หวัน
่ ไหว 8 แต่
เจ้า อิสราเอล เป็นผู้รับใช้ของเรา ยาโคบผู้ซ่ึงเราได้เลือกไว้ เชื้อสายของอับราฮัมสหายของ
เรา 9 เจ้าผู้ซ่ึงเรายึดไว้จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก และเรียกเจ้ามาจากพวกผู้ใหญ่ของโลก
กล ่าวแก่ เจ้ าว่า “เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา เราได้ เลือกเจ้า และไม่ เหว ี่ ยงเจ้า ออกไป� 10 อย่า
กลัวเลย เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกําลังเจ้า
เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา 11 ดูเถิด บรรดา
ผู้ ที่ ขัดเคืองกับ เจ้า จะต้องได้ ความอายและอดสู เขาจะเป็น ความว่างเปล่า คนเหล่านั ้ นที ่
ฝืน สู้ เจ้ าจะพินาศไป 12 เจ้ าจะแสวงหาพวกเขา แต่ เจ้ าจะไม่ พบเขา คือ ผู้ ที่ ต่อสู้ กับ เจ้า ผู้
ที่ ทํา สงครามกับ เจ้า จะเป็น ความว่างเปล่า และเป็น สิง่ ไร้ค่า 13 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า จะยึ ดม ือ ขวาของเจ้า ไว้ คือ เราเองพู ดก ับ เจ้า ว่า “อย่า กลัว เลย เราจะช่วย
เจ้า� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เจ้ าหนอนยาโคบ เจ้ าคนอิสราเอล เราจะช่วย
เจ้า ผู้ไถ่ของเจ้าคือองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล� 15 ดูเถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็นเลื่อนนวด
ข้าวใหม่ คม และมีฟัน เจ้าจะนวดและบดภูเขา และเจ้าจะทําเนิ นเขาให้เหมือนแกลบ 16 เจ้
าจะซัดมันและลมจะพัดมันไปเสีย และลมหมุนจะกระจายมัน และเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระ
เยโฮวาห์ เจ้ าจะอวดอ้างในองค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 17 เมื่อคนจนและคนขัดสนแสวงหา
นํ้าและไม่มี และลิน
ิ เขา
้ ของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหาย เราคือพระเยโฮวาห์จะได้ยน
เอง เรา พระเจ้าของอิสราเอล จะไม่ละทิง้ เขา 18 เราจะเปิดแม่น้ําบนที่สูงทัง้ หลาย และนํ้าพุ
ที่ท่ามกลางหุบเขา เราจะทําถิน
่ ทุรกันดารให้เป็นสระนํ้า และที่ดินแห้งเป็นนํ้าพุ 19 ในถิน
่ ทุ
รกันดารเราจะปลูกต้นสนสีดาร์ ต้นกระถินเทศ ต้นนํ้ามันเขียว และต้นมะกอกเทศ ในทะเล
ทรายเราจะวางต้นสนสามใบ ทัง้ ต้นสนเขาและต้นไม้ ที่ เขียวชะอุม
่ ตลอดปี ด้วยกัน 20 เพื่อ
คนจะได้เห็นและทราบ เขาจะใคร่ครวญและเข้าใจด้วยกัน ว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ได้
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ทรงกระทําการนี้ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลได้สร้างสิง่ นี้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงนําข้อ
คดีของเจ้าขึ้นมา� กษั ตริย์ของยาโคบตรัสว่า “จงนําข้อพิสูจน์ของเจ้ามา� 22 ให้เขานํามา
และแจ้ง แก่ เราว่า จะเกิด อะไรขึ้น จงแจ้ง สิง่ ล่วงแล้ว ให้ เราทราบว่า มี อะไรบ้าง เพื่อ เราจะ
พิจารณา เพื่อเราจะทราบถึงอวสานของสิง่ เหล่านั ้น หรือจงเล่าให้เราฟังถึงสิง่ ที่ จะบังเกิด
มา 23 จงแจ้ง แก่ เราว่า ต่อ ไปนี้ อะไรจะเกิด ขึ้น เพื่อ เราจะรู ว้ า่ เจ้า เป็น พระ เออ จงทํา ดี หรือ
จงทําร้าย เพื่อเราจะได้ขยาดและดูกัน 24 ดูเถิด เจ้าไม่มีค่าอะไรเลยและการงานของเจ้าก็
สูญเปล่า ผู้ที่ เลือกเจ้าก็ เป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียน 25 เราได้ เร้าผู้หน่งึ จากทิศเหนื อและเขาจะ
มา จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เขาจะเรียกนามของเรา เขาจะเหยียบผู้ครอบครองเหมือนเหยียบ
ปูนสอ เหมือนช่างหม้อยํ่าดินเหนี ยว 26 ใครแจ้งไว้ตัง้ แต่เริม
่ แรก เพื่อเราจะทราบ และล่วง
หน้าเพื่อเราจะพูดว่า “เขาชอบธรรม� เออ ไม่มีผู้ใดได้ แจ้งให้ทราบ เออ ไม่มีผู้ใดได้ เล่าให้
ฟัง เออ ไม่มีผูใดได้
้
ยน
ิ ถ้อยคําของเจ้า 27 คนแรกจะกล่าวแก่ศิโยนว่า “ดูเถิด ดูเขาทัง้ หลาย
� และเราจะส่งผู้นําข่าวดีให้แก่เยรู ซาเล็ม 28 แต่เมื่อเรามองก็ไม่มีใคร ไม่มีที่ปรึกษาในหมู่
พวกคนเหล่านี้ คือผู้ที่ เมื่อเราถามก็ ได้ ให้คําตอบ 29 ดู เถิด พระเหล่านั ้นไร้ประโยชน์ ทัง้ สิน
้
บรรดากิจการของมั นก ็ เป็น ความว่างเปล่า รู ปเคารพหล่อ ของมั นก ็ เป็น แต่ ลมและความ
ยุง่ เหยิง

42
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์ (มธ 12:18-21; ฟป 2:5-8)
1 จงดู ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา ผู้ ซึ่ง เราเชิดชู ผู้ เลือกสรรของเรา ผู้ ซึ่ง ใจเราปี ติ ยินดี เราได้ เอา
วิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้ว ท่านจะส่ง ความยุ ติ ธรรมออกไปให้แก่ บรรดาประชาชาติ
2 ท่านจะไม่รอ
้ งหรือเปล่งเสียงของท่าน หรือกระทําให้ได้ยินเสียงของท่านตามถนน 3 ไม้อ้อ
ชํ้า แล้ วท ่านจะไม่ หัก และไส้ ตะเกียงที่ ลุ กร ิบ หรีอยู
่ ่ ท่านจะไม่ ดับ ท่านจะส่ง ความยุ ติ ธรรม
ออกไปด้วยความจริง 4 ท่านจะไม่ล้มเหลวหรือท้อแท้จนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรม
ไว้ในโลก และเกาะทัง้ หลายจะรอคอยพระราชบัญญัติของท่าน 5 พระเจ้า คือ พระเยโฮวาห์
ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และทรงขึ งม ัน ผู้ ทรงแผ่ แผ่ นดิน โลกและสิง่ ที่ บังเกิด จากโลกออก
ไป ผู้ทรงประทานลมหายใจแก่ประชาชนที่ บนโลก และจิตวิญญาณแก่ผู้ดําเนิ นอยู่บนโลก
ตรัสด ัง นี้ ว่า 6 “เราคือ พระเยโฮวาห์ เราได้ เรียกเจ้า มาด้วยความชอบธรรม เราจะยึ ดม ือ
เจ้า และจะรักษาเจ้า ไว้ เราจะให้เจ้ าเป็น ตัว พันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็น ความสว่างแก่
บรรดาประชาชาติ 7 เพื่อเบิกตาคนที่ตาบอด เพื่อนําผู้ถูกจองจําออกมาจากคุก นําผู้ที่นั ่งใน
ความมืดออกมาจากเรือนจํา
อิสราเอลจะได้กลับไปอยูใ่ นแผ่นดินของตน
8 เราคือ เยโฮวาห์ นั ่น เป็ น นามของเรา สง่า ราศี ของเรา เรามิ ได้ ให้ แก่ ผู้ อ่ น
ื หรือ ให้ คํา ที่
สรรเสริญ เราแก่ รู ป แกะสลัก 9 ดู เถิด สิ ่ง ล่วงแล้ วน ั ้นก ็ สําเร็จ แล้ว และเราก็ แจ ้ง สิง่ ใหม่ ๆ
ก่อนที่ สิ ่ง เหล่า นั ้น จะเกิด ขึ้น เราก็ ได้ เล่า ให้ฟัง แล้ว� 10 จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮ
วาห์ จงสรรเสริญ พระองค์ จากปลายแผ่น ดิน โลก ทัง้ ผู้ ที่ ลงไปยัง ทะเล และบรรดาสิง่ ที่ อยู่
ในนั ้น ทัง้ เกาะทัง้ หลายและชาวถิน
่ นั ้น 11 จงให้ถิน
่ ทุรกันดารและหัวเมืองในนั ้นเปล่งเสียง
ทัง้ ชนบทที่ เคดาร์อาศัยอยู่ จงให้ชาวศิลาร้องเพลง ให้เขาโห่รอ
้ งมาจากยอดภูเขา 12 จงให้
เขาถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญพระองค์ในเกาะทัง้ หลาย
อิสราเอลจะรับโทษ

13 พระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปอย่างคนแกล้วกล้า

พระองค์จะทรงเร้าความหึงหวงของ
พระองค์ ข้น
ึ อย่างนั กรบ พระองค์ จะทรงร้อง พระองค์ จะทรงโห่ดัง พระองค์ จะทรงมีชย
ั ต่อ
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ศัตรู ของพระองค์ 14 เราได้นิ่งอยู่นานแล้ว เราเงียบอยู่และรัง้ ตนเองไว้ บัดนี้ เราจะร้องออก
มาเหมือนผูห
้ ญิงกําลังคลอดบุตร เราจะสังหารผลาญและทําลายสิน
้ ทันที 15 เราจะทิง้ ภูเขา
และเนิ น ให้ ร้าง และให้ บรรดาพืช ผัก บนนั ้น แห้ง ไป เราจะให้ แม่น้าํ กลายเป็น เกาะ และจะ
ให้สระแห้งไป 16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทางที่ เขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก เราจะนําเขาไปในทาง
ทัง้ หลายที่ เขาไม่รู จ
้ ัก เราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นสว่าง สิ ่งที่ คดให้ตรง สิ ่งเหล่า
นี้ เป็น สิง่ ที่ เราจะกระทํา แก่ พวกเขา และเราจะไม่ ละทิง้ พวกเขา 17 เขาทัง้ หลายจะหันกลับ
และจะต้องขายหน้า อย่างที่ สุด คือ ผู้ ที่ วางใจในรู ป แกะสลัก ผู้ ที่ กล ่าวแก่ รู ปเคารพหล่อ ว่า
“ท่านเป็น พระของเรา� 18 ท่านผู้ หู หนวกเอ๋ย ฟัง ซิ และท่านผู้ ตาบอดเอ๋ย มองซิ เพื่อ ท่าน
จะเห็นได้ 19 ใครเป็นคนตาบอด ก็ผู้รบ
ั ใช้ของเราน่ ะซิ หรือใครหูหนวกอย่างกับทูตของเราที่
เราใช้ไป ใครตาบอดอย่างผู้ที่สมบูรณ์ แล้ว หรือตาบอดอย่างผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ 20 เจ้
าเห็น หลายอย่าง แต่ มิได้ สังเกต หู ของเขาเปิด แล้ว แต่ เขามิ ได้ยน
ิ 21 เพราะเห็น แก่ ความ
ชอบธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย ที่จะเชิดชูพระราชบัญญัติและกระทํา
ให้พระราชบัญญัตินั ้นมีเกียรติ 22 แต่นี่ เป็นชนชาติที่ถูกขโมยและถูกปล้น เขาทุกคนติดอย
ู่ ในรู และซ่อนอยู่ ในคุก เขาตกเป็น เหยื่อ ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดช่วยให้ พ้น เป็น ของริบ ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดพูด
ว่า “คืน ซิ� 23 ผู้ ใดในพวกเจ้า จะเงีย
่ หู ฟัง ในเรือ
่ งนี้ ที่ จะมุ่ง หน้า ตัง้ ใจฟัง ในอนาคต 24 ใคร
มอบยาโคบให้แก่ผู้ริบ และอิสราเอลให้แก่ผู้ปล้น ไม่ใช่พระเยโฮวาห์หรือ ผู้ซึ่งเราได้ทําบาป
ต่อ ซึ่ง เขาไม่ ยอมดําเนิ น ในทางของพระองค์ และซึ่ง เขามิ ได้ เชื่อ ฟัง พระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 25 ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงหลัง่ ความโกรธจัด ลงมาบนเขา และหลัง่ อานุภาพของ
สงคราม ทําให้เขาติดเพลิงอยูโดยรอบ
่
แต่เขาไม่รู ้ มันไหม้เขา แต่เขามิได้เอาใจใส่

43
พระสัญญาอันประเสริฐแก่อิสราเอล
1 บัดนี้ พระเยโฮวาห์ ผู้ ได้ สร้างท่าน โอ ยาโคบ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงปั้ นท่าน โอ อิสราเอล
ตรัสด ัง นี้ ว่า “อย่า กลัว เลย เพราะเราได้ ไถ่ เจ้ าแล้ว เราได้ เรียกเจ้า ตามชื่อ เจ้ าเป็น ของเรา
2 เมื่อเจ้าลุยข้ามนํ้า เราจะอยูก
่ ับเจ้า เมื่อข้ามแม่นํ้า นํ้าจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่
ไหม้ และเปลวเพลิง จะไม่ เผาผลาญเจ้า 3 เพราะเราเป็น พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า องค์
บริสุทธิแห่
ิ ต์เป็นค่าไถ่ของเจ้า ให้เอธิโอเปียและ
์ งอิสราเอล ผู้ช่วยให้รอดของเจ้า เราให้อียป
4
เส-บาเพื่อ แลกกับ เจ้า เพราะว่า เจ้า ประเสริฐ ในสายตาของเรา เจ้ าได้ รบ
ั เกียรติ และเรา
รักเจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให้ชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อแลกกับชีวต
ิ ของเจ้า 5 อย่า
กลัวเลย เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า เราจะนําเชื้อสายของเจ้ามาจากตะวันออก และเราจะรวบรวม
6
เจ้า มาจากตะวัน ตก เราจะพู ดก ั บท ิศ เหนื อ ว่า ‘ปล่อยเถิด� และกั บท ิศ ใต้ ว่า ‘อย่า ยึด ไว้�
จงนําบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ ไกล และเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก 7 คือ
ทุกคนที่ เขาเรียกตามนามของเรา เพราะเราได้ สร้างเขาเพื่อสง่าราศี ของเรา เราได้ ปั้นเขา
เออ เราได้สร้างเขาไว้� 8 จงนําประชาชาติทัง้ หลายผู้ตาบอดแต่ยังมีตา ผู้ที่ หูหนวกแต่ เขา
ยังมหู
ี ออกมา 9 ให้บรรดาประชาชาติประชุมพร้อมกัน และให้ชนชาติทัง้ หลายชุมนุมกัน ใน
ท่ามกลางเขามีผู้ที่ แจ้งอย่างนี้ ได้ และเล่าสิง่ ล่วงแล้วให้เราฟังได้ ให้เขาทัง้ หลายนําพยาน
ของเขามาพิ สู จน ์ ตัว เขา และให้ เขาได้ยน
ิ และกล่าวว่า “จร ิง แล้ว� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า “เจ้ าทัง้ หลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้ เลือกไว้แล้ว เพื่อเจ้าจะ
รู จ
้ ักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั ้นแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระเจ้าใดถูกปั้ นขึ้น
และภายหลังเราก็จะไม่มี 11 เรา เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเราไม่มีพระผูช
้ ว
่ ยให้รอด
12 เมื่อไม่มีพระอื่นในหมู่ พวกเจ้า เราแจ้งให้ทราบและช่วยให้รอดและพิสูจน์ให้เห็น ฉะนั ้น
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เจ้า ทัง้ หลายเป็น พยานของเราว่า เราเป็น พระเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 13 “เออ
ตัง้ แต่เดิมเราก็เป็นพระองค์นั้นอยู่ ไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นจากมือของเราได้ เราจะประกอบกิจ
ใดๆ ใครจะขัดขวางกิจการนั ้นได้� 14 พระเยโฮวาห์ผูไถ่
้ ของเจ้า องค์บริสุทธิของอิ
สราเอลตรั
์
สดังนี้ ว่า “เพื่อเห็นแก่เจ้า เราจะส่งไปยังบาบิโลน และเราจะนําบรรดาขุนนางของเขาลงมา
คือพวกเคลเดียในกําปั่ นที ่เขาทัง้ หลายเคยโห่ร้อง 15 เราคือพระเยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิของ
์
16
เจ้า เป็นผูส
้ ร้างของอิสราเอล เป็นกษัตริย์ของเจ้า� พระเยโฮวาห์ ผูทรงสร้
้
างทางในทะเล
17
สร้างวิถี ในนํ้า ที่ มี อานุภาพ ผู้ ทรงนํา รถรบและม้า กองทัพ และอานุภาพออกมา เขาทัง้
หลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ได้ เขาทัง้ หลายสูญไปและดับเสียเหมือนไส้ ตะเกียง ตรั
สดังนี้ ว่า 18 “อย่าจดจําสิง่ ล่วงแล้ วนน
ั ้ อย่าพิเคราะห์สิ ่งเก่าก่อน 19 ดูเถิด เราจะกระทําสิง่
ใหม่ บัดนี้ จะงอกขึ้นมาแล้ว เจ้าจะไม่เห็นหรือ เราจะทําทางในถิน
่ ทุรกันดารและแม่น้ําในที่
20
แห้งแล้ง สัตว์ป่าในทุ่งจะให้เกียรติเรา คือมังกรและนกเค้าแมว เพราะเราให้น้ําในถิน
่ ทุ
รกันดาร ให้แม่น้าํ ในที่แห้งแล้ง เพื่อให้นํ้าดื่มแก่ชนชาติผู้เลือกสรรของเรา 21 คือชนชาติที่
เราปั้ นเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเรา 22 โอ ยาโคบเอ๋ย ถึงกระนั ้นก็ไม่ใช่เราที่เจ้
าเรียกหา โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้ าเหน็ ดเหนื่ อยเราแล้ว 23 เจ้ามิได้นําแพะแกะของเจ้ามาเป็น
เครือ
่ งเผาบูชาแก่เรา หรือให้เกรียรติเราด้วยเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า เรามิได้ให้เป็นภาระ
แก่ เจ้ าด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งบู ชา หรือ ให้ เจ้ าเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งกํายาน 24 เจ้ ามิ ได้ เอาเงิน ซื้
ออ ้อยให้เรา หรือ ให้เราพอใจด้วยไขมัน ของเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า แต่ เจ้ าได้ ให้เราเป็น
ภาระด้วยเรือ
่ งบาปของเจ้า เจ้ าให้เราเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเจ้า 25 เรา เรา
คือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความละเมิดของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จดจําบรรดา
บาปของเจ้าไว้ 26 จงฟื้ นความให้เราฟัง ให้เรามาโต้ด้วยกัน เจ้าจงให้การมา เพื่อจะพิสูจน์
ว่าเจ้าถูก 27 บิดาเดิมของเจ้าทําบาป และผู้สอนทัง้ หลายของเจ้าได้ละเมิดต่อเรา 28 ฉะนั ้น
เราจึง ถอดเจ้า นายแห่ง สถานบริสุทธิ์ เสีย เรามอบยาโคบให้ ถู กสาปแช่ง และอิสราเอลให้
แก่การกล่าวหยาบช้า�
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พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 “โอ

ยาโคบผู้รับใช้ของเรา อิสราเอลผู้ซ่ึงเราเลือกสรรไว้ จงฟังซิ� 2 พระเยโฮวาห์ผู้ทรง
สร้างเจ้า ผู้ ทรงปั้ นเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ และจะช่วยเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “โอ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของ
เรา เยชู รู น ผู้ ซึ่ง เราเลือกสรรไว้ อย่า กลัว เลย 3 เพราะเราจะเทนํ้าลงบนผู้ ที่ กระหาย และ
ลําธารลงบนดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของเราเหนื อเชื้อสายของเจ้า และพรของเราเหนื อ
ลูกหลานของเจ้า 4 เขาทัง้ หลายจะงอกขึ้น มาท่ามกลางหญ้า เหมือนต้นหลิว ข้างลําธารนํ้า
ไหล 5 ผู้นี้ จะว่า ‘ข้าเป็นของพระเยโฮวาห์� และอีกผู้หน่งึ จะเรียกชื่อตนเองด้วยนามของยา
โคบ และอีกผู้หน่งึ จะเขียนไว้บนมือของตนว่า ‘ของพระเยโฮวาห์� และขนานนามสกุลของ
ตนด้วยนามของอิสราเอล� 6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล และผู้ ไถ่
ของเขา พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ ว่า “เราเป็นผูต
้ ้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเรา
แล้วไม่มีพระเจ้า 7 ใครเหมือนเราจะป่าวร้องได้ ให้เขาแจ้งให้ทราบ และให้เขาลําดับเรือ
่ งต่อ
หน้า เราตัง้ แต่ เราได้ สถาปนาประชาชนโบราณ และให้ เขาบอกแก่ เขาทัง้ หลายถึง สิง่ ต่างๆ
ที่ จะเป็น มาและอะไรจะเกิด ขึ้น นั ้น 8 อย่า กลัว เลย และอย่า ขามเลย เรามิ ได้ เล่า ให้ เจ้ าฟัง
ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้วหรือ และเจ้าเป็นพยานทัง้ หลายของเรา มีพระเจ้า
นอกเหนื อ เราหรือ เออ ไม่มี พระเจ้า เราไม่ รู ้จัก เลย� 9 บรรดาผู้ ที่ ทํา รู ป เคารพสลัก ต่างก็
ไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ และสิง่ ที่ เขาปี ติ ยินดี นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ประโยชน์ เขาเป็น พยานของเขา
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เอง พยานเหล่านั ้นทัง้ ไม่เห็นและไม่รู ้ เพื่อเขาจะต้องอับอาย 10 ใครเล่าปั้ นพระหรือหล่อรู ป
เคารพสลัก ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ อะไรเลย 11 ดู เถิด เพื่อนทัง้ สิน
้ ของเขาจะต้องอับอาย และ
ช่างฝีมือนั ้ นก็เป็นแต่มนุษย์ ให้เขาชุ มนุมกันทัง้ หมด ให้เขายืนขึ้น เขาจะสยดสยอง เขาจะ
รับความอับอายด้วยกัน 12 ช่างเหล็กใช้คีมทํางานอยูเ่ หนื อก้อนถ่าน และใช้ค้อนทุบมันด้วย
แขนที่ แข็งแรงของเขา เออ เขาหิวและกําลังของเขาอ่อนลง เขาไม่ ได้ ดื่ มน้าํ เลย และอ่อน
เปลี้ย 13 ช่างไม้ ขึง เชือกวัด เขาเอาดินสอขีด ไว้ เขาแต่ งม ัน ด้วยกบ และขีด ไว้ด้วยวงเวียน
เขาแต่งรู ปนัน
้ ให้เป็ นรูปคน ตามความงามของคน ให้อยู่ในเรือน 14 เขาตัดต้นสนสี ดาร์ลง
เขาเลือกต้นสนจีน และต้น โอ๊ก และปล่อยให้ มัน งอกขึ้น อย่างแข็ง แรงท่ามกลางต้นไม้ ใน
ป่า เขาปลูก ต้น แอชและฝนก็ เลี้ยงมัน 15 แล ้ว มนุษย์ จะเอาไปเผาเสีย เขาเอามัน มาส่วน
หนึ่ งและให้อบอุน
่ ตัวเขา เออ เขาก่อไฟและปิ้ งขนมปัง และเขาเอามาทําพระองค์หน่งึ และ
นมัสการมันด้วย เออ เขาทําเป็ นรูปแกะสลักและกราบรู ปนัน
้ 16 เขาเผาในกองไฟครึง่ หนึ่ ง
บนครึง่ นี้ เขาได้กินเนื้ อ เขาย่างเนื้ อและกินอม
ิ่ และเขาอบอุน
่ ตัวของเขาด้วย แล้วว่า “อ้าฮา
17
ข้าอุน
่ จัง ข้าเห็นไฟแล้ว� และที่เหลือนั ้นเขาทําเป็นพระองค์หนึ่ ง เป็นรูปเคารพสลักของ
เขา และกราบลงนมัสการรู ปนัน
้ และอธิษฐานต่อรู ปนน
ั ้ และว่า “ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้น เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์� 18 เขาทัง้ หลายไม่รู ้ หรือเขาทัง้ หลายไม่เข้าใจ
เพราะตาของเขาถูกปิด เขาจึงเห็นอะไรไม่ได้ และจิตใจของเขาเล่าก็ถูกปิด เขาจึงเข้าใจไม่
ได้ 19 ไม่มี ใครพินิจ พิ เคราะห์ ในใจของตนเลย และไม่ มี ความรู หรื
้ อ ความเข้าใจ ที่ จะกล่าว
ว่า “ข้า ได้ เผามัน เสีย ส่วนหนึ่ ง ในกองไฟ และข้า ก็ เอาถ่านมัน มาปิ้ งขนมปัง ข้า ย่างเนื้ อก ิน
แล้ว และควรหรือที่ ข้าจะทําส่วนที่ เหลือให้เป็นสิง่ น่าเกลียดน่าชัง ควรหรือที่ ข้าจะกราบลง
ต่อท่อนไม้ท่อนหนึ่ ง� 20 เขากินขีเถ้
้ า ใจที่หลอกลวงนําเขาให้เจิน
่ เขาช่วยจิตใจตัวเขาเองให้
พ้นหรือพูดว่า “ไม่มีความมุสาอยูใ่ นมือข้างขวาของข้าหรือ� ก็ไม่ได้
พระเยโฮวาห์คือผู้ไถ่ของอิสราเอล
โอ ยาโคบและอิสราเอลเอ๋ย จงจํา สิง่ เหล่า นี้ เพราะเจ้า เป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา เราได้ ปั้น
เจ้า เจ้าเป็นผูรั
้ บใช้ของเรา โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ลืมเจ้า 22 เราได้ลบล้างการละเมิดของ
เจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบล้างบาปของเจ้าเหมือนเมฆ จงกลับมาหาเรา เพราะเราได้ไถ่
เจ้าแล้ว 23 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลงเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําการนี้ ห้วงลึกของ
แผ่นดินโลกเอ๋ย จงโห่ร้อง ภูเขาเอ๋ย จงร้องเป็นเพลงออกมา โอ ป่าไม้เอ๋ย และต้นไม้ทุกต้น
ในนั ้นด้วย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบ และจะทรงรับเกียรติในอิสราเอล 24 พระเย
โฮวาห์ผู้ ไถ่ ของเจ้า ผู้ ปั้ นเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้าง
สิง่ สารพัด ผู้ ทรงขึง ฟ้า สวรรค์ แต่ ลําพัง ผู้ ทรงกางแผ่น ดิน โลกด้วยตัว เราเอง 25 ผู้ กระทํา
ให้ลางของคนมุสาไม่ ขลัง และกระทํา พวกโหรให้บ้าๆบอๆ ผู้ หัน คนฉลาดให้กล ับ หลัง และ
26 ผูรั
กระทําให้ความรู ของเขาเขลาไป
้
้ บรองถ้อยคําของผูรั
้ บใช้ของพระองค์ และให้สัมฤทธิ์
ผลตามแผนงานแห่ง ทูต ของพระองค์ ผู้ กล ่าวถึง เยรู ซาเล็ม ว่า ‘จะมี คนอาศัย อยู�
่ และถึง
หัวเมืองยูดาห์ว่า ‘จะมีคนมาสร้างขึ้น และเราจะยกสิง่ ปรักหักพังของมันขึ้น� 27 ผูกล
้ ่าวแก่
ที่ลึกว่า ‘จงแห้งเสีย เราจะให้แม่น้าํ ของเจ้าแห้ง�
21

ไซรัส เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสร้างเยรู ซาเล็มขึ้นมาใหม่
ผู้ กล ่าวถึง ไซรัสว ่า ‘เขาเป็น เมษบาลของเรา และเขาจะให้ ความมุ่ง หมายทัง้ สิน
้ ของ
เราสําเร็จ� กล ่าวถึง เยรู ซาเล็ม ว่า ‘จะมี คนมาสร้างเจ้า ขึ้น� และถึง พระวิหารว่า ‘จะวาง
รากฐานของเจ้า� ”
28
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1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับผู้ที่ พระองค์ทรงเจิมไว้คือไซรัส

ผู้ซึ่งเราได้จับมือขวาไว้ เพื่อปราบ
หลายประชาชาติ ให้ อยู่ ข้างหน้า ท่าน และให้ ปลดรัด ประคดจากบัน
้ เอวของบรรดากษั ตริย์
ให้เปิด ประตู ทัง้ สองที่ อยู่ ข้างหน้า ท่านและมิ ให้ประตู เมืองปิด ดังนี้ ว่า 2 “เราจะไปข้างหน้า
เจ้า และปราบที่ คดให้ เป็ นที ่ ตรง เราจะพัง ประตู ทองสัมฤทธิ์ให้ เป็น ชิน
้ ๆ และตั ดล ู กกรง
เหล็กให้ขาด 3 เราจะให้ทรัพย์สมบัติแห่งความมืดแก่เจ้า และขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับ เพื่อเจ้าจะ
ได้ รู ว่
้ า คือ เรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ซึ่ง เรียกเจ้า ตามชื่อ ของเจ้า 4 เพื่อ เห็น
แก่ ยาโคบผู้ รับ ใช้ของเรา และอิสราเอลผู้ เลือกสรรของเรา เราจึง เรียกเจ้า ตามชื่อ ของเจ้า
เราให้นามสกุลเจ้า ทัง้ ๆที่เจ้าไม่รู จั
้ กเรา
พระเจ้าคือความหวังอันเดียวของเรา
เราเป็น พระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่น ใดอีก นอกจากเราไม่ มี พระเจ้า เราคาดเอวเจ้า แม้
เจ้ าไม่ รู ้จัก เรา 6 เพื่อ คนจะได้ รู ้ตัง้ แต่ ที่ ตะวัน ขึ้น และจากที่ ตะวัน ตก ว่า ไม่ มี ใครนอกจาก
เรา เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่มีอื่นใดอีก 7 เราปั้ นความสว่างและสร้างความมืด เราทํา
สันติภาพและสร้างวิบัติ เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้กระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ 8 ฟ้าสวรรค์ เอ๋ย จง
โปรยฝนมาจากเบื้องบน และให้ท้องฟ้าหลัง่ ความชอบธรรมลงมา ให้แผ่นดินโลกเปิดออก
เพื่อ ความรอดจะได้ งอกขึ้น มา และยัง ความชอบธรรมให้พลุ ่ง ขึ้น มาด้วย เรา คือ พระเยโฮ
วาห์ได้สร้างมัน� 9 วิบัติแก่ผู้ที่ขืนสู้กับผู้สร้างของเขา จงให้หม้อดินสู้กับบรรดาช่างปั้ นหม้อ
แห่ง แผ่น ดิน โลก ดิ นเหนี ยวจะพู ดก ับ ผู้ ที่ ปั้ นม ัน หรือ ว่า “ท่านกําลัง ทํา อะไร� หรือ ผลงาน
ของท่านจะว่า “ท่านไร้มือ� 10 วิบัติแก่ผู้ที่พูดกับบิดาว่า “ท่านให้เกิดอะไร� หรือกับผู้หญิง
ว่า “เธอคลอดอะไร� 11 พระเยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส ราเอล ผู้ สร้างของเขาตรัสด ัง นี้
ว่า “เจ้ าถามเราถึงสิง่ ที่ จะเกิ ดมีมาถึง ลูกหลานของเรา และถึง การงานแห่งมือของเรา เจ้
าสัง่ เราเชียว 12 เราสร้างแผ่น ดิน โลก และเนรมิต มนุษย์ บนนั ้น เราเอง มือ ของเราขึง ฟ้า
สวรรค์ และเราบัญชาบริวารทัง้ สิน
้ ของมัน 13 ด้วยความชอบธรรมเราได้ เร้า ท่าน และเรา
จะกระทํา ทางทัง้ สิน
้ ของท่านให้ตรง ท่านจะสร้างนครของเรา และให้พวกเชลยของเราเป็
นอิสระ ไม่ใช่เพื่อสินจ้างหรือเพื่อสินบน� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
5

ความรอดสําหรับอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ผลแรงงานของอียป
ิ ต์ และสินค้า กําไรของเอธิโอเปีย และ
คนเส-บา คนร่างสูง จะมาหาเจ้า และจะเป็น ของเจ้า เขาจะติดตามเจ้า เขาจะติด ตรวนมา
หาและกราบไหว้ เจ้า เขาจะวิงวอนเจ้า ว่า ‘พระเจ้า อยู่ กั บท ่านแน่ และไม่ มี อื่น ใดอีก ไม่มี
พระเจ้าอื่น� ” 15 แท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่
งอิสราเอล พระผู้ชว
่ ยให้รอด 16 เขาทุกคนต้องอับอายและขายหน้า ผู้สร้างรู ปเคารพก็อดสู
ไปด้วยกัน 17 แต่อิสราเอลนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้รอดด้วยความรอดเนื องนิ ตย์ เจ้าจะ
ไม่ต้องอับอายหรือขายหน้าตลอดไปเป็นนิ ตย์ 18 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
พระเจ้าเองทรงปั้ นแผ่นดินโลกและทํามันไว้ พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระองค์มิได้ทรง
สร้างมัน ไว้ให้ ยุง่ เหยิง พระองค์ ทรงปั้ นม ัน ไว้ให้ มี คนอาศัย ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราคือ พระเยโฮ
วาห์ และไม่ มี อื่น ใดอีก 19 เรามิ ได้ พู ดในที่ ลี้ลับ ในที่ มืด แห่ง แผ่น ดิน โลก เรามิ ได้ กล ่าวแก่
เชื้อ สายของยาโคบว่า ‘จงแสวงหาเราในที่ ยุง่ เหยิง � เราคือ พระเยโฮวาห์ พู ดความชอบ
ธรรม เราแจ้งสิง่ ที่ถูกต้องให้ทราบ 20 จงชุมนุม และมา มาให้ใกล้กันเข้า คือเจ้าทัง้ หลายผู้
รอดพ้นแห่งบรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายไม่มีความรู ้ คือผู้ที่ยกรู ปเคารพสลักไม้ของเขา
ไป และอธิษฐานต่อพระซึ่งช่วยเขาให้รอดไม่ได้ 21 จงแจ้งเรือ
่ งและนําเข้ามาใกล้ เออ ให้เขา
ทัง้ หลายปรึกษาหารือกัน ใครเล่าสิง่ นี้ ให้ฟังนมนานแล้ว ใครแจ้งให้ทราบมาตัง้ แต่เก่าก่อน
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ไม่ใช่เราหรือ คือพระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นเลย พระเจ้าผูช
้ อบธรรมและพระ
ผูช
้ ว
่ ยให้รอด ไม่มีอื่นใดนอกเหนื อเรา 22 มวลมนุษย์ทัว่ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมาหาเราและ
รับ การช่วยให้ รอด เพราะเราเป็น พระเจ้า และไม่ มี อื่น ใดอีก 23 เราได้ ปฏิญาณโดยตัว เรา
เอง ถ้อยคําได้ออกไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซึ่งจะไม่กลับว่า ‘หัวเข่าทุกหัวเข่า
จะต้องคุก กราบลงต่อ เรา และลิน
ิ้ จะต้องปฏิญาณต่อ เรา� 24 แน่ นอนผู้ หน่งึ จะพูด
้ ทุ กล น
ว่า ‘ในพระเยโฮวาห์ข้าม ี ความชอบธรรมและอานุภาพ � มนุษย์ทัง้ หลายจะมาหาพระองค์
บรรดาผู้ที่ แค้นเคืองต่อพระองค์ จะอับอายขายหน้า 25 เชื้อสายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลจะชอบ
ธรรมและสดุดีภูมิใจในพระเยโฮวาห์�
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ความโง่เขลาแห่งรู ปเคารพ
พระเนโบก็ทรุ ดลง ปฏิมากรของพระนี้ อยูบนสั
่
ตว์และวัว สิ่งเหล่านี้
ที่เจ้าหามอยู่ก็มาบรรทุกเป็นภาระบนหลังสัตว์ที่เหน็ ดเหนื่ อย 2 มันทรุ ดลงและมันเลื่อนลง
ด้วยกัน มันช่วยป้องกันภาระนั ้นไม่ได้ มันเองก็ตกไปเป็นเชลย 3 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย
จงฟังเรา คือบรรดาคนที่เหลืออยูในวงศ์
่
วานของอิสราเอล ผูซึ
้ ่งเราอุม
้ มาตัง้ แต่กําเนิ ด ชูมา
ตัง้ แต่ในครรภ์ 4 จนกระทัง่ เจ้าแก่ เราก็คือพระองค์นั ้น เราจะอุม
้ เจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เรา
ได้ สร้าง เราจะชู ไว้ เราจะอุม
้ และเราจะช่วยให้พ้น 5 เจ้ าจะเทียบเราและทํา เราให้เท่ ากับ ผู้
ใด และเปรียบเรา ว่าเราเหมือนกัน 6 บรรดาผู้ที่ โกยทองคําออกจากไถ้ และชัง่ เงินในตาชัง่
จ้างช่างทองคนหนึ่ ง และเขาก็ทําให้เป็นพระ แล้วเขาทัง้ หลายก็กราบลง เออ นมัสการเลย
7 เขาทัง
้ หลายเอารู ปนน
ั ้ ใส่บ่า เขาหามไป เขาตัง้ ไว้ประจําที่ รู ปนันก
้ ็อยู่ที่นั่น รู ปนน
ั ้ ไปจากที่
ไม่ได้ แม้ผูใดจะมาร้
้
องขอ รู ปนนก
ั ้ ไม่
็ ตอบ หรือช่วยเขาให้รอดจากความยากลําบากของเขา
8
ได้ จําข้อนี้ ไว้และจงเป็นลูกผู้ชายแท้ โอ เจ้าผูล
้ ะเมิดทัง้ หลาย จงนึ กไว้ในใจ 9 จงจําสิง่ ล่วง
แล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใด
เหมือนเรา 10 ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตัง้ แต่ เริม
่ ต้น และแจ้งถึงสิง่ ที่ ยงั ไม่ได้ ทําเลยให้ทราบ
ตัง้ แต่ กาลโบราณ กล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยัง่ ยืน และเราจะกระทํา ให้ ความประสงค์
ของเราสําเร็จทัง้ สิน
่ วมาจากตะวันออก คือเรียกชายที่ทําตามแผนงานของ
้ � 11 เรียกเหยีย
เราจากเมืองไกล เออ เราพูด แล้ว และเราจะให้ เป็น ไป เรามุ่ง แล้ว และเราจะกระทํา ด้วย
12 เจ้ าผู้ จิ ตใจดื้ อด ึง เจ้ าผู้ หา
่ งไกลจากความชอบธรรม จงฟัง เราซิ 13 เราจะนํา ความชอบ
ธรรมของเรามาใกล้ มันจะไม่ไกลเลย และความรอดของเราจะไม่รอช้า เราจะใส่ความรอด
ที่ศิโยนเพื่ออิสราเอล สง่าราศีของเรา�
1 “พระเบลก็เลื่อนลง
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บาบิโลนจะถูกการพิพากษา
โอ ธิดาพรหมจารีแห่งบาบิ โลนเอ๋ย จงลงมานั ่ง ในผงคลี โอ ธิดาแห่ง ชาวเคลเดีย เอ๋ย
จงนั ่งลงบนพื้นดิน ไม่มีบัลลังก์ เพราะเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่า แม่เนื้ ออ่อนแม่เนื้ อละเอียด
2 จับ โม่ เข้า โม่ แป ้งซี เอาผ้า คลุม หน้า ของเจ้า ออกเสีย ถอดเสื้อ คลุม ของเจ้า เสีย ไม่ ต้อง
คลุม ขาของเจ้า ลุ ยนํ้า ไป 3 เจ้ าจะต้องถูก เปลือยและเขาจะเห็น ความอายของเจ้า เราจะ
ทําการแก้ แค้น และเราจะไม่ พบเจ้า อย่างมนุษย์ 4 พระผู้ ไถ่ ของเรา พระนามของพระองค์
คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ทรงเป็น องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล 5 โอ ธิดาแห่ง ชาวเคลเดีย
เอ๋ย นั ่ง เงียบๆ และจงเข้าไปในความมืด เพราะเขาจะไม่ เรียกเจ้า อี กว่า นางพญาแห่ง ราช
อาณาจักรทัง้ หลาย 6 เรากริว้ ต่อชนชาติของเรา เราทําให้มรดกของเราเป็นมลทิน เรามอบ
เขาไว้ในมือ ของเจ้า เจ้ ามิ ได้ แสดงความกรุ ณาต่อ เขา เจ้ าวางแอกอย่างหนั ก ไว้บนบ่า ของ
1
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คนชรา 7 เจ้าว่า “ข้าจะเป็นนางพญาเป็นนิ ตย์� เจ้าจึงมได้
ิ เอาเรือ
่ งเหล่านี้ เป็นทีสอนใจ
่
หรือ
จดจําบัน
้ ปลายของเรือ
่ งเหล่านี้ ไว้ 8 ฉะนั ้น เจ้าผู้รก
ั ความเพลิดเพลิน จงฟังเรือ
่ งนี้ คือผู้นั่ง
อย่างไร้กังวล ผู้ คิด ในใจของตนว่า “ข้า นี่ แหละ และไม่ มี ผู้ ใดอื่ นอ ีก ข้า จะไม่ นั่ง อยู่ เป็น แม่
ม่าย หรือ รู จ
้ ัก ที่ จะพรากจากลูก� 9 ทัง้ สองเรือ
่ งนี้ จะมาถึง เจ้า ในขณะเดียวกัน ในวัน เดียว
คือ ความที่ ต้องพรากจากลูก และความที่ เป็น แม่ ม่าย จะมาถึง เจ้า อย่างเต็ม ขนาดทัง้ ที่ มี วิ
ทยาคมเป็ นอันมาก และอานุภาพใหญ่ยงิ่ ในเวทมนตร์ของเจ้า 10 ด้วยว่าเจ้ารู ส
้ ึกมัน
่ อยู่ใน
ความชัว่ ของเจ้า เจ้ าว่า “ไม่มีผู้ใดเห็นข้า� สติ ปัญญาของเจ้าและความรู ข
้ องเจ้าทําให้เจ้ า
11
เจิน
่ ไป และเจ้า จึง ว่า ในใจของเจ้า ว่า “ข้า นี่ แหละ และไม่ มี ผู้ ใดอื่ นอ ีก� ฉะนั ้น ความชัว่
ร้ายจะมาเหนื อเจ้า ซึ่งเจ้าจะไม่ รู ว่
้ ามันขึ้นมาจากไหน ความเลวร้ายจะตกใส่ เจ้า ซึ่งเจ้าจะ
ไม่ สามารถถอดถอนได้ และความพินาศจะมาถึง เจ้า ทั นที ทันใด ซึ่ง เจ้า ไม่ รู เรื
้ อ
่ งเลย 12 จง
ตั งม
้ ัน
่ อยู่ในเวทมนตร์ของเจ้า และวิทยาคมเป็ นอันมากของเจ้า ซึ่งเจ้าทํามาหนั กนั กหนา
ตัง้ แต่ สาวๆ ชะรอยมัน จะเป็น ประโยชน์ แก่ เจ้ าได้ ชะรอยเจ้า จะมี ชัย 13 เจ้ าเหน็ ด เหนื่ อยกั
บท ี่ ปรึกษาเป็ นอ ัน มากของเจ้า ให้เขาลุก ขึ้น ออกมาและช่วยเจ้า ให้รอด คือ บรรดาผู้ ที่ แบ ่ง
ฟ้า สวรรค์ และเพ่ งด ู ดวงดาว ผู้ ซึ่ง ทํานายให้เจ้ าในวัน ขึ้น คํ่า ว่า จะเกิด อะไรขึ้น แก่ เจ้า 14 ดู
เถิด เขาจะเป็นเหมือนตอข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะช่วยตัวเขาเองให้พ้นจากกําลังของ
เปลวเพลิงไม่ได้ นี่ ไม่ใช่ถ่านที่จะให้ใครอุน
่ ไม่ใช่ไฟที่จะให้ใครผิง 15 บรรดาที่เจ้าทํางานด้วย
กันนั ้นจะเป็นเช่นนี้ แก่เจ้า ผู้ซึ่งค้ามากับเจ้าตัง้ แต่สาวๆ เขาต่างจะพเนจรไปมาในทางของ
เขาเอง ไม่มีผู้ใดจะช่วยเจ้าให้รอดได้

48
พระสัญญาต่างๆแก่อิสราเอล
ฟัง ข้อ นี้ ซิ โอ วงศ์ วานของยาโคบเอ๋ย ผู้ ซึ่ง เขาเรียกด้วยนามของอิสราเอล และผู้ ซ่ึง
ออกมาจากนํ้าทัง้ หลายของยูดาห์ ผู้ซึ่งปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ และกล่าวถึง
พระเจ้าของอิสราเอล แต่มิใช่ด้วยสัจจะและความชอบธรรม 2 เพราะเขาขนานนามของเขา
เองตามนครบริสุทธิ์ และพึ่งอาศัยพระเจ้าของอิสราเอล พระนามของพระองค์วา่ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธา 3 “สิ่งล่วงแล้วเราได้แจ้งให้ทราบแต่เก่าก่อน เออ มันไปจากปากของเรา และ
เราได้ เล่าให้ฟังทัว่ แล้ว ในทันใดนั ้นเราก็ ได้ กระทําและก็ เป็นไปตามนั ้น 4 เพราะเรารู อยู
้ ่ว่า
เจ้าดื้ อด้านและคอของเจ้าก็ คือเอ็นเหล็ก และหน้าผากของเจ้าเป็นทองสัมฤทธิ์ 5 เราก็ แจ
้ง เรือ
่ งเหล่า นั ้น แก่ เจ้ าให้ทราบตัง้ แต่ เก ่า ก่อน ก่อนที่ มัน จะเกิด ขึ้น เราก็ ได้ ว่า ให้เจ้ าฟัง แล้ว
เกรงเจ้าจะว่า ‘รู ปเคารพของข้ากระทําเอง รู ปเคารพสลักและรู ปเคารพหล่อของข้าบัญชา
มันมา� 6 เจ้าได้ยน
ิ แล้ว จงคอยดูสิ่งทัง้ ปวงนี้ และเจ้าจะไม่แจ้งให้ทราบหรือ ตัง้ แต่เวลานี้
ไปเราเล่าสิง่ ใหม่ให้เจ้าฟัง เป็นสิง่ ที่ปิดซ่อนไว้ซ่ึงเจ้าไม่รู ้ 7 เป็นสิง่ ที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่ตัง้ แต่
เก่าก่อน ก่อนวันนี้ เจ้าไม่เคยได้ยน
ิ ถึง เกรงเจ้าจะพูดว่า ‘ดูเถิด เรารู แล้
้ ว� 8 เออ เจ้าไม่เคย
ได้ยิน เออ เจ้าไม่เคยรู ้ เออ ตัง้ แต่เวลานั ้นหูของเจ้ายังไม่เปิด เพราะเรารู ว้ า่ เจ้าจะประพฤติ
อย่างทรยศหนั ก และรูว่้ า ตัง้ แต่กําเนิ ดเขาเรียกเจ้าว่า ผูล
้ ะเมิด 9 เพราะเห็นแก่นามของเรา
เราจะหน่วงเหนี่ ยวความกริว้ ของเราไว้ เพราะเห็นแก่ความสรรเสริญของเรา เราจะระงับไว้
เพื่อเจ้า เพื่อเราจะมิได้ตัดเจ้าออกไปเสีย 10 ดูเถิด เราได้ถลุงเจ้าแล้ว แต่ไม่ใช่ด้วยเงิน เรา
ได้เลือกสรรเจ้าในเตาของความทุกข์ใจ 11 เราจะกระทําเช่นนั ้นเพราะเห็นแก่เราเอง เพราะ
เห็น แก่ เราเอง เพราะว่า นามของเราจะถูก เหยียดหยามอย่างไรได้ สง่า ราศี ของเรา เราจะ
ไม่ให้ใครอื่น 12 ฟังเราซิ โอ ยาโคบเอ๋ย และอิสราเอล ผู้ซึ่งเราเรียก เราคือพระองค์ ที เดียว
เราเป็นต้นและเราเป็นปลายด้วย 13 เออ มือของเราได้วางรากฐานแผ่นดินโลก และมือขวา
1
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ของเราได้กางฟ้าสวรรค์ออก เมื่อเราเรียกมัน มันกอ
็ อกมาอยูด้
่ วยกัน 14 เจ้าทัง้ ปวง จงชุมนุ
มกันและคอยฟัง ผู้ใดในท่ามกลางพวกนั ้นได้ ประกาศสิง่ เหล่านี้ พระเยโฮวาห์ทรงรักท่าน
ท่านจะกระทําตามพระทัยของพระองค์ต่อบาบิโลน และพระกรของพระองค์จะต่อสู้กับชาว
เคลเดีย 15 เรา นี่ เราเองได้พูด เออ เราได้เรียกท่าน เราได้นําท่านมา และท่านจะจําเริญใน
ทางของท่าน 16 จงเข้า มาใกล้ เรา ฟัง เรือ
่ งนี้ ตัง้ แต่ เริม
่ ต้น เรามิ ได้ พู ดในที่ ลี้ลับ ตัง้ แต่ มัน
เกิด มา เราก็ ได้ อยู่ ที่ นั ่น แล้ว� และบัดนี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า และพระวิญญาณของ
พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามา 17 พระเยโฮวาห์ ผูไถ่
้ ของเจ้า องค์บริสุทธิของอิ
สราเอล ตรัสด
์
ังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สัง่ สอนเจ้าเพื่อประโยชน์ ของเจ้า ผู้นําเจ้าใน
ทางที่ เจ้าควรจะไป 18 โอ ถ้าเจ้าได้เชื่อฟังบัญญัติของเราแล้ว ความสุขสมบูรณ์ของเจ้าจะ
เป็นเหมือนแม่นํ้า และความชอบธรรมของเจ้าจะเป็นเหมือนคลื่นทะเล 19 เชื้อสายของเจ้า
จะเป็น เหมือ นทรายเช่นก ัน และลูก หลานจากบัน
้ เอวของเจ้า เหมือนเม็ด ทราย ชื่อ ของเขา
จะไม่ถู กตัดออกเลย หรือถูกทําลายเสียจากหน้าเรา� 20 จงไปเสียจากบาบิโลน จงหนี ออก
จากคนเคลเดีย จงประกาศข้อนี้ ด้วยเสียงร้องเพลง จงเล่าให้ฟัง จงส่งออกไปถึงสุดปลาย
แผ่นดินโลกว่า “พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว� 21 เมื่อพระองค์ทรง
นําเขาทัง้ หลายไปทางทะเลทราย เขาก็มิได้กระหาย พระองค์ทรงกระทําให้น้ําไหลจากศิลา
เพื่อเขา พระองค์ทรงผ่าหินและนํ้าก็ทะลักออกมา 22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขแก่
คนชัว่ �
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อิสยาห์เป็นลูกศรขัดมัน� พระเจ้าทรงเรียกท่านตัง้ แต่ในครรภ์

1 โอ เกาะทัง
้ หลายเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า เจ้าชนชาติทัง้ หลายแต่ไกลเอ๋ย จงฟัง พระเยโฮวาห์

ทรงเรียกข้าพเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ พระองค์ ทรงกล่าวถึง ชื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในท้องมารดา
ข้าพเจ้า 2 พระองค์ ทรงทํา ปากของข้าพเจ้า เหมือนดาบคม พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้า ไว้ใน
ร่ม พระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงทํา ข้าพเจ้า ให้ เป็น ลูก ศรขั ดม ัน พระองค์ ทรงซ่อน
ข้าพเจ้า ไว้เสีย ในแล่ง ของพระองค์ 3 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
เรา โอ อิสราเอล ซึ่ง เราจะได้ รบ
ั เกียรติ ในเจ้า� 4 แต่ ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า ได้ ทํางานเปล่า
ดาย ข้าพเจ้าเปลืองแรงของข้าพเจ้าเปล่าๆ อนิ จจัง แต่แน่ ละ ความยุติธรรมอันควรตกแก่
ข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเยโฮวาห์ และงานของข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเจ้า ของข้าพเจ้า� 5 และบัด นี้
พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงปั้ นข้าพเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพื่อ จะนํา ยาโค
บกลับ มาหาพระองค์ อีก ตรัสว ่า “ถึง แม้ อิสราเอลจะไม่ ถู กรวบรวมเข้า มา ข้าพเจ้า ก็ ยงั ได้
รับเกียรติในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงเป็นกําลังของ
ข้าพเจ้า� 6 พระองค์ ตรัสว่า “ซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อจะยกบรรดาตระกูลของยา
โคบขึ้น เพื่อจะให้อส
ิ ราเอลที่เหลืออยูกล
่ ับสู่สภาพดีนั ้น ดูเป็นการเล็กน้ อยเกินไป เราจะมอบ
ให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อความรอดของเราจะถึงที่สุดปลายแผ่นดิน
โลกทางเจ้า� 7 พระเยโฮวาห์ ผู้ไถ่ ของอิสราเอลและองค์บริสุทธิ์ ตรัสแก่ผู้ที่ คนดูหมิน
่ และ
แก่ผูที
้ ่ประชาชาติรังเกียจ ผูเป็
้ นผูรั
้ บใช้ของผูค
้ รอบครองทัง้ หลาย ดังนี้ ว่า “กษั ตริยทั
์ ง้ หลาย
จะทอดพระเนตรและทรงลุกยืน บรรดาเจ้านายจะกราบลง เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ผู้สัตย์
ซื่อ องค์บริสุทธิของอิ
สราเอล จะทรงเลือกสรรเจ้า�
์
พระสัญญาว่าอิสราเอลจะกลับสู่สภาพดี

พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ในเวลาอัน ชอบ เราได้ ฟัง เจ้า ในวัน แห่ง ความรอด เราได้
ช่วยเจ้า เราจะรักษาเจ้า ไว้ และมอบให้ เจ้ าเป็น พันธสัญญาของมนุษยชาติ เพื่อ สถาปนา
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แผ่นดิน เพื่อเป็นเหตุให้ได้รับมรดกที่รา้ งเปล่านั ้น 9 เพื่อเจ้าจะกล่าวแก่ผูถู
้ กจองจําว่า ‘ออก
ไปเถิด� ต่อบรรดาผู้ที่ อยู่ในความมืดว่า ‘จงปรากฏตัว� เขาทัง้ หลายจะเลี้ยงชีวต
ิ ตามทาง
10
และตามที่ สูง ทัง้ หลายจะเป็ นที ่ หาก ิ นของเขา เขาทัง้ หลายจะไม่ หว
ิ หรือ กระหาย ความ
ร้อนหรือดวงอาทิตย์จะไม่ทําลายเขา เพราะพระองค์ ซ่ึงเมตตาเขาจะทรงนําเขาไป และจะ
นํา เขาไปตามนํ้าพุ 11 เราจะทํา ภูเขาของเราทัง้ หมดเป็น ทางเดิน และทางหลวงของเราจะ
สูง 12 ดู เถิด พวกเหล่านี้ จะมาจากเมืองไกล และดู เถิด บ้างมาจากเหนื อและจากตะวันตก
และบ้างมาจากแผ่น ดิน สเวเน� 13 โอ ฟ้า สวรรค์ เอ๋ย จงร้องเพลง โอ แผ่ นดิน โลกเอ๋ย จง
ลิงโลดเถิด โอ ภู เขาเอ๋ย จงเปรมปรีดิ ์ร้องเพลง เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติ
ของพระองค์ แล้ว และจะทรงเมตตาแก่ คนของพระองค์ ผู้ที่ ถู กข่มใจ 14 แต่ ศิ โยนกล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์ได้ทรงละทิง้ ข้าพเจ้าแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสีย
แล้ว� 15 “ผู้ หญิง จะลืม บุตรที่ ยั งก ิน นมของนาง และจะไม่ เมตตาบุตรชายจากครรภ์ ของ
นางได้ หรือ แม้ว ่า คนเหล่า นี้ ยัง ลืม ได้ กระนั ้น เราก็ จะไม่ ลืม เจ้า 16 ดู เถิด เราได้ สลัก เจ้า ไว้
บนฝ่ามือ ของเรา กําแพงเมืองของเจ้า อยู่ ต่อ หน้า เราเสมอ 17 ลูก หลานของเจ้า ก็ จะเร่ง รีบ
ผู้ทําลายเจ้าและบรรดาผู้ที่ ทําให้เจ้ าถูกทิง้ ร้างก็ จะออกไปจากเจ้า 18 จงเงยหน้าเงยตาขึ้น
ดูรอบๆ เขาทัง้ หลายชุ มนุมกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยู่
ตราบใด เจ้ าจะสวมเขาทัง้ หลายไว้หมดอย่างเครือ
่ งอาภรณ์ เจ้ าจะผูก เขาไว้อย่างเจ้า สาว
ประดับ อาภรณ์ 19 เพราะว่าที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้ เสีย เปล่า และที่ รกร้างของเจ้า และแผ่นดิ นที ่ ถู ก
ทําลายของเจ้าจะแคบเกินไปด้วยเหตุ มีชาวเมืองอยู่กันมาก และคนทัง้ หลายที่ กลืนเจ้าจะ
อยูห่
่ างไกล 20 เด็กที่เกิดแก่เจ้าหลังจากลูกเสียไปแล้ว จะพูดที่หูของเจ้าอีกว่า ‘ที่นี้ แคบเกิน
สําหรับฉั นแล้ว จงหาที่ให้ฉั นอยู�
่ 21 แล้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้าว่า ‘ใครหนอได้ให้กําเนิ ด
คนเหล่านี้ แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสูญเสียลูกๆไปแล้ว และข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยว ถูกกวาด
ไปเป็น เชลยและย้ายไปโน่ น มานี่ แต่ ใครหนอชุบ เลี้ยงคนเหล่า นี้ ดู เถิด ข้าพเจ้า ถูก ทิง้ อยู่
ตามลําพัง แล้วคนเหล่านี้ มาจากไหนกัน� ”
ประเทศต่างๆที่บีบบังคับอิสราเอลจะถูกลงโทษ

องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรั สด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เรา จะ ยกมือ ของ เรา กวัก บรรดา
ประชาชาติ และยกสัญญาณของเราต่อชนชาติทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะอุม
้ บรรดาบุตร
23
ชายของเจ้า มา และบรรดาบุตรสาวของเจ้า นั ้น เขาจะใส่ บ่า แบกมา บรรดากษั ตริย์ จะ
เป็นพ่อเลี้ยงของเจ้า และพระราชินีทัง้ หลายจะเป็นแม่เลี้ยงของเจ้า เขาเหล่านั ้นจะก้มหน้า
ลงถึงดินกราบเจ้า เขาจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้า แล้วเจ้าจะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ที่รอ
คอยเราจะไม่ประสบความอาย� 24 จะเอาเหยื่อไปจากผู้มีกําลัง หรือจะช่วยเชลยของผู้ชอบ
ธรรมให้พ้นได้หรือ 25 แน่ นอนละ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “แม้เชลยของผูมี
้ กําลังกจ
็ ะต้อง
เอาไป และเหยื่อของผู้น่ากลัวกต
็ ้องช่วยให้พ้น เพราะเราจะต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้เจ้า และจะช่วย
บุตรของเจ้าให้รอด 26 เราจะให้ผู้บีบบังคับเจ้ากินเนื้ อของตนเอง และเขาจะเมาโลหิตของ
เขาเองเหมือนเมาเหล้าองุน
่ แล้วเนื้ อหนั งทัง้ ปวงจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นพระ
ผู้ชว
่ ยให้รอดของเจ้า และพระผู้ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของยาโคบ�
22

50
พระเยซูคริสต์จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครือ
่ งบูชา

พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “หน ังสือ หย่า ของแม่ เจ้า ผู้ ซึ่ง เราได้ ไล่ ไปเสีย นั ้น อยู่ ที่ ไหน
เล่า หรือ เจ้า หนี้ ของเราคนไหนเล่า ที่ เราได้ ขายตัว เจ้า ไป ดู เถิด เพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า
1
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เจ้าจึงถูกขาย และเพราะความละเมิดของเจ้า แม่ของเจ้าจึงถูกไล่ไป 2 ทําไมนะ เมื่อเรามา
จึง ไม่ มี ใครเลย เมื่อ เราร้องเรียกจึง ไม่ มี ใครตอบ มือ ของเราสัน
้ ไถ่ ไม่ ได้ หรือ และเราไม่ มี
กําลังที่จะช่วยให้พ้นหรือ ดูเถิด เราให้น้ําทะเลแห้งด้วยการขนาบของเรา เรากระทําให้แม่น
้ํา เป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ปลาของแม่ น้ํา นั ้ นก ็ เหม็น เพราะขาดนํ้า และตายเพราะกระหาย 3 เรา
ห่มฟ้าสวรรค์ไว้ด้วยความดํามืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม� 4 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ ประทานให้ข้าพเจ้า มี ลิน
้ ี ่ จะคํ้าชู ผู้
้ ของบรรดาผู้ ที่ พระองค์ ทรงสอน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รู ท
ที่ เหน็ ดเหนื่ อยไว้ด้วยถ้อยคํา ทุ กๆเช้า พระองค์ ทรงปลุก ทรงปลุ กห ู ของข้าพเจ้า เพื่อ ให้ ฟัง
อย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอน 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงเบิกหูข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็
ไม่ ดื้อ ดัน ข้าพเจ้า ไม่ หัน กลับ 6 ข้าพเจ้า หัน หลัง ให้ แก่ ผู้ ที่ โบยตี ข้าพเจ้า และหัน แก้ม ให้ แก่
คนทีด
่ ึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนี หน้าจากความอายแก่การถ่มน้าํ ลายรด 7 เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงจะไม่ขายหน้า เพราะ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ตัง้ หน้า ของข้าพเจ้า อย่างหินเหล็กไฟ และข้าพเจ้า ทราบว่า ข้าพเจ้า จะไม่
ได้อาย 8 พระองค์ผู้ทรงแก้แทนข้าพเจ้าก็อยูใกล้
่
ใครจะสู้คดีกับข้าพเจ้า ก็ให้เรายืนอยูด้
่ วย
9
กัน ใครเป็นปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า ก็ให้เขามาใกล้ข้าพเจ้า ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จะทรงช่วยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้า ว่ามี ความผิด ดู เถิด บรรดาเขาทุก คนจะร่อย
หรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า ตัว มอดจะกิน เขาเหล่า นั ้น เสีย 10 ใครบ้างในพวกเจ้า เกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ และเชื่อฟังเสียงของผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ผูดํ
้ าเนิ นในความมืด และไม่มีความ
สว่าง จงให้เขาวางใจในพระนามพระเยโฮวาห์ และพึ่ง อาศัย พระเจ้าของเขา 11 ดู เถิด เจ้ า
ทัง้ สิน
้ ผู้ก่อไฟ ผู้เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดินด้วยแสงไฟของเจ้า และด้วยแสงดุ้นไฟซึ่ง
เจ้าได้ก่อ เจ้าจะได้รบอย
ั
่างนี้ จากมือของเรา คือเจ้าจะต้องนอนลงด้วยความเศร้าโศก

51
ความเล้าโลมสําหรับศิโยน
เจ้าทัง้ หลายผู้ติดตามความชอบธรรม เจ้าผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์ จงมอง
ดูหน
ิ ซึ่งได้ทรงสกัดตัวเจ้ามา และจงมองดูบ่อหินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจ้าทัง้ หลายมา 2 จงมอง
อับ ราฮัม บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลาย และดู ซาราห์ ผู้ คลอดเจ้า เพราะเมื่ อม ี เขาอยู่ แต่ คน
เดียว เราได้รอ
้ งเรียกเขา และเราอวยพรเขา และกระทําให้เป็นคนมากมาย 3 เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์จะทรงเล้าโลมศิโยน พระองค์จะทรงเล้าโลมที่ทิง้ ร้างทัง้ สิน
้ ของเธอ และจะทําถิน
่
ทุ รก ัน ดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระเยโฮ
วาห์ จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอ ทัง้ การโมทนาและเสียงเพลง 4 ชนชาติของ
เราเอ๋ย จงฟัง เสียงของเรา โอ ชาติ ของเราเอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง เรา เพราะราชบัญญั ติ จะออก
ไปจากเรา และความยุ ติ ธรรมจะออกไปเป็น ความสว่างของชนชาติ ทัง้ หลาย 5 ความชอบ
ธรรมของเราใกล้เข้ามาแล้ว และความรอดของเราได้ออกไปแล้ว แขนของเราจะพิพากษา
ชนชาติ ทัง้ หลาย เกาะทัง้ หลายจะรอคอยเรา และเขาจะหวัง คอยแขนของเรา 6 จงแหงน
ตาดู ฟ้า สวรรค์ และมองดู โลกเบื้องล่าง เพราะว่า ฟ้า สวรรค์ จะสูญ สิน
้ ไปเหมือนควัน และ
แผ่นดินโลกจะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า และเขาทัง้ หลายผู้อาศัยอยู่ในนั ้นจะตายไป
เหมือนกัน แต่ความรอดของเราจะอยูเป็
่ นนิ ตย์ และความชอบธรรมของเราจะไม่สิ้นสุดเลย
7 จงฟัง เรา เจ้ าทัง
้ หลายผู้รู ถึ
้ งความชอบธรรม ชนชาติ ซึ่งราชบัญญัติ ของเราอยู่ในใจ อย่า
กลัว การตําหนิ ของมนุษย์ และอย่า วิตกต่อ การกล่าวหยาบช้า ของเขา 8 เพราะว่า ตัว มอด
จะกิน เขาเหมือนกิน เสื้อผ้า และตัว หนอนจะกิน เขาเหมือนกิน ขนแกะ แต่ ความชอบธรรม
ของเราจะอยู่เป็นนิ ตย์ และความรอดของเราจะอยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ 9 โอ ข้าแต่พระกรของ
พระเยโฮวาห์ จงตื่น เถิด ตื่น เถิด จงสวมกําลัง จงตื่น อย่างสมัย โบราณในชัว่ อายุ นานมา
1 “จงฟังเราซี
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แล้ว ท่านไม่ ใช่ หรือ ที่ ฟัน ราหับ และทําให้ พญานาคได้ รบ
ั บาดเจ็บ 10 ท่านไม่ ใช่ หรือ ที่ ทําให้
ทะเลแห้ง ไป คือ นํ้า ของมหาสมุทรใหญ่ ด้วย ซึ่ง ทํา ที่ ลึก ของทะเลให้เป็น หนทาง เพื่อ ให้ผู้ ที่
ได้ ไถ่ ไว้แล้วเดินผ่านไป 11 ฉะนั ้นผู้ที่ ไถ่ ไว้แล้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และร้องเพลงมาศิ
โยน ความชื่นบานเป็นนิ ตย์จะอยูบ
่ นศีรษะของเขา เขาจะได้รบ
ั ความชื่นบานและความยินดี
12
ความโศกเศร้าและการไว้ทุกข์จะหนี ไปเสีย เรา คือเราเอง ผู้เล้าโลมเจ้า เจ้าเป็นผู้ใดเล่า
ที่ กล ัว มนุษย์ ผู้ ซึ่ง ต้องตาย คือ กลัว บุตรของมนุษย์ ซ่ึง ถูก ทําให้ เหมือนหญ้า 13 และที่ ได้ ลืม
พระเยโฮวาห์ผู้สร้างของตนเสีย ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และ
ที่ กล ัว อยู่ เรือ
่ ยไปตลอดวัน เพราะความเกรีย
้ วกราดของผู้ บีบ บังคับ เมื่อ เขาตัง้ ตัว เขาที่ จะ
ทําลาย และความเกรีย
้ วกราดของผู้ บีบ บัง คั บอย ู่ ที่ ไหนเล่า 14 ผู้ ใดที่ เป็น เชลยเร่ง รีบ เพื่อ
จะได้ รบ
ั การปลดปล่อย เพื่อเขาจะไม่ตายในหลุม ทัง้ อาหารของเขาจะไม่ขาด 15 เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้แบ่งแยกทะเลและคลื่ นก็คะนอง พระนามของพระองค์
คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา 16 และเราได้ใส่ถ้อยคําของเราในปากของเจ้า และซ่อนเจ้าไว้ใน
ร่มมือของเรา ซึ่งตัง้ ฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่ศิโยนว่า ‘เจ้
าเป็น ชนชาติ ของเรา� ” 17 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงปลุก ตัว เอง จงปลุก ตัว เอง จงยืน ขึ้น เถิด
เจ้ าผู้ ได้ ดื่ม จากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ถ้วยแห่ง พระพิโรธของพระองค์ ผู้ ได้ ดื่ม ถึง
ตะกอน ซึ่งถ้วยแห่งความโซเซ และดู ดมันออก 18 ในบรรดาบุตรชายที่ นางคลอดมาก็ ไม่มี
ผู้ใดนํานาง ในบรรดาบุตรชายที่นางชุบเลี้ยงมาก็ไม่มีใครจูงมือนาง 19 สองสิง่ นี้ ได้มาถึงเจ้า
ผู้ใดเล่าจะเศร้าโศกเสียใจเพื่อเจ้า ได้แก่การล้างผลาญและการทําลาย การกันดารอาหาร
และดาบ เราจะให้ใครไปปลอบประโลมเจ้าดีหนอ 20 บุตรชายของเจ้าสลบไปแล้ว เขานอน
อยู่ที่ ทุกหัวถนนเหมือนวัวป่าตัวผู้ติดข่าย เขาทัง้ หลายโชกโชนด้วยพระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์ และการขนาบของพระเจ้า ของเจ้า 21 ฉะนั ้น เจ้า ผู้ ถู กข่ม ใจ ผู้ ซึ่ งม ึน เมาแต่ มิใช่ ด้วย
เหล้าองุน
่ จงฟังข้อนี้ เถิด 22 องค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรง
สู้คดีแห่งชนชาติของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราได้เอาถ้วยแห่งความโซเซมาจากมือ
ของเจ้า แล้วตะกอนในถ้วยแห่งความพิโรธของเรา เจ้าจะไม่ต้องดื่มอีก 23 แต่เราจะใส่มัน
ไว้ในมือของผูท
้ รมานเจ้า ผูได้
้ พูดกับจิตใจเจ้าว่า ‘ก้มลง เราจะได้ข้ามไป� และเจ้าได้กระทํา
ให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และเหมือนถนนเพื่อให้เขาข้ามไป�
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กรุ งเยรู ซาเล็มในสมัยอาณาจักร 1000 ปี

โอ ศิ โยนเอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น เถิด จงสวมกําลัง ของเจ้า โอ เยรู ซาเล็ม กรุ งบริสุทธิ์ เอ๋ย จง
สวมเสื้อผ้า งามของเจ้า เพราะผู้ ที่ ไม่ เข ้าสุ หน ัต และผู้ ไม่ สะอาดจะไม่ เข ้า มาในเจ้า อีก เลย
2 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงสลัด ตัว จากผงคลี จงลุก ขึ้น และนั ่ง ลง โอ ธิดาแห่ง ศิ โยนที่ เป็ น
เชลยเอ๋ย จงแก้ พันธนะออกจากคอของเจ้า 3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เจ้ าถูก
ขายเปล่าๆ และเจ้า จะถูก ไถ่ โดยไม่ ใช้ เงิน � 4 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
“แต่ ก่อนนั ้นชนชาติ ของเราลงไปสู่ อียป
ิ ต์ เพื่ออาศัยอยู่ที่ นั่น และชาวอัสซี เรียบีบบังคับเขา
5
โดยปราศจากสาเหตุ� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ฉะนั ้นบัดนี้ เรามีอะไรอยู่ที่ นี่ ด้วยว่าชนชาติ
ของเราถูก นํา เอาไปเสีย เปล่าๆ� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ผู้ ครอบครองของเขาทําให้เขาร้อง
และเขากล่าวหยาบหยามต่อนามของเราทุกวันตลอดไป 6 เหตุฉะนั ้นชนชาติของเราจะรู จ
้ ัก
7
นามของเรา เพราะฉะนั ้น ในวัน นั ้น เขาจะรู ว่
้ า คือ เรานี่ แหละผู้ พูด ดู เถิด คือ เราเอง� เท
้า ของผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ มา ก็ งามสัก เท่าใดที่ บนภู เขา ผู้ โฆษณาสันติ ภาพ ผู้ ประกาศ
1
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ข่าวประเสริฐ แห่ง สิ่ งอ ัน ประเสริฐ ผู้ โฆษณาความรอด ผู้ กล ่าวแก่ ศิ โยนว่า “พระเจ้า ของ
เจ้า ทรงครอบครอง� 8 พวกยามของเจ้า จะเปล่ง เสียง เขาจะร้องเพลงกัน เพราะเขาจะ
ได้ เห ็ นก ับ ตาอย่างชัด เมื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา ศิ โยนกลับ มา 9 เจ้ าคือ ที่ ทิง้ ร้างแห่ง
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงเปล่ง เสียงร้องเพลงด้วยกัน เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติ
ของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เยรู ซาเล็ม แล้ว 10 พระเยโฮวาห์ ทรงเปลือยพระกรอัน บริ
สุทธิ์ ของพระองค์ ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ และที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลกทัง้
สิน
่ งภาชนะของพระเยโฮ
้ จะเห็น ความรอดของพระเจ้า ของเรา 11 เจ้ าทัง้ หลายผู้ ถือ เครือ
วาห์ ไปซี จงไป ออกไปจากที่โน่ น อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด จงออกไปจากท่ามกลางเธอ
จงชําระตัว ของเจ้า ให้ บริสุทธิ์ 12 เพราะเจ้า จะไม่ ต้องรีบ ออกไป และเจ้า จะไม่ ต้องหลบหนี
ไป เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จนําหน้าเจ้า และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงระวังหลังเจ้า
13 ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะทําอย่างมีสติ ปัญญา ท่านจะสูงเด่นและเป็ นที ่เทิดทูน และท่าน
14
จะสูง นั ก ด้วยคนเป็ นอ ัน มากตะลึง เพราะท่านฉั นใด หน ้า ตาของท่านเสีย โฉมมากกว่า
มนุษย์คนใด และรู ปร่างของท่านก็เสียโฉมมากกว่าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์คนใด 15 ท่านก็
จะกระทําให้บรรดาประชาชาติเป็นอันมากตกตะลึงฉั นนั ้น บรรดากษั ตริย์ก็จะปิดพระโอษฐ์
เพราะท่านนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายจะเห็นสิง่ ที่ไม่มีใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึงสิง่ ซึ่ง
เขาไม่เคยได้ยิน
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การพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์

1 ใครเล่าได้เชื่อสิง
ิ จากเราทัง้ หลาย
่ ที่เขาได้ยน

พระกรของพระเยโฮวาห์ได้ทรงสําแดงแก่
ผู้ ใด 2 เพราะท่านจะเจริญ ขึ้น ต่อ พระพักตร์พระองค์ อย่างต้นไม้ อ่อน และเหมือนรากแตก
หน่ อ มาจากพื้น ดิน แห้ง ท่านไม่ มี รู ปร่า งหรือ ความสวยงาม และเมื่อ เราทัง้ หลายจะมอง
ท่าน ไม่มี ความงามที่ เราจะพึง ปรารถนาท่าน 3 ท่านได้ ถู กมนุษย์ ดู หมิน
่ และทอดทิง้ เป็น
คนที่ รบ
ั ความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หน่งึ ซึ่งคนทนมองดู ไม่ ได้
ท่านถู กด ู หมิน
่ และเราทัง้ หลายไม่ ได้ นั บถือ ท่าน 4 แน่ ที เดียวท่านได้ แบกความระทมทุกข์
ของเราทัง้ หลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั ้นเราทัง้ หลายก็ ยงั ถือว่าท่านถูก
ตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ 5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทัง้ หลาย
ท่านฟกชํ้า เพราะความชัว่ ช้า ของเรา การตี สอนอ ัน ทําให้ เราทัง้ หลายปลอดภัย นั ้น ตกแก่
ท่าน ที่ ต้องฟกชํ้า นั ้ นก ็ ให้ เราหายดี 6 เราทุก คนได้ เจ น
ิ่ ไปเหมือนแกะ เราทุก คนต่างได้ หน
ั
ไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ ทรงวางลงบนท่านซึ่ง ความชัว่ ช้า ของเราทุก คน
7 ท่านถู กบ ีบ บังคับ และท่านถูก ข่ม ใจ ถึง กระนั ้น ท่านก็ ไม่ ปริปาก เหมือนลูก แกะที่ ถู กนํา ไป
ฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉั นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉั น
นั ้น 8 ท่านถูกนําไปจากคุกและท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศ
เกี่ยวกับ พงศ์ พันธุ ์ของท่าน เพราะท่านต้องถูก ตัด ออกไปจากแผ่น ดิน ของคนเป็น ต้องถูก
ตี เพราะการละเมิดของชนชาติ ของเรา 9 และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนชัว่ ในความ
ตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐี แม้ว่าท่านมิ ได้ กระทําการทารุ ณประการใดเลย และไม่ มี
การหลอกลวงในปากของท่าน 10 แต่ก็ยังเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกชํ้า
ด้วยความระทมทุกข์ เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ วญ
ิ ญาณของท่านเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
ท่านจะเห็น เชื้อ สายของท่าน ท่านจะยืด วัน ทัง้ หลายของท่าน นํ้า พระทัย ของพระเยโฮวาห์
จะเจริญขึ้นในมือของท่าน 11 ท่านจะเห็นความทุกข์ลําบากแห่งจิตวิญญาณของท่าน และ
จะพอใจ โดยความรู ข
้ องท่าน ผู้รบ
ั ใช้อันชอบธรรมของเราจะกระทําให้คนเป็นอันมากนั บได้
ว่า เป็น คนชอบธรรม เพราะท่านจะแบกบรรดาความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย 12 ฉะนี้ เราจะ
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แบ่งส่วนหนึ่ งให้ท่านกับผู้ยิง่ ใหญ่ และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะท่านเทจิต
วิญญาณของท่านถึงความมรณะ และถูกนั บเข้ากับบรรดาผูละเมิ
้
ด ท่านก็แบกบาปของคน
เป็นอันมาก และทําการอ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิด

54
อิสราเอลเป็นดัง่ “ภรรยาผู้ถูกละทิง้ � ได้กลับคืนมา
1 “จงร้องเพลงเถิด โอ หญิง หมัน เอ๋ย ผู้ ไม่ คลอดบุตร จงเปล่ง เสียงร้องเพลงและร้อง
เสียงดัง เจ้าผูไม่
้ ได้เจ็บครรภ์ ด้วยว่าบุตรของผูอยู
้ อย่
่ างโดดเดี่ยวก็ยงั จะมีมากกว่าบุตรของ
2
ภรรยาที่ได้แต่งงาน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “จงขยายสถานที่แห่งเต็นท์ของเจ้า และให้
เขาขึ งม ่า นของที่ อาศัย ของเจ้า ออก อย่า หน่วงไว้ ต่อ เชือกของเจ้า ให้ ยาว และเสริม กําลัง
หลักหมุดของเจ้า 3 เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย และเชื้อสายของเจ้า
จะได้ พวกต่างชาติ เป็น มรดก และจะกระทํา ให้ หว
ั เมืองที่ รกร้างมี คนอาศัย อยู่ 4 อย่า กลัว
เลย เพราะเจ้า จะไม่ ต้องอับอาย อย่า อดสู เลย เพราะเจ้า จะไม่ ต้องละอาย เพราะเจ้า จะลืม
ความอายในวัย สาวของเจ้า และเจ้า จะไม่ จํา ที่ เขาติ ความเป็ นม ่ายของเจ้า อีก 5 เพราะผู้
สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้า พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และองค์บริสุทธิ์
ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์วา่ พระเจ้าของสากลโลก 6 เพราะพระเย
โฮวาห์ได้ทรงเรียกเจ้า ดังภรรยาผู้ถูกละทิง้ และโทมนั สในใจ เหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูก
ทิง้ � พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ 7 “เราได้ละทิง้ เจ้าอยู่หน่อยเดียว แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วย
ความเมตตายิง่ 8 เราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้า ด้วยความพิโรธอันท่วมท้นอยูครู
่ ห
่ นึ่ ง แต่
ด้วยความกรุ ณานิ รน
ั ดร์ เราจะมี ความเมตตาต่อเจ้า� พระเยโฮวาห์พระผู้ไถ่ เจ้ าตรัสดังนี้
9 “สําหรับเราเรือ
่ งนี้ เหมือนนํ้าของโนอาห์ เพราะเราได้ปฏิญาณว่านํ้าของโนอาห์จะไม่ท่วม
แผ่นดินโลกอีกเลยฉั นใด เราจึงได้ปฏิญาณว่า เราจะไม่โกรธเจ้า และจะไม่ขนาบเจ้าฉั นนั ้น
10 เพราะภูเขาจะพรากจากไป และเนิ น จะคลอนแคลน แต่ ความกรุ ณาของเราจะไม่ พราก
ไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่ง สันติภาพของเราจะไม่ คลอนแคลนไป� พระเยโฮวาห์ผู้ มี
ความเมตตาต่อ เจ้าตรัสดังนี้ 11 “โอ เจ้ าผู้ถู กข่มใจ ถู กพายุ พัดพา และขาดการเล้าโลม ดู
เถิด เราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพลวง และวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยไพทูรย์ 12 เราจะทํา
หน้าต่างของเจ้า ด้วยโมรา และประตู เมืองของเจ้า ด้วยพลอยสี แดงเข้ม และชายแดนทัง้
สิน
้ ของเจ้า ด้วยเพชรนิ ล จินดา 13 บุ ตรทัง้ สิน
้ ของเจ้า นั ้น จะเรียนรู ้จากพระเยโฮวาห์ และ
14
บุตรของเจ้าจะมี ความปลอดภัยอย่างยิง่
เจ้ าจะได้ รบ
ั สถาปนาไว้ในความชอบธรรม เจ้ า
จะห่างไกลจากการบีบ บังคับ เพราะเจ้า จะไม่ ต้องกลัว และห่างจากความสยดสยองเพราะ
มันจะไม่มาใกล้เจ้า 15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปั่ นให้เกด
ิ การแก่งแย่งเป็นแน่ แต่ก็มิใช่เพราะ
มาจากเรา ผู้ใดปลุกปั่ นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้า ผู้นั ้นจะล้มลงเพราะเจ้า 16 ดูเถิด เราได้
สร้างช่างเหล็กผู้เป่าไฟถ่าน และทําให้เกิดอาวุธเหมาะกับงานของมัน เราได้ สร้างผู้ผลาญ
เพื่อ ทําลายด้วย 17 ไม่มี อาว ุธ ใดที่ สร้างเพื่อ ต่อสู้ เจ้ าจะจําเริญ ได้ และเจ้า จะปรับ โทษลิน
้ ทุ
กลินที
้ ่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา นี่ เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ และ
ความชอบธรรมของเขามาจากเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
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ความรอดสําหรับมนุษย์ทัง้ ปวง
“โอ เชิญทุกคนที่ กระหายจงมาถึงนํ้า และผู้ที่ ไม่มีเงินมาซื้ อกินเถิด มาซื้อนํ้าองุน
่ และ
นํ้านมเถิด โดยไม่ ต้องเสีย เงิน เสีย ค่า 2 ทําไมเจ้า จึง ใช้ เงิน ของเจ้า เพื่อ ของซึ่ง ไม่ ใช่ อาหาร
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และใช้ ผลแรงงานซื้อ สิง่ ซึ่ งม ิ ให้อิม
่ ใจ จงเอาใจใส่ ฟัง เรา และรับ ประทานของดี และให้จิ ต
3
ใจปี ติยินดีในไขมัน เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวต
ิ
4
และเราจะทํา พันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับ เจ้า คือ ความเมตตาอัน แน่ นอนของเราต่อ ดาวิด ดู
เถิด เรากระทําให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติ ทัง้ หลาย เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื่อ
ชนชาติ ทัง้ ปวง 5 ดู เถิด เจ้ าจะร้องเรียกประชาชาติ ซ่ึงเจ้าไม่ รู จ
้ ัก และประชาชาติ ซ่ึงไม่รู จั
้ ก
เจ้าจะวิง่ มาหาเจ้าเหตุ ด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพราะองค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสรา
เอล เพราะพระองค์ ทรงให้เจ้ าได้ รบ
ั เกียรติ 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื่อ จะพบพระองค์
ได้ จงทูล พระองค์ ขณะพระองค์ ทรงอยู่ ใกล้ 7 ให้ คนชัว่ ละทิง้ ทางของเขา และคนไม่ ชอบ
ธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาเขา และ
ยัง พระเจ้า ของเรา เพราะพระองค์ จะทรงอภัย อย่างล้น เหลือ 8 เพราะความคิด ของเราไม่
เป็น ความคิด ของเจ้า ทัง้ ทางของเจ้า ไม่ เป็ นว ิถี ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 9 “เพราะ
ฟ้า สวรรค์ สูง กว่า แผ่น ดิน โลกฉั นใด วิถี ของเราสูง กว่า ทางของเจ้า และความคิด ของเราก็
สูงกว่าความคิดของเจ้าฉั นนั ้น 10 เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั ่น
เว้น แต่ รดแผ่น ดิน โลก กระทํา ให้มัน บังเกิด ผลและแตกหน่ อ อํานวยเมล็ด แก่ ผู้ หว่านและ
อาหารแก่ ผู้ กิน ฉั นใด 11 คํา ของเราซึ่ง ออกไปจากปากของเราจะไม่ กล ับ มาสู่ เราเปล่า แต่
จะสัมฤทธิผ
์ ลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ ่งซึ่งเราใช้ไปทํานั ้นจําเริญขึ้นฉั นนั ้น 12 เพราะเจ้า
จะออกไปด้วยความชื่นบาน และถูกนําไปด้วยสันติภาพ ภูเขาและเนิ นเขาจะเปล่งเสียงร้อง
เพลงข้างหน้าเจ้า และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในท้องทุ่งจะตบมือของมัน 13 แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสน
สามใบจะงอกขึ้น แทนต้นหนามย่อย ต้นนํ้ามันเขียวจะงอกขึ้นและแด่พระเยโฮวาห์ มันจะ
เป็นชื่อ เพื่อเป็นหมายสําคัญนิ รน
ั ดร์ ซึ่งจะไม่ถูกตัดออกเลย�
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พระเจ้าจะทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย
พระ เย โฮ วาห์ตรั สด ัง นี้ ว่า “จง รักษา ความ ยุ ติ ธรรม ไว้ และ กระทํา ความ เที่ยง ธรรม
เพราะความรอดของเราใกล้จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก 2 ความสุขย่อมมี
แก่ผู้กระทําเช่นนี้ และแก่บุตรของมนุษย์ผู้ยึดไว้มัน
่ ผู้รักษาวันสะบาโตไม่เหยียดหยามวัน
นั ้น และระวังมือของเขาจากการกระทําชัว่ ร้ายใดๆ� 3 อย่าให้บุตรชายของคนต่างชาติผู้เข
้าจารีตถือพระเยโฮวาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงแยกข้าแน่ จากชนชาติของพระองค์�
และอย่าให้ขันที พูดว่า “ดูเถิด ข้าเป็นต้นไม้แห้ง� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เรือ
่ ง
ขั นที ทัง้ หลายผู้ รก
ั ษาวัน สะบาโตของเรา ผู้ เลือกบรรดาสิง่ ที่ พอใจเรา และยึด พันธสัญญา
ของเราไว้ มัน
่ 5 ภายในนิ เวศของเราและภายในกําแพงของเรา เราจะให้ สถานที่ และชื่อ
แก่ เขาเหล่า นั ้น ที่ ดี กว่า บุตรชายและบุตรสาว เราจะให้ช่อ
ั ดร์แก่ เขาทัง้ หลายซึ่ง จะไม่
ื นิ รน
6
ตัด ออกเลย และบรรดาบุตรชายของคนต่างชาติ ผู้ เข ้า จารีต ถือ พระเยโฮวาห์ ปรนนิ บัติ
พระองค์ และรักพระนามของพระเยโฮวาห์ และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุ กคนผู้รก
ั ษาวัน
สะบาโต และมิได้เหยียดหยาม และยึดพันธสัญญาของเรามัน
่ ไว้ 7 คนเหล่านี้ เราจะนํามายัง
ภู เขาบริสุทธิ์ของเรา และกระทําให้เขาชื่นบานอยู่ในนิ เวศอธิษฐานของเรา เครือ
่ งเผาบูชา
ของเขาและเครือ
่ งสักการบูชาของเขา จะเป็นทีโ่ ปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิ เวศ
ของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิ เวศอธิษฐาน สําหรับบรรดาชนชาติทัง้ หลาย� 8 องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า “เราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับ
เขา นอกจากคนเหล่านั ้นทีได้
่ รวบรวมไว้แล้ว� 9 เจ้าบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง มากินซิ ทัง้ เจ้าบรรดา
สัตว์ในป่า 10 ยามของเขาตาบอด เขาทัง้ ปวงไร้ความรู ้ เขาทัง้ ปวงเป็นสุนัขใบ้ เขาเห่าไม่ได้
ได้ แต่ หลับ ได้ แต่ นอน รัก แต่ ง่วง 11 เออ เขาเป็น สุนัข ตะกละซึ่ง ไม่ รู จั
้ กอ ม
ิ่ เขาเป็น ผู้ เลี้ยง
1
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แกะที่ เข ้า ใจไม่ ได้ เขาทุก คนกลับ ไปตามทางเขาเอง ต่างก็ หากําไรใส่ ตนเอง ไม่ เว้น สัก คน
12 เขาทัง
้ หลายว่า “มาเถิด ให้เราเอาเหล้าองุน
่ ให้เราเติมเมรัยให้เต็มตัวเรา และพรุ ง่ นี้ ก็จะ
เหมือนวันนี้ ใหญ่โตเกินขนาด�
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“ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �

คน ชอบ ธรรม พินาศ และ ไม่ มี ใคร เอาใจ ใส่ คนที ่ มี ใจ เมตตา ถูก เอา ไป เสีย ไม่มี ใคร
พิจารณาว่าคนชอบธรรมถูกเอาไปเสียจากความชัว่ ร้ายที่ จะมา 2 เขาจะเข้าไปในสันติภาพ
ผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมของเขา ก็จะพักอยูบ
่ นที่นอนของเขา 3 แต่เจ้าทัง้ หลาย บรรดา
บุตรชายของแม่มด เชื้อสายของคนล่วงประเวณี และหญิงแพศยา จงเข้ามาใกล้ ที่ นี่ 4 เจ้ า
ทัง้ หลายพูดเย้ยหยันใคร เจ้าอ้าปากเย้ยแลบลิน
้ หลอกผู้ใด เจ้าเป็นลูกแห่งการละเมิด เป็น
5
เชื้อ สายแห่ง ความมุ สาม ิ ใช่ หรือ คือ เจ้า ผู้ รอ
้ นเร่า ด้วยรู ป เคารพภายใต้ ต้นไม้ เข ียวทุก ต้น
ผู้ฆ่าลูกของเจ้าในหุบเขาใต้ ซอกหิน 6 สวนของเจ้าอยู่ท่ามกลางหินเกลี้ยงเกลาแห่งลําธาร
มัน มันเป็นส่วนของเจ้า เจ้าได้เทเครือ
่ งดื่มบูชาและถวายธัญญบูชาให้แก่มัน เราจะรับการ
7
เล้าโลมในเรือ
่ งสิง่ เหล่า นี้ หรือ บนภูเขาสูง เด่น เจ้ าได้ ตัง้ ที่นอนของเจ้า ไว้ และที่ นั่น เจ้า
ไปถวายเครือ
่ งสัก การบู ชา 8 เจ้ าได้ ตั้งอน ุ สาวรีย์ของเจ้า ไว้หลัง ประตู และเสาประตู เจ้ าจึง
เปิดผ้าคลุมที่นอนของเจ้า เจ้าขึ้นไปบนนั ้น เจ้าทําให้มันกว้าง และเจ้าตกลงกับมันเพื่อเจ้า
เอง เจ้ ารัก ที่นอนของมัน และเจ้า ได้ มองดู การเปลือย 9 เจ้ าเดิน ทางไปหากษั ตริย์ พร ้ อมกั
บน้าํ มัน และทวีน้ําหอมของเจ้า เจ้ าได้ ส่ง ทูต ของเจ้า ไปไกล แม้ ให้ ลงไปจนถึง นรก 10 เจ้ า
เหน็ ดเหนื่ อยเพราะระยะทางไกลของเจ้า แต่เจ้ามิได้พูดว่า “หมดหวัง� เจ้าประสบชีวต
ิ แห่
งมือของเจ้า และเจ้าจึงมได้
ิ โศกเศร้า 11 เจ้าครันคร
่
้ามและกลัวใคร เจ้าจึงได้มุสาอยูน
่ ั ่นเอง
และไม่นึกถึงเรา และไม่เอาใจใส่เราสักนิ ด เรามิได้ระงับปากอยูเ่ ป็นเวลานานแล้วดอกหรือ
อย่างนั ้นซีเจ้าจึงไม่ยาํ เกรงเรา 12 เราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระทําของเจ้า แต่
มันก็จะไม่เป็นประโยชน์ แก่ เจ้า 13 เมื่อเจ้าร้องออกมาก็ ให้สิ ่งที่ เจ้ าสะสมไว้ชว
่ ยเจ้าให้พ้นซี
แต่ลมจะพัดมันไปเสียหมด เพียงลมหายใจจะหอบมันออกไป แต่ผูที
้ ่วางใจในเราจะได้แผ่น
14
ดินนั ้นเป็นกรรมสิทธิ์ และจะได้ภูเขาบริสุทธิ์ของเราเป็นมรดก และจะมีเสียงว่า “พูนดิน
พูนดินขึ้น และจงเตรียมทาง รือ
้ ถอนอุปสรรคเสียจากทางของชนชาติของเรา� 15 องค์ผูสู
้ ง
เด่นคือผู้ อยู่ในนิ รน
ั ดร์กาล ผู้ ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ ว่า “เราอยู่ในที่ ที่ สูง และบริ
สุทธิ์ และอยู่กับ ผู้ ที่ มี จิ ตใจสํานึ ก ผิด และถ่ อม เพื่อ จะรือ
้ ฟื้ นจิตใจของผู้ ใจถ่ อม และรือ
้ ฟื้ น
16
ใจของผู้ สํานึ ก ผิด
เพราะเราจะไม่ ต่อสู้ แย้ งอยู่ เป็น นิ ตย์ หรือ โกรธอยู่ เสมอ เพราะจิต
วิญญาณจะอ่อนลงต่อหน้าเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที่ เราได้ สร้างแล้ว 17 เราโกรธเพราะ
ความชัว่ ช้าแห่งความโลภของเขา เราตีเขา เราซ่อนตัวและโกรธ แต่เขายังหันกลับเดินตาม
ชอบใจของเขาอยู่ 18 เราได้เห็นวิธก
ี ารของเขาแล้ว แต่เราจะรักษาเขาให้หาย เราจะนําเขา
และสนองเขากับผูไว้
้ ทุกข์ให้เขาด้วยการเล้าโลม� 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราสร้างผลของ
ริมฝีปาก สันติภาพ สันติภาพแก่คนไกลและคนใกล้ และเราจะรักษาเขาให้หาย� 20 แต่คน
ชั ่วน น
ั ้ เหมือนทะเลที่ กําเริบ เพราะมัน นิ่ ง อยู่ ไม่ ได้ และนํ้า ของมั นก ็ กวนตมและเลนขึ้น มา
21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า “ไม่มีสันติสุ ขแก่คนชัว
่ �
1
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“จงร้องดังๆ อย่า ออมไว้ จงเปล่ง เสียงของเจ้า เหมือนเป่า แตร จงแจ้ง แก่ ชนชาติ ของ
เราให้ ทราบถึง เรือ
่ งการละเมิด ของเขา แก่ วงศ์ วานของยาโคบเรือ
่ งบาปของเขา 2 แต่ เขา
ยัง แสวงหาเราทุก วัน และปี ติ ยินดี ที่ จะรู จ
้ ัก ทางของเรา เหมือนกับ ว่า เขาเป็น ประชาชาติ ที่
ได้ ทําความชอบธรรม และมิ ได้ ละทิง้ กฎแห่ง พระเจ้า ของเขา เขาก็ ขอข้อ กฎอัน เที่ยงธรรม
จากเรา เขาทัง้ หลายก็ปี ติยินดีที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้า 3 พวกเขากล่าวว่า ‘ทําไมข้าพระองค์
ทัง้ หลายได้ อดอาหาร และพระองค์ มิได้ ทอดพระเนตร ทําไมข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ถ่อม
ตัว ลง และพระองค์ มิได้ ทรงสนพระทัย� ดู เถิด ในวั นที ่ เจ้ าอดอาหาร เจ้ าทํา ตามใจของ
เจ้า และบีบ บังคับ คนงานของเจ้า ทัง้ หมด 4 ดู เถิด เจ้ าอดอาหารเพียงเพื่อ วิวาทและต่อสู้
และเพื่อ ต่อยด้วยหมัด ชัว่ ร้าย การอดอาหารอย่างของเจ้า ในวัน นี้ จะไม่ กระทํา ให้เสียงของ
เจ้า ได้ยน
ิ ไปถึงที่ สูง 5 อย่างนี้ หรือ เป็นการอดอาหารที่ เราเลื อก คือ วันที ่ คนข่ม ตัว การก ้ม
ศีรษะของเขาลงเหมือนอ้อ เล็ก และปู ผ้า กระสอบและขี้ เถ้า รองใต้ เขา อย่างนี้ หรือ เจ้า จะ
เรียกการอย่างนี้ วา่ การอดอาหาร และเป็นวนที
ั พ
่ ระเยโฮวาห์โปรดปรานอย่างนั ้นหรือ 6 การ
อดอาหารอย่างนี้ ไม่ใช่ หรือ ที่ เราต้องการ คือ การแก้ พันธนะของความชัว่ การปลดเปลื้อง
ภาระหนั ก และการปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และการหักแอกเสียทุกอัน 7 ไม่ใช่การ
ที่ จะปัน อาหารของเจ้า ให้ กับ ผู้ หิว และนํา คนยากจนไร้บ้านเข้า มาในบ้านของเจ้า เมื่อ เจ้า
เห็น คนเปลือยกายก็ คลุม กายเขาไว้ และไม่ ซ่อนตัว ของเจ้า จากญาติ ของเจ้า เอง ดอกหรือ
8 แล้วความสว่างของเจ้าจะพุ่งออกมาอย่างอรุ ณ และแผลของเจ้าจะเรียกเนื้ อขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้า จะเดิน นํา หน้า เจ้า และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์จะระวัง
หลัง เจ้า 9 แล ้ว เจ้า จะทูล และพระเยโฮวาห์ จะทรงตอบ เจ้ าจะร้องทูล และพระองค์ จะตรั
สว ่า ‘เราอยู่ นี่ � ถ้า เจ้า จะเอาออกไปจากท่ามกลางเจ้า เสีย ซึ่ง แอก ซึ่ง การชี้ หน้า และซึ่ง
การพู ดอย ่างไร้สาระ 10 ถ้า เจ้า ทุ่มเทชีวต
ิ ของเจ้า แก่ คนหิว และให้ ผู้ ถู กข่ม ใจได้ อิม
่ ใจ แล
้ว ความสว่างของเจ้า จะโผล่ ข้น
ึ ในความมืด และความมืด คลุ้ม ของเจ้า จะเป็น เหมือนเที่ยง
วัน 11 และพระเยโฮวาห์จะนําเจ้าอยู่เป็นนิ ตย์ และให้จิตใจเจ้าอิม
่ ในฤดูแล้ง และกระทําให้
กระดูกของเจ้าอ้วนพี และเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้าํ รด เหมือนนํ้าพุ ที่นํ้าของมันไม่ขาด
12 และพวกเจ้าจะได้ สร้างสิง
่ ปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่ เจ้าจะได้ซ่อมเสริมรากฐานของคน
หลายชัว่ อายุ มาแล้ว ขึ้น เจ้ าจะได้ ชื่อ ว่า ‘เป็น ผู้ ซ่อมกําแพงที่ พัง ผู้ ซ่อมแซมถนนให้คืน คง
เพื่อจะได้อาศัยอยู�
่
1

การถือวันสะบาโต
ถ้า เจ้า หยุด เหยียบยํ่า วัน สะบาโต คือ จากการทํา ตามใจของเจ้า ในวัน บริสุทธิ์ ของเรา
และเรียกสะบาโตว่า วันปี ติ ยินดี และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ว่า วันมีเกียรติ ถ้า
เจ้า ให้ เกียรติ มัน ไม่ ไปตามทางของเจ้า เอง หรือ ทํา ตามใจของเจ้า หรือ พูด ถ้อยคํา ของเจ้า
เอง 14 แล ้ว เจ้า จะได้ ความปี ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห์ และเราจะให้ เจ้ าขึ้น ขี่ อยู่ บนที่ สูง ของ
แผ่นดินโลก และเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้า เพราะโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์ได้ตรัสแล้ว�
13

59

พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและมีฤทธิที
์ ่จะช่วยให้รอด
1 ดู เถิด พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มิได้ สัน
้ ลง ที่ จะช่วยให้ รอดไม่ ได้ หรือ พระกรรณตึง
2
ซึ่ง จะไม่ ทรงได้ ยิน แต่ ว่า ความชัว่ ช้า ของเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ เก ิ ดการแยกระหว่าง
เจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทัง้ หลายได้ บังพระพักตร์ของพระองค์ เสียจากเจ้า
พระองค์ จึ งม ิ ได้ยน
ิ 3 เพราะมือ ของเจ้า มลทิน ด้วยโลหิต และนิว
้ มือ ของเจ้า ด้วยความชัว่
ช้า ริม ฝีปากของเจ้า ได้ พู ดคํา เท็จ ลิน
้ ของเจ้า พึมพํา ความอธรรม 4 ไม่มี ผู้ ใดฟ้องอย่างยุ ติ
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ธรรม ไม่มีผู้ใดขึ้นศาลอย่างสัตย์จริง เขาทัง้ หลายวางใจอยู่กับสิง่ ที่ไม่เป็นสาระ เขาพูดเท็จ
เขาตัง้ ครรภ์ความชัว่ และคลอดความชัว่ ช้า 5 เขาฟักไข่งูทับทาง เขาทอใยแมงมุม เขาผู้กิน
ไข่ นั้ นก ็ ตาย แม้ ไข่ ลูก ใดถูก ทุบ งู ร้ายก็ เป็น ตัว ขึ้น มา 6 ใยของมัน จะใช้ เป็น เสื้อผ้า ไม่ ได้ คน
จะเอาสิง่ ที่ มัน ทํา มาคลุม ตัว ไม่ ได้ กิจการของมัน เป็นการชัว่ ช้า และการกระทํา อัน ทารุ ณ
ก็ อยู่ ในมือ ของเขา 7 เท ้า ของเขาวิง่ ไปหาความชัว่ และเขาเร่ง ไปหลัง่ โลหิต ไร้ความผิด ให้
ถึง ตาย ความคิด ของเขาเป็น ความคิด ชัว่ ช้า การล้างผลาญและการทําลายอยู่ ในหนทาง
ของเขา 8 เขาไม่ รู ้จัก ทางแห่ง สันติ สุข ไม่มี ความยุ ติ ธรรมในวิถี ของเขา เขาได้ ทําให้ ถนน
ของเขาคดโค้ง ผู้ ใดที่ เดิน ในนั ้น จะไม่ รู จั
้ ก สันติ สุข 9 เพราะฉะนั ้น ความยุ ติ ธรรมจึง อยู่หา่ ง
จากเราทัง้ หลาย และความเที่ยงธรรมตามเราไม่ ทัน เราทัง้ หลายคอยท่า ความสว่างและ
ดู เถิด ความมืด คอยท่า ความสุกใส แต่ เราดําเนิ น ในความมืด คลุ้ม 10 เราทัง้ หลายคลํา หา
กําแพงเหมือนคนตาบอด เราคลําหาราวกับว่าเราไม่มีลูกตา เราสะดุดในเวลาเที่ยงเหมือน
ในเวลากลางคืน เราอยู่ ในที่ โดดเดี่ยวเหมือนคนตาย 11 เราทุก คนครางเหมือนหมี และ
พิลาปเหมือนนกเขา และมองหาความยุติธรรม แต่ไม่มีเลย หาความรอด แต่ก็อยู่ไกลจาก
เรา 12 เพราะการละเมิดของข้าพระองค์ทัง้ หลายทวีข้น
ึ ต่อพระพักตร์พระองค์ และบาปของ
ข้าพระองค์ ก็ ปรักปรําข้าพระองค์ เพราะการละเมิดของข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ ส่วน
ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ รู จ
้ ัก 13 คือ การละเมิด การปฏิ เสธพระเยโฮวาห์
การหันไปจากการติดตามพระเจ้าของเรา การพูดที่เป็นการบีบบังคับและการกบฏ การก่อ
และการกล่าวคํา เท็จ จากใจ 14 ความยุ ติ ธรรมก็ หัน กลับ และความเที่ยงธรรมก็ ยน
ื อยู่ แต่
ไกล เพราะความจริงล้มลงที่ถนนเสียแล้ว และความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้ 15 เออ สัจจะขาด
อยู่ และผูใ้ ดที่พรากจากความชัวก
็ ําตัวให้เป็นเหยื่อ พระเยโฮวาห์ทรงเห็น แล้วไม่เป็นทีพ
่ อ
่ ท
พระทัย พระองค์ ที่ ไม่มี ความยุติธรรม 16 พระองค์ ทรงเห็ นว ่า ไม่ มี คนใดเลย ทรงประหลาด
พระทัย ว่า ไม่ มี ใคร อ้อนวอน เผื่อ เพราะ ฉะนั ้น พระกร ของ พระองค์ เอง ก็ นํา ความ รอด มา
สู่ พระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ ชู พระองค์ ไว้ 17 พระองค์ ทรงสวมความชอบ
ธรรมเป็น ทับทรวง และพระมาลาแห่ง ความรอดอยู่ เหนื อ พระเศียรของพระองค์ พระองค์
ทรงสวมฉลองพระองค์ แห่งการแก้ แค้น เป็น ของคลุมพระกาย และเอาความกระตือรือร้น
ห่มพระองค์ 18 พระองค์จะทรงชําระให้ตามการกระทําของเขา คือพระพิโรธแก่ปรปักษ์ ของ
พระองค์ และสิง่ สนองแก่ศัตรูของพระองค์ พระองค์จะทรงมอบการสนองแก่เกาะทัง้ หลาย
19 เขาจึง จะยําเกรงพระนามพระเยโฮวาห์ จากตะวัน ตก และสง่า ราศี ของพระองค์ จากที่
ตะวันขึ้น เมื่อศัตรู มาอย่างแม่น้ําเชีย
่ ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะยกธงขึ้นสู้มัน
พระผู้ไถ่จะเสด็จมายังศิโยน
“และพระผู้ไถ่ จะเสด็จมายังศิ โยน มายังบรรดาผู้อยู่ในยาโคบผู้
21
หันจากการละเมิด� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “และฝ่ายเรา นี่ เป็นพันธสัญญาของเรากับเขา
ทัง้ หลาย คือวิญญาณของเราซึ่งอยูเ่ หนื อเจ้า และคําของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่
พรากไปจากปากของเจ้า หรือ จากปากเชื้อ สายของเจ้า หรือ จากปากของเชื้อ สายแห่ง เชื้อ
สายของเจ้า ตัง้ แต่เวลานี้ ไปจนกาลนิ รน
ั ดร์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

60

สง่าราศีของศิโยนในอนาคต
“จงลุก ขึ้น ฉายแสง เพราะว่า ความสว่างของเจ้า มาแล้ว และสง่า ราศี ของพระเยโฮ
วาห์ ข้น
ึ มาเหนื อ เจ้า 2 เพราะว่า ดู เถิด ความมืด จะคลุม แผ่น ดิน โลก และความมืด ทึบ จะ
คลุม ชนชาติ ทัง้ หลาย แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงขึ้น มาเหนื อ เจ้า และเขาจะเห็น สง่า ราศี ของ
พระองค์ เหนื อ เจ้า 3 และ บรรดา ประชาชาติ จะ มายัง ความ สว่าง ของ เจ้า และ กษั ตริ ย์ ทัง้
1
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หลายยัง ความสุกใสแห่ง การขึ้น ของเจ้า 4 จงเงยตาของเจ้า มองให้ รอบและดู เขาทัง้ ปวง
มาอยู่ ด้วยกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า บุ ตรชายทัง้ หลายของเจ้า จะมาจากที่ ไกล และบุตร
สาวทัง้ หลายของเจ้า จะรับ การเลี้ยงจากเจ้า 5 แล ้ว เจ้า จะเห็น และโชติ ชว
่ งด้วยกัน ใจของ
เจ้า จะเกรงกลัว และใจกว้างขึ้น เพราะความอุ ดมสมบู รณ ์ ของทะเลจะหัน มาหาเจ้า ความ
มัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ จะมายัง เจ้า 6 มวลอูฐ จะมาห้อมล้อมเจ้า อูฐ หนุ่ม จากมี เดีย น
และเอฟาห์ บรรดาเหล่า นั ้น จากเชบาจะมา เขาจะนํา ทองคํา และกํายาน และจะบอกข่า
วดี ถึ งก ิ จการอัน น่า สรรเสริญ ของพระเยโฮวาห์ 7 ฝูง แพะแกะทัง้ สิน
้ แห่ง เคดาร์จะรวมมา
หาเจ้า แกะผู้ ของเนบาโยทจะปรนนิ บั ติ เจ้า มัน จะขึ้น ไปบนแท่น บูชาของเราอย่างเป็ นที
่ โปรดปราน และเราจะให้ นิเวศแห่ง สง่า ราศี ของเราได้ รบ
ั สง่า ราศี 8 เหล่า นี้ เป็น ใครนะที่
บิ นมาเหมือนเมฆ และเหมือนนกเขาไปยัง หน้าต่างของมัน 9 แน่ นอนเกาะทัง้ หลายจะรอ
คอยเรา กําปั่ นแห่ง ทารชิชก ่อน เพื่อ นํา บุตรชายของเจ้า มาแต่ ไกล นํา เงิน และทองคํา ของ
เขามาด้วย เพื่อพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพื่อองค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสรา
10
เอล เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้เจ้ าได้ รบ
ั สง่าราศี เหล่ าบุตรชายของคนต่างด้าวจะ
สร้างกําแพงของเจ้า ขึ้น และกษั ตริย์ ของเขาจะปรนนิ บั ติ เจ้า เพราะด้วยความพิโรธของ
เรา เราเฆี่ยนเจ้า แต่ ด้วยความโปรดปรานของเรา เราได้ กรุ ณาเจ้า 11 ประตู เมืองของเจ้า
จึง จะเปิ ดอย ู่ เสมอ ทัง้ กลางวัน และกลางคื นม ัน จะไม่ ปิด เพื่อ คนจะนํา ความมัง่ คัง่ ของ
บรรดาประชาชาติ มาให้ เจ้า พร ้ อมด้วยกษั ตริย์ ทัง้ หลาย 12 เพราะว่า ประชาชาติ และราช
อาณาจักรที่ จะไม่ปรนนิ บัติเจ้ าจะพินาศ เออ บรรดาประชาชาติ เหล่ านั ้นจะถูกทิง้ ร้างอย่าง
สิน
้ เชิง 13 สง่า ราศี แห่ งเลบานอนจะมายัง เจ้า คือ ต้นสนสามใบ ต้นสนเขาและต้นไม้ ที่ เข
ีย วชะอุม
่ ตลอดปี ด้วยกัน เพื่อ จะกระทํา ให้ ที่ แห่ งสถานบริสุทธิ ์ ของเรางดงาม และเราจะ
กระทําให้ที่ แห่งเท้าของเรารุ ง่ โรจน์ 14 บุตรชายของคนเหล่านั ้ นที่ได้บีบบังคับเจ้าจะมาโค้ง
ลงต่อเจ้า และบรรดาผู้ที่ ดูหมิน
่ เจ้าจะกราบลงที่ ฝ่าเท้าของเจ้า เขาทัง้ หลายจะเรียกเจ้าว่า
‘เป็นพระนครของพระเยโฮวาห์ ศิโยนแห่งองค์บริสุทธิของอิ
สราเอล� 15 ในเมื่อเจ้าได้ถูกละ
์
ทิง้ และเป็ นที ่ เกลียดชัง และไม่ มี ใครผ่านเจ้า มาเลย เราจะกระทํา ให้เจ้ าโอ่อา่ ตระการเป็น
นิ ตย์ เป็นความชื่นบานทุกชัว่ อายุ 16 เจ้าจะได้ดูดนํ้านมของบรรดาประชาชาติ เจ้าจะได้ดูด
นมของบรรดากษั ตริย์ และเจ้าจะรู ว่
้ า เราพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเจ้า และ
พระผู้ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของยาโคบ 17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนํามาซึ่งทองคํา และ
แทนเหล็ก เราจะนํา มาซึ่ง เงิน แทนไม้ ทองสัมฤทธิ์ แทนหิน เหล็ก เราจะกระทํา ให้ สันติ
ภาพเป็นผู้ครอบครองของเจ้า และความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้า 18 ในแผ่นดินของ
เจ้าเขาจะไม่ได้ยินถึงความทารุ ณอีก ในเขตแดนของเจ้า ถึงการล้างผลาญหรือการทําลาย
แต่เจ้าจะเรียกกําแพงของเจ้าว่า ‘ความรอด� และประตูเมืองของเจ้าว่า ‘ความสรรเสริญ�
19 ดวงอาทิตย์ จะไม่ เป็ น ความสว่างของเจ้า ในกลางวันอ ีก หรือ ดวงจันทร์จะไม่ ให้ แสงแก่
เจ้ าในกลางคืน เพื่อ เป็น ความสุกใส แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น ความสว่างเป็น นิ ตย์ ของ
เจ้า และพระเจ้าของเจ้าจะเป็นสง่าราศีของเจ้า 20 ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีก หรือดวง
จันทร์ของเจ้า จะไม่ มี ข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น ความสว่างนิ รัน ดร์ของเจ้า
และวันที ่ เจ้ าไว้ทุกข์ จะหมดสิน
้ ไป 21 ชนชาติ ของเจ้า จะชอบธรรมทัง้ สิน
้ เขาจะได้ แผ่ นดิน
นั ้นเป็นกรรมสิทธิเป็
์ นนิ ตย์ หน่อที่เราปลูก และผลงานแห่งมือของเรานั ้น เพื่อเราจะรับสง่า
22
ราศี ผู้ เล็ก น้ อยที่สุด จะเป็น พันๆ และผู้ นิด ที่สุด จะเป็น ประชาชาติอั นม ี อานุภาพ เราคือ
พระเยโฮวาห์ ถึงเวลาเราก็จะเร่ง�
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“พระวิญญาณแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า สถิต อยู่ บนข้าพเจ้า เพราะว่า พระเยโฮ
วาห์ ได้ ทรงเจิม ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ ให้ ประกาศข่าวประเสริฐ มายัง ผู้ ที่ ถ่อมใจ พระองค์ ได้ ทรงใช้
ข้าพเจ้าให้รก
ั ษาคนที่ชอกชํ้าระกําใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการ
เปิด เรือนจํา ออกให้ แก่ ผู้ ที่ ถู กจองจํา 2 เพื่อ ประกาศปี แห่ งความโปรดปรานของพระเยโฮ
วาห์ และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์
1

อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่

3 เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน

เพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้าให้เขา นํ้ามัน
แห่ง ความยินดี แทนการไว้ ทุกข์ ผ้าห่ม แห่ง การสรรเสริญ แทนจิตใจที่ ท้อถอย เพื่อ คนจะ
เรียกเขาว่าต้นไม้แห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เพื่อพระองค์จะทรงได้
รับสง่าราศี 4 เขาทัง้ หลายจะสร้างที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าแต่โบราณขึ้นใหม่ เขาจะก่อซากปรั
กหักพังแต่ก่อนขึ้นมาอีก เขาจะซ่อมหัวเมืองที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่านั ้น คือที่ที่รกร้างมาหลาย
ชัว่ อายุคนแล้ว 5 คนต่างถิน
่ จะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้าทัง้ หลาย บุตรชายทัง้ หลายของ
คนต่างด้าวจะเป็น คนไถนาและคนแต่ง เถาองุน
่ ของเจ้า 6 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะได้ ชื่อ ว่า ปุ
โรหิต ของพระเยโฮวาห์ คนจะเรียกเจ้า ทัง้ หลายว่า เป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ของพระเจ้า ของเรา เจ้
าทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ประทานความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ และเจ้า จะอวดในสง่า ราศี
7
ของเขาทัง้ หลาย แทนความอายของเจ้าทัง้ หลาย เจ้าจะได้ส่วนสองส่ วน แทนความอดสู
เขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ ์ ในส่วนของเขา เพราะฉะนั ้น ในแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลาย เขาจะ
ได้ สองส่วนเป็น กรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็น นิ ตย์ จะเป็น ของเขา 8 เพราะเราคือ พระเยโฮ
วาห์ รก
ั ความยุ ติ ธรรม เราเกลียดการขโมยเพื่อ ได้ เครือ
่ งเผาบู ชา เราจะนํา กิจการของเขา
ด้วยความจริง และเราจะกระทําพันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับเขา 9 เชื้อสายของเขาทัง้ หลายจะเป็
นที่รู จั
้ กกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย
ทุ กคนที่ ได้ เห ็น เขาจะจํา เขาได้ ว่า เขาเป็น เชื้อ สายซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพร�
10 ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิง
่ ในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของ
ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้ ทรงสวมข้าพเจ้า ด้วยเสื้อผ้า แห่ง ความรอด พระองค์ ทรงคลุม
ข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครือ
่ งประดับ และอย่าง
เจ้า สาวตกแต่ง ตัว ด้วยเพชรนิ ล จินดา 11 เพราะแผ่น ดิน โลกได้ เก ิด หน่ อ ของมัน และสวน
ทําให้ สิ ่ง ที่ หว่านในนั ้น งอกขึ้น มาฉั นใด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงทําให้ ความชอบ
ธรรมและความสรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติฉั นนั ้น
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ข้าพเจ้าจะไม่ระงับเสียง และเพื่อเห็นแก่เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้าจะไม่นิ่ง
เฉยอยู่ จนกว่าความชอบธรรมของกรุ งนี้ จะออกไปอย่างความสุกใส และความรอดของกรุ ง
นี้ อย่างคบเพลิงที่ลุกอยู่ 2 บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของเจ้า และกษั ตริย์ทัง้
หลายจะเห็น สง่า ราศี ของเจ้า และเขาจะเรียกเจ้า ด้วยชื่อ ใหม่ ซึ่ง พระโอษฐ์ ของพระเยโฮ
วาห์จะประทาน 3 เจ้าจะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ และเป็นราช
มงกุฎ ในพระหัตถ์ แห่ งพระเจ้า ของเจ้า 4 เขาจะไม่ ขนานนามเจ้า อี กว่า “ถู กทอดทิง้ � และ
เขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่า “ซึ่งร้างเปล่า� แต่เขาจะเรียกเจ้าว่า “เฮฟซีบาห์� และ
เรียกแผ่น ดิน ของเจ้า ว่า “บิ วลาห์� เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงปี ติ ยินดี ในเจ้า และแผ่น ดิน
ของเจ้า จะแต่งงาน 5 เพราะชายหนุ่ม แต่งงานกับ หญิง พรหมจารีฉั นใด บุ ตรชายทัง้ หลาย
ของเจ้าจะแต่งกับเจ้าฉั นนั ้น และเจ้าบ่าวเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าสาวฉั นใด พระเจ้าของเจ้าจะ
เปรมปรีดิ์เพราะเจ้าฉั นนั ้น 6 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย บนกําแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้ ตลอด
1 เพื่อเห็นแก่ศิโยน
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กลางวันและตลอดกลางคืนเขาทัง้ หลายจะไม่ระงับเสียงเลย เจ้าทัง้ หลายผู้ที่ กล่าวถึงพระ
เยโฮวาห์ ไม่ ต้องระงับเสียง 7 และอย่าให้พระองค์ หยุดพักจนกว่าพระองค์ จะสถาปนาและ
กระทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ เป็ นที ่ สรรเสริญ ในแผ่น ดิน โลก 8 พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณด้วย
พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ และด้วยพระกรอานุภาพของพระองค์ ว่า “แน่ นอนเราจะไม่ ให้
ข้าวของเจ้าเป็นอาหารของศัตรู ของเจ้าอีก และบรรดาบุตรชายของคนต่างด้าวจะไม่ด่ืมน้าํ
องุน
่ ของเจ้า ซึ่งเจ้าตรากตรําได้มานัน
้ 9 แต่ผู้ใดที่เกี่ยวเก็บไว้จะได้กินและสรรเสริญพระเย
โฮวาห์ และบรรดาผู้ที่เก็บรวบรวมจะได้ด่ืมในลานสถานอันบริสุทธิ์ของเรา� 10 จงไป จงไป
ทางประตูเมือง จัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี้ จงพูน จงพูนทางหลวงขึ้น จงเก็บกวาดหินเสีย
ให้หมด จงยกสัญญาณไว้เหนื อชนชาติทัง้ หลาย 11 ดูเถิด พระเยโฮวาห์ได้ทรงร้องประกาศ
ให้ได้ยินถึงปลายแผ่นดินโลกว่า “จงกล่าวแก่ธด
ิ าของศิโยนว่า ‘ดูเถิด ความรอดของเจ้ามา
ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์
ของพระองค์� ” 12 และคนจะเรียกเขาทัง้ หลายว่า “ประชาชนบริสุทธิ์ ผู้ รับ ไถ่ ไว้แล ้ว ของ
พระเยโฮวาห์� และเขาจะเรียกเจ้าว่า “หามาได้ เมืองที่มิได้ถูกทอดทิง้ �
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บ่อย่าํ องุน
่ แห่งพระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22; วว 19:11-21)

1 นี่ ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดม

สวมเสื้อผ้าย้อมสีจากเมืองโบสราห์ พระองค์ผู้ซึ่งโอ่อา่
ในเครือ
่ งทรงของพระองค์ เสด็จ มาด้วยกําลัง ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ “นี่ เราเองร้องประกาศ
ในความชอบธรรมและมี อาน ุ ภาพที่ จะช่วยให้ รอด � 2 ทําไมเครือ
่ งทรงของพระองค์ จึง สี
แดง และเสื้อผ้า ของพระองค์ เหมือนกับ ของคนที่ ย่าํ ในบ่อ ยํ่า องุน
่ 3 “เราได้ ย่าํ บ่ ออง ุ่น แต่
ลําพัง และไม่ มี ใครจากชนชาติ ทัง้ หลายอยู่กับเราเลย เราจะยํ่ามันด้วยความโกรธของเรา
เราเหยียบมัน ด้วยความพิโรธของเรา โลหิต ของเขาจะพรมอยู่ บนเสื้อผ้า ของเรา และเรา
จะทําให้เสื้อผ้าของเราเปื้ อนหมด 4 เพราะวันแก้แค้นอยูใ่ นใจของเรา และปีแห่งการไถ่ของ
เราได้มาถึง 5 เรามอง แต่ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ เราประหลาดใจว่าไม่มีผูชู
้ ไว้ เพราะฉะนั ้นแขน
ของเราเองจึงนําความรอดมาให้เรา และความพิโรธของเรา ชู เราไว้ 6 เราจะยํ่าชนชาติ ทัง้
หลายลงด้วยความโกรธของเรา เราทําให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเรา และเราจะทําให้
กําลังของเขาถดถอยลงบนแผ่นดินโลก�
พระเจ้าทรงดูแลรักษาอิสราเอล

ข้าพเจ้า จะกล่าวถึง ความเมตตาแห่ง พระเยโฮวาห์ และการสรรเสริญ ของพระเยโฮ
วาห์ ตามบรรดาซึ่ง พระเยโฮวาห์ ประทานแก่ พวกเรา และความดี ยิง่ ใหญ่ ต่อ วงศ์ วานของ
อิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทรงอนุมั ติ ให้ตามพระกรุ ณาของพระองค์ ตามความเมตตาอันอ ุ ดม
สมบู รณ ์ ของพระองค์ 8 เพราะพระองค์ ตรัสว ่า “แน่ ที เดียวเขาเป็น ชนชาติ ของเรา บุ ตรผู้
จะไม่ พู ดม ุสา� และพระองค์ ได้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา 9 พระองค์ ทรงทุกข์ พระทัย
ในความทุกข์ ใจทัง้ สิน
้ ของเขา และทูต สวรรค์ ที่ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ช่วยเขาทัง้ หลาย
ให้ รอด พระองค์ ทรงไถ่ เขาด้วยความรัก ของพระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์
พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน 10 แต่เขาทัง้ หลายได้กบฏ และทําให้
พระวิญญาณบริสุทธิข
์ องพระองค์เสียพระทัย ฉะนั ้นพระองค์จึงทรงหันเป็นศัตรูของเขาทัง้
หลาย และพระองค์ทรงต่อสู้กับเขาทัง้ หลายเอง 11 แล้วพระองค์ทรงระลึกถึงสมัยเก่าก่อน
ถึงโมเสส ถึงชนชาติ ของพระองค์ ว่า “พระองค์ ผู้ทรงนําเขาทัง้ หลายขึ้นมาจากทะเลพร้อม
กับผู้เลี้ยงแพะแกะของพระองค์อยูที
่ ่ไหน พระองค์ทรงอยูที
่ ่ไหน ผู้ซึ่งบรรจุพระวิญญาณบริ
7
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สุทธิข
์ องพระองค์ท่ามกลางเขา 12 ผูนํ
้ าเขาทัง้ หลายทางมือขวาของโมเสสด้วยพระกรอันรุ่ง
โรจน์ ของพระองค์ ผู้แยกนํ้าออกต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เพื่อสร้างพระนามนิ รน
ั ดร์ให้พระองค์
13
เอง
ผู้ ได้ นํา เขาทัง้ หลายข้ามทะเลนั ้น เหมือนม้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ เขาทัง้ หลายจะ
14
มิ ได้ สะดุด อย่างสัตว์ เลี้ยงไปยัง หุบเขาฉั นใด พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ประทาน
ให้ เขาหยุด พัก ฉั น นั ้น� ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงนํา ชนชาติ ของพระองค์ เพื่อ จะสร้างพระนา
มอั นร ุ่ง โรจน์ แด่ พระองค์ เอง 15 ขอทอดพระเนตรลงมาจากฟ้า สวรรค์ และทรงเพ่ งด ู จาก
สถานบริสุทธิ ์ และรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ ความกระตือรือร้น และอานุภาพของพระองค์ อยู่
ที่ไหน พระทัย กรุ ณาและพระเมตตาของพระองค์ ต่อ ข้า พระองค์ อยู่ ที่ไหน ได้ ถู กยึด ไว้แล ้ว
หรือ 16 แน่ นอนพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ทัง้ หลาย แม้อับราฮัมมิได้รู จั
้ กข้า
พระองค์ และอิสราเอลหาจําข้าพระองค์ได้ไม่ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระ
บิดาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย พระนามของพระองค์ดํารงอยูตั
่ ง้ แต่นิ รน
ั ดร์กาล
17 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายผิด ไปจากพระ
มรรคาของพระองค์ และกระทําใจของข้าพระองค์ให้แข็งกระด้างจนข้าพระองค์ไม่ยําเกรง
พระองค์ ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเห็นแก่บรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์คือ ตระกูลทัง้ หลาย
อัน เป็น มรดกของพระองค์ 18 ชนชาติ แห่ งความบริสุทธิ ์ ของพระองค์ ได้ อาศัย อยู่ ที่ นั ่น แค่
ประเด ย
ี ๋ วหนึ่ ง ปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ เหย ียบยํ่า สถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ ลง
19 ข้าพระองค์ทัง
้ หลายเป็นของพระองค์ พระองค์ไม่เคยปกครองพวกเขาเลย เขาไม่ได้เรียก
พวกเขาโดยพระนามของพระองค์
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พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้ น เราเป็นดินเหนี ยว
ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมา
ต่อ พระพักตร์พระองค์ 2 ดัง เมื่อ ไฟที่ ทําให้ละลายไหม้ อยู่ และไฟกระทํา ให้น้ํา เดื อด เพื่อ ให้
พระนามของพระองค์เป็ นที่รู จั
้ กแก่ปฏิปักษ์ ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือน
ต่อ พระพักตร์ พระองค์ 3 เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ น่า กลั วท ี่ พวกข้า พระองค์ คาดไม่ ถึง
พระองค์เสด็จลงมา ภูเขาก็เคลื่อนที่ลงมาต่อพระพักตร์พระองค์ 4 โอ ข้าแต่พระเจ้า ตัง้ แต่
เริม
่ แรกของโลก ไม่มี ผู้ ใดได้ ยิน หรือ ทราบด้วยหู หรือ ตาได้ เห็น สิ ่ง ทัง้ หลายซึ่ง พระองค์
ทรงเตรียมไว้ เพื่อ บรรดาผู้ ที่ รอคอยพระองค์ นอกเหนื อ พระองค์ 5 พระองค์ ทรงพบเขาที่
ชื่นบานและกระทํา ความชอบธรรม บรรดาผู้ ที่ จํา พระองค์ ได้ ในวิธีการของพระองค์ ดู เถิด
พระองค์ทรงกริว้ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายทําบาปแล้ว ข้าพระองค์ทัง้ หลายยังอยู่ในบาป
เป็น เวลานาน และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 6 ข้า พระองค์ ทุ กคนได้ กลายเป็น เหมือนสิง่
ที่ ไม่สะอาด และการกระทําอันชอบธรรมของข้าพระองค์ ทัง้ สิน
้ เหมือนเสื้อผ้าที่ สกปรก ข้า
พระองค์ ทุ กคนเหีย
่ วลงอย่างใบไม้ และความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ พัด พาข้า
พระองค์ไปเหมือนลม 7 ไม่มผู
ี ใดร้
้ องทูลต่อพระนามของพระองค์ ที่เร้าตนเองให้ยด
ึ พระองค์
ไว้ เพราะพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และได้ ผลาญ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเพราะเหตุ ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่
บัดนี้ พระองค์ ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็นดินเหนี ยว และ
พระองค์ทรงเป็นช่างปั้ น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์ 9 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขออย่าทรงกริวน
้ ัก และขออย่าทรงจดจําความชัว่ ช้าไว้เป็นนิ ตย์ ดู เถิด ขอทรงพิ
เคราะห์ ข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ เป็น ชนชาติ ของพระองค์ 10 หัว เมือ งบริสุทธิ์ ของพระองค์ กลาย
เป็นถิน
่ ทุ รกันดาร ศิ โยนได้ กลายเป็นถิน
่ ทุ รกันดาร เยรู ซาเล็มเป็ นที ่รกร้าง 11 นิ เวศอันบริ
1 โอ
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สุทธิแ
์ ละงามของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ที่ซึ่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ถูก
ไฟเผาเสียแล้ว และสิ่งอันน่าปรารถนาของข้าพระองค์ทัง้ สิน
้ ได้ถู กทิง้ ร้าง 12 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เป็นอย่างนี้ แล้ว พระองค์ยังจะทรงยับยัง้ พระองค์ไว้หรือ พระองค์จะทรงเงียบอยู่
และข่มใจพวกข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือ
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พระเจ้าทรงตอบพวกอิสราเอลที่เหลืออยู่
แสวงหาเรา คนเหล่านั ้ นที ่มิได้ แสวงหาเราได้ พบเรา เรา
ว่า ‘เราอยูที
่ ่นี่ เราอยูที
่ ่นี่� ต่อประชาชาติที่เขาไม่ได้เรียกโดยนามของเรา 2 เรายื่นมือของเรา
ออกตลอดวันต่อชนชาติที่มักกบฏ ผูดํ
้ าเนิ นในทางที่ไม่ดี ติดตามอุบายของตนเอง 3 ชนชาติ
ที่ ยัว่ เย้าเราให้กร ว
ิ้ ต่อ หน้า อยู่เสมอ ทําการสักการบูชาตามสวน และเผาเครือ
่ งหอมอยู่บน
กองอิฐ 4 ผู้ยังคงอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ฝังศพ และค้างคืนในโบราณสถาน ผู้กินเนื้ อหมู และ
ในภาชนะของเขามี แกงซึ่ง ทํา ด้วยเนื้ อที่ น่า สะอิดสะเอียน 5 ผู้ กล่าวว่า ‘ออกไปห่างๆ อย่า
เข้า มาใกล้ เพราะข้า บริสุทธิ ์ กว่า เจ้า� เหล่า นี้ เป็น ควัน อยู่ ในจมูก ของเรา เป็น ไฟซึ่ง ไหม้
อยู่ วัน ยัง คํ่า 6 ดู เถิด มี เข ียนไว้ ต่อ หน้า เราว่า ‘เราจะไม่ นิ่ ง เฉย แต่ เราจะตอบสนอง เออ
เราจะตอบสนองไว้ ในอกของเขา 7 ทัง้ ความชัว่ ช้า ของเจ้า และความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ
ของเจ้าทัง้ หลายรวมกันด้วย� ” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เขาได้ เผาเครือ
่ งหอมบนภู เขา
และกล่าวหยาบช้าต่อเราบนเนิ น เราจึงจะตวงกิจการเก่าเข้าไปในอกของเขา� 8 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “นํ้าองุน
่ ใหม่หาได้จากพวงองุน
่ และเขากล่าวว่า ‘อย่าทําลายมันเสีย เพราะ
มีพระพรอยูใ่ นนั ้น� ฉั นใด เราก็จะกระทําด้วยเห็นแก่ผู้รบ
ั ใช้ของเรา และไม่ทําลายเขาหมด
9
ที เดียวฉั นนั ้น เราจะนําเชื้อสายออกมาจากยาโคบ และผู้รบ
ั มรดกภูเขาทัง้ หลายของเรา
จากยู ดาห์ ผู้ เลือกสรรของเราจะได้ รบ
ั มัน เป็น มรดก และบรรดาผู้ รับ ใช้ ของเราจะอาศัย
อยู่ที่ นั่น 10 ชาโรนจะเป็น ลานหญ้าสําหรับฝูง แพะแกะ และหุบเขาอาโคร์จะเป็ นที ่ให้ฝูงวัว
นอน เพื่อชนชาติ ของเราที่ ได้ แสวงหาเรา 11 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ลืม
ภูเขาบริสุทธิข
์ องเรา ผูจั
้ ดสํารับไว้ให้แก่พระโชค และจัดหาเครือ
่ งดื่มบูชาให้แก่พระเคราะห์
12 เพราะฉะนั ้นเราจะนั บรวมเจ้าทัง
้ หลายไว้กับดาบ และเจ้าทุกคนจะต้องหมอบลงต่อการ
สังหาร เพราะเมื่อเราเรียก เจ้าไม่ตอบ เมื่อเราพูด เจ้าไม่ฟัง แต่ได้กระทําชัว่ ในสายตาของ
เรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ปี ติ ยินดี ด้วย� 13 เพราะฉะนั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสด
ังนี้ ว่า “ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ทัง้ หลายของเราจะได้รับประทาน แต่เจ้าทัง้ หลายจะหิว ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้
ของเราจะได้ดื่ม แต่เจ้าจะกระหาย ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะเปรมปรีดิ์ แต่เจ้าจะได้อาย 14 ดู
เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของเราจะร้องเพลงเพราะใจยินดี แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะร้องออกมาเพราะเสียใจ
และจะครวญครางเพราะจิต ระทม 15 เจ้ าทัง้ หลายจะทิง้ ชื่อ ของเจ้า ไว้ แก่ ผู้ เลือกสรรของ
เราเพื่อ ใช้แช่ง และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงสังหารเจ้า แต่ จะทรงเรียกชื่อ ผู้ รับใช้
ของพระองค์ ด้วยชื่ออ่น
ื 16 ดังนั ้น ผู้ใดที่ ขอพรให้ตนเองในแผ่นดินโลก จะขอพรให้ตนเอง
ในพระนามพระเจ้า แห่ง ความจริง และผู้ ใดที่ ปฏิญาณในแผ่น ดิน โลก จะปฏิญาณในนาม
พระเจ้าแห่งความจริง เพราะความลําบากเก่าแก่นั้นกล
็ ืมเสียแล้ว และซ่อนเสียจากตาของ
เรา
1 “คนเหล่านั ้ นที ่มิได้ ขอพบเรา

แผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่
ดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิง่ เก่าก่อนนั ้นจะ
ไม่จํากันหรือนึ กได้ อีก 18 แต่ จงชื่นบานและเปรมปรีดิ ์เป็นนิ ตย์ในสิง่ ซึ่งเราสร้างขึ้น เพราะ
ดูเถิด เราสร้างเยรู ซาเล็มให้เป็ นที ่เปรมปรีดิ์ และชนชาติของเมืองนั ้นให้เป็นความชื่นบาน
17 เพราะ
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เราจะเปรมปรีดิ ์ ด้วยเยรู ซาเล็ม และชื่นบานด้วยชนชาติ ของเรา จะไม่ ได้ ยิน เสียงร้องไห้
ในเมืองนั ้ นอ ีก และเสียงครวญคราง 20 ในนั ้น จะไม่ มี ทารกที่ มี ชี วิต เพียงสองสามวัน หรือ
คนแก่ ที่ มีอายุ ไม่ ครบกําหนด เพราะเด็ก จะมี อายุ หน ่งึ ร้อยปี จึง ตาย และคนบาปที่ มีอายุ
เพียงหนึ่ ง ร้อยปี จะเป็ นที ่ แช่ง 21 เขาจะสร้างบ้านและเข้า อาศัย อยู่ ในนั ้น เขาจะปลูก สวน
องุน
่ และกินผลของมัน 22 เขาจะไม่สร้างและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นก
ิน เพราะอายุ ชนชาติ ของเราจะเป็น เหมือนอายุ ของต้นไม้ และผู้ เลือกสรรของเราจะใช้ ผล
งานนํ้ามือของเขานาน 23 เขาทัง้ หลายจะไม่ทํางานโดยเปล่าประโยชน์ หรือคลอดบุตรเพื่อ
ความสยดสยอง เพราะเขาเป็น เชื้อสายของผู้ ที่ ได้ รับพรของพระเยโฮวาห์ กั บลู กๆของเขา
ด้วย 24 และต่อมา ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง 25 สุนัขป่า
และลูก แกะจะหากิน อยู่ ด้วยกัน สิ งโตจะกิน ฟางเหมือนวัว และผงคลี จะเป็น อาหารของงู
มันทัง้ หลายจะไม่ทําอันตรายหรือทําลายทัว่ ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
19

66
พระพรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “สวรรค์ เป็น บัล ลั งก ์ ของเรา และแผ่น ดิน โลกเป็น แท่น วาง
เท้าของเรา นิ เวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั ้นจะอยู่ที่ไหนเล่า และที่พํานั กของเราอยู่ที่ไหน 2 สิ
่ง เหล่า นี้ มือ ของเราได้ กระทํา ทัง้ สิน
้ บรรดาสิง่ เหล่า นั ้น จึง เป็น ขึ้น มา� พระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ “แต่ คนนี้ ต่างหากที่ เราจะมอง คือ เขาผู้ ที่ ถ่อมและสํานึ ก ผิด ในใจ และตัว สัน
่ เพราะ
คํา ของเรา 3 เขาผู้ ฆ่า วัว ราวกับ เขาฆ่า คน เขาผู้ ถวายลูก แกะเป็น เครือ
่ งบูชาราวกับ เขาตัด
คอสุนัข เขาผู้ ถวายเครือ
่ งบูชาราวกับ เขาถวายเลือดหมู เขาผู้ เผาเครือ
่ งหอมราวกับ เขา
สาธุการรู ปเคารพ คนเหล่านี้ ต่างก็เลือกทางของเขาเอง และจิตใจของเขาปีติยินดีอยูในสิ
่
ง่
4
น่าสะอิดสะเอียนของเขา เราก็จะเลือกการหลอกหลอนมาให้เขาด้วย และนําสิง่ ที่เขากลัว
มาถึงเขา เพราะเมื่อเราได้เรียก ไม่มีผู้ใดตอบ เมื่อเราพูด เขาไม่ฟัง แต่เขาได้กระทําชัว่ ต่อ
หน้า ต่อตาของเรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ ปี ติ ยินดี ด้วย � 5 เจ้ าผู้ ตัว สัน
่ เพราะพระวจนะของ
พระองค์ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ “พี่ น้ องของเจ้า ผู้ ซ่ึง เกลียดชัง เจ้า และเหวีย
่ ง
เจ้าออกไปเพราะเห็นแก่นามของเรา ได้พูดว่า ‘ขอพระเยโฮวาห์ทรงรับเกียรติ� แต่พระองค์
จะได้ ปรากฏและเป็น ความชื่นบานของเจ้า และเขาเหล่า นั ้น แหละจะต้องได้ รบ
ั ความอาย
6 เสียงอึงคะนึ งจากในเมือง เสียงจากพระวิหาร พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์กําลังให้การ
ตอบแทนต่อศั ตรู ของพระองค์ 7 ก่อนที่นางจะปวดครรภ์ นางก็คลอดบุตร ก่อนที่ความเจ็บ
ปวดจะมาถึง นาง นางก็ ให้ กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ ง 8 ใครเคยได้ยน
ิ สิง่ อย่างนี้ บ้าง ใครเคย
ได้ เห ็น สิง่ อย่างนี้ บ้าง แผ่ นดิน จะให้ งอกขึ้น ในวัน เดียวหรือ ประชาชาติ จะคลอดมาในครู ่
เดียวหรือ เพราะพอศิ โยนปวดครรภ์ เธอก็ คลอดบุตรทัง้ หลายของเธอ 9 เราจะนํา มาถึง
กําหนดคลอด แล้วจะไม่ให้คลอดหรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เราผู้เป็นเหตุให้คลอด จะ
ปิด ครรภ์ หรือ � พระเจ้า ของท่านตรัสด ัง นี้ 10 จงเปรมปรีดิ ์ กับ เยรู ซาเล็ม และยินดี กับ เธอ
นะบรรดาเจ้า ที่รก
ั เธอ จงเปรมปรีดิ ์ กับ เธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดาเจ้า ที่ ไว้ ทุกข์ เพื่อ
11
เธอ เพื่อ เจ้า จะได้ ดู ดและอิม
่ ใจด้วยอกอัน ประเล้า ประโลมของเธอ เพื่อ เจ้า จะได้ ด่ืม ให้
เกลี้ยง ด้วยความปี ติ ยินดี จากสง่า ราศี อั นอ ุ ดมของเธอ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
ว่า “ดู เถิด เราจะนําสันติภาพมาถึงเธออย่างกับแม่นํ้า และสง่าราศี ของบรรดาประชาชาติ
เหมือนลํานํ้า ที่ กําลัง ล้น และเจ้า ทัง้ หลายจะได้ ดูด เธอจะอุม
้ เจ้า ไว้ ที่ บัน
้ เอวของเธอ และ
13
เขย่าขึ้นลงที่เข่าของเธอ ดัง่ ผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั ้น และเจ้า
จะรับ การเล้าโลมในเยรู ซาเล็ม 14 เมื่อ เจ้า เห็น อย่างนี้ ใจของเจ้า จะเปรมปรีดิ ์ กระดูก ของ
1
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เจ้าจะกระชุม
้ ั นว่าหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์อยู่กับผู้รับใช้
่ กระชวยอย่างผักหญ้า และเขาจะรู ก
ของพระองค์ และความพิโรธต่อสู้ศัตรู ของพระองค์ 15 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะเสด็จ
มาด้วยไฟ และรถรบของพระองค์เหมือนลมหมุน เพื่อสนองเขาด้วยความกริว้ ของพระองค์
อย่างเกรีย
้ วกราด และด้วยการขนาบของพระองค์พร้อมด้วยเปลวเพลิง 16 เพราะพระเยโฮ
วาห์จะทรงกระทําการพิพากษาด้วยไฟ และด้วยพระแสงของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้
17
และผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรงสังหารเสียจะมีมากมาย คนทัง้ หลายที่กระทําตัวให้บริสุทธิและ
์
ชําระตัว ให้บริสุทธิ์ อยู่ข้างหลัง ต้นไม้ ต้นหน่งึ ท่ามกลางสวน ที่ กําลั งก ิน เนื้ อ หมู และสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียน และหนู จะถูกเผาผลาญเสียด้วยกัน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 18 “เพราะเรา
ทราบการงานของเขาและความคิด ของเขา และเราจะมารวบรวมบรรดาประชาชาติ และ
ภาษาทัง้ สิน
้ และเขาจะมาเห็น สง่า ราศี ของเรา 19 และเราจะตัง้ หมายสําคัญ ไว้ท่ามกลาง
เขา และเราจะส่งผูร้ อดพ้นจากพวกเขานั ้นไปยังบรรดาประชาชาติ ยังทารชิช ปูลและลูด ผู้
โก่ งธนู ยังทูบัลและยาวาน ยังเกาะทัง้ หลายที่ ไกลออกไป ที่ เขายังไม่ได้ ยินชื่อเสียงของเรา
และเห็น สง่า ราศี ของเรา และเขาจะประกาศสง่า ราศี ของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
20 และเขาจะนําพี่น้องทัง
้ สิน
่ งถวาย
้ ของเจ้าทัง้ หลายจากบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ เป็นเครือ
บูชาพระเยโฮวาห์ มาด้วยม้า ด้วยรถรบ ด้วยเกวียนประทุน ด้วยล่อและด้วยอูฐโหนกเดียว
ยัง เยรู ซาเล็ม ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ “เช่น เดียวกับ คนอิสราเอลนํา
ธัญ ญบูชาใส่ ภาชนะสะอาดมายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 21 และเราจะเอาเขาบางคน
เป็นปุโรหิตและเป็นพวกเลวี� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 22 “เพราะฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดิน
โลกใหม่ซ่ึงเราจะสร้าง จะยังอยูต
่ ่อหน้าเราฉั นใด� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เชื้อสายของเจ้า
และชื่อของเจ้าจะยังอยูฉั
่ นนั ้น� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “และต่อมาทุกวันขึ้นคํ่า และทุกวัน
สะบาโต เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะมานมัสการต่อ หน้า เรา 24 และเขาจะออกไปมองดู ซากศพของ
คนที่ ได้ ละเมิด ต่อ เรา เพราะว่า หนอนของคนเหล่า นี้ จะไม่ ตายไป ไฟของเขาจะไม่ ดับ และ
เขาจะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ �
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เยเรมีย์

หนังสือเสพทูอาจินต์ หนังสือทัลมัด โจซีฟัส และทาร์กัม ได้กล่าวว่าเยเรมียเ์ ป็นผูเข
้ ียนเล่
มนี้ การรับใช้ของอิสยาห์อยูก่
่ อนการรับใช้ของเยเรมียเป็
์ นเวลา 60 ปี เยเรมียพยากรณ์
์
เป็น
เวลา 40 ปี ในรัช การของกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮยาคิ ม เยโฮยาคีน และเศเดคี
ยาห์ เยเรมียรั
์ บใช้พระเจ้าในสมัยเดียวกันกับผู้พยากรณ์ นาฮูม ฮะบากุก และเศฟันยาห์
เยเรมีย์ ได้ เห ็ นการสิน
้ สุด ลงของกษั ตริย์ องค์ สุดท้ายของยู ดาห์ ได้ เห ็ นการทําลายพระ
วิหารและกรุ ง เยรู ซาเล็ม และได้ เห ็ นพวกยู ดาห์ ถู กนํา ไปเป็น เชลยในกรุ ง บาบิ โลน ในสมัย
ของเยเรมีย์ ความบาปเจริญ ขึ้น และพวกยู ดาห์ ได้ ถู กพระเจ้า พิพากษาอย่างมากมาย ไม่มี
เวลาสงบในสมัยเยเรมีย์
เพราะเหตุ วา่ เยเรมีย์ ได้ พยากรณ์ ถึง การที่ อส
ิ ราเอลจะเป็น เชลยและมี ความโศกเศร้า
ถึง เรือ
่ ง ความ บาป ของ เขา เขา ได้ ถู ก เรียก ว่า “ผู้ พยากรณ์ ที่ ร้องไห้ � (The Weeping
Prophet) หน ังสือเยเรมีย์ นี้ ได้ พรรณนาถึง การประกาศของเยเรมีย์ ในตอนที่ เขาขอร้อง
ให้ยูดาห์กลับมาหาพระเจ้าก่อนที่เขาจะต้องเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน
1 ถ้อยคําของเยเรมีย์บุ ตรชายของฮิลคี ยาห์

ผู้หน่งึ ในหมู่ปุโรหิต ผู้อยู่ตําบลอานาโธท ใน
แผ่นดินของเบนยามิน
โอรส
3
ของอาโมน กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ในปีที่สิบสามของรัชกาลนี้ และมีมาในรัชกาลของเยโฮยาคิ
ม โอรสของโยสิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ จนถึงปลายปี ที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลเศเดคียาห์ โอรส
ของโยสิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ จนถึงการกวาดเยรู ซาเล็มไปเป็นเชลยในเดือนที่ห้า
2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเรมีย์ในรัชกาลโยสิ ยาห์

พระเจ้าทรงแต่งตัง้ เยเรมียให้
์ เป็นผู้พยากรณ์ ก่อนที่ท่านจะบังเกิด
แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 5 “เราได้ รู จั
้ กเจ้าก่อนที่ เราได้ ก่อร่าง
ตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กําหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตัง้ เจ้า
เป็น ผู้ พยากรณ์ ให้แก่ บรรดาประชาชาติ� 6 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ กราบทูล ว่า “อนิ จจา ข้า แต่ องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด ข้าพระองค์พูดไม่เป็น เพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็ก� 7 แต่พระ
เยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า ว่า เจ้า เป็น แต่ เด็ก เพราะเจ้า จะต้องไปหาทุก คนที่ เราใช้
ให้ เจ้ าไป และเราบัญชาเจ้า อย่างไรบ้าง เจ้ าจะต้องพูด 8 อย่า กลัว หน้า เขาเลย เพราะเรา
อยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 9 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด เรา
เอาถ้อยคํา ของเราใส่ ในปากของเจ้า 10 ดู ซิ ในวัน นี้ เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้เหนื อ บรรดาประชาชาติ
และเหนื อ ราชอาณาจักรทัง้ หลาย ให้ ถอนออกและให้ พัง ลง ให้ ทําลายและให้ ควํา่ เสีย ให้
สร้างและให้ปลูก�
4

ผู้พยากรณ์ ได้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
11 ยิง
่ กว่า นี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า “เยเรมีย์ เอ๋ย เจ้ าเห็น อะไร�
ข้าพเจ้า กราบทูล ว่า “ข้า พระองค์ เห ็น ไม้ ตะพดอั ลม ันด์ อน
ั หนึ่ ง� 12 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเห็น ถูก ต้องดี แล้ว เพราะเราจะเร่งเร้า ถ้อยคํา ของเราเพื่อ ให้ กระทํา
สําเร็จ� 13 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าครัง้ ที่สองว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้า
กราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นหม้อกําลังเดือดอยู่หม้อหนึ่ ง หันหน้าไปทางทิศเหนื อ� 14 แล้ว
พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เหตุร้ายจะระเบิดจากทิศเหนื อมาเหนื อชาวแผ่นดินนี้ ทัง้
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สิน
้ 15 เพราะ ดู เถิด เราจะร้องเรียกครอบครัวทงั ้ ปวงแห่งบรรดาราชอาณาจักรทิศเหนื อ�
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ “เขาทัง้ หลายจะมา และต่างก็ จะวางบัลลั งก ์ ของตนไว้ที่ ตรง
ทางเข้า ประตู กรุ งเยรู ซาเล็ม ตัง้ สู้ ล้อมรอบกําแพงทัง้ หลาย และตัง้ สู้ หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของยู
ดาห์ 16 และเราจะกล่าวคําพิพากษาของเราต่อหัวเมืองเหล่านั ้น เพราะบรรดาความชัว่ ร้าย
ของเขาในการที่ได้ทอดทิง้ เรา และได้เผาเครือ
่ งหอมบูชาพระอื่น และนมัสการสิง่ ที่มือของ
17
ตนได้ กระทําไว้ เพราะฉะนั ้นส่วนเจ้าจงคาดเอวของเจ้าไว้ จงลุกขึ้นและบอกทุกอย่างที่
เราบัญชาเจ้าไว้นั้นให้เขาฟัง อย่าสะดุ้งกลัวเพราะหน้าเขาเลย เกรงว่าเราจะทําให้เจ้ าหงอ
ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 18 เพราะ ดูเถิด ในวันนี้ เรากระทําให้เจ้าเป็นเมืองมีป้อม เป็นเสาเหล็ก
และเป็น กําแพงทองสัมฤทธิ์ สู้ กับ แผ่น ดิน ทัง้ หมด สู้ กับ บรรดากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ กับ เจ้า
นาย กับปุโรหิตและกับประชาชนแห่งแผ่นดินนี้ 19 เขาทัง้ หลายจะต่อสู้กับเจ้า แต่จะไม่ชนะ
เจ้า เพราะเราอยูก
่ ับเจ้าเพื่อจะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

2
คําตรัสจากพระเจ้าถึงยูดาห์ผู้กลับสัตย์
1 ยิง
่ กว่านี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “จงไปประกาศกรอกหูของกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เรายัง จํา เจ้า ได้ คือ ความเมตตาในวัย สาวของเจ้า
ความรัก ขณะที่ เจ้ าเข้า พิธี สมรส เมื่อ เจ้า ตามเรามาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ในดิน แดนที่ ไม่ ได้
หว่านพืชอะไร 3 อิสราเอลนั ้นเป็นส่วนบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ คือเป็นผลิตผลรุ น
่ แรกของ
พระองค์ คนทัง้ ปวงที่ได้กินผลนั ้นกผิ
็ ด เหตุร้ายจึงจะมาถึงเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
4
� โอ วงศ์วานของยาโคบ และบรรดาครอบครัวแห่งวงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “บรรพบุรุษของเจ้าจับความชัว่ ช้าอะไรได้ ใน
เราเล่า เขาจึงไปห่างเสียจากเรา และไปดําเนิ นตามสิง่ ไร้ค่า และได้กลายเป็นสิง่ ไร้ค่า 6 เขา
ทัง้ หลายมิได้กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ประทับที่ไหน ผู้ได้พาเราขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ผู้ได้
นํา เราอยู่ ในป่า ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ในแดนทะเลทรายมี หลุม ในแดนที่ กันดารนํ้า และมี เงามัจจุ
ราช ในแผ่นดิ นที ่ ไม่มี ผู้ ใดผ่านไปได้ และไม่ มี มนุษย์ อาศัย อยู่ ที่ นั่น � 7 และเราได้ พาเจ้า
ทัง้ หลายเข้า มาในดิน แดนที่ อุดมสมบูรณ์ เพื่ อก ิน ผลไม้ และของดีๆ ในแผ่น ดิน นั ้น แต่ เมื่อ
เจ้า เข้า มา เจ้ าได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน ของเราเป็น มลทิน และกระทํา ให้ มรดกของเราเป็น สิง่
น่า สะอิดสะเอียน 8 ปุ โรหิต ทัง้ หลายมิ ได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ ประทั บท ี่ ไหน � คนเหล่านั ้
นที ่ แถลงพระราชบัญญั ติ ไม่รู จั
้ ก เรา บรรดาผู้ เลี้ยงแกะก็ ละเมิด ต่อ เรา พวกผู้ พยากรณ์ ได้
พยากรณ์ โดยพระบาอัล และดําเนิ นติดตามสิง่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ �

บรรดาความทุกข์ลําบากของอิสราเอลคือผลแห่งความบาป
9 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น เราจะยัง โต้ แย้ งก ับ เจ้า เราจะโต้ แย้ งก ั บลู กหลาน
ของเจ้า 10 เหตุ ว่า จงข้ามไปยัง ฝั่ งเกาะคิ ทธิ ม แล้ว ก็ ดู และใช้ คนไปถึง เมืองเคดาร์และ
พิจารณาอย่างถี่ ถ้วน ดู ที ว่า เคยมี สิ ่ งอย่างนี้ บ้างไหม 11 มี ประชาชาติ ใดเคยได้ เปล ี่ย นพระ
ของตน ถึงแม้ว่าพระเหล่านั ้นไม่เป็นพระ แต่ ประชาชนของเราได้ เอาสง่าราศี ของเขาแลก
กับ สิง่ ที่ ไม่ เป็น ประโยชน์ อย่างใด � 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ หลายเอ๋ย จง
ตกตะลึ งด ้วยสิง่ นี้ จงเกรงกลัว อย่างสยดสยองและจงโดดเดี่ยวอ้างว้างเสีย เลย 13 เพราะ
ว่า ประชาชนของเราได้ กระทํา ความชัว่ ถึง สองประการ เขาได้ ทอดทิง้ เราเสีย ซึ่ง เป็น แหล่ง
นํ้า เป็น แล ้ว สกัด หิน ขัง นํ้า ไว้สําหรับ ตนเอง เป็น ถัง นํ้า แตก ซึ่ง ขัง นํ้า ไม่ ได้ 14 อิสราเอลเป็น
ทาสเขาหรือ หรือเป็นทาสที่เกด
ิ มาในบ้าน เหตุใดเขาจึงตกไปเป็นเหยื่อ 15 สิงโตหนุ่มคําราม
เข้าใส่ เขา มันคํารามเสียงดังมาก และมันทัง้ หลายได้ กระทําให้แผ่นดินของเขาทิง้ ร้างว่าง
เปล่า หัวเมืองทัง้ หลายของเขาก็ ถู กเผา ไม่มีคนอาศัย อยู่ 16 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ประชาชนเมือง
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โนฟและเมืองทาปานเหสได้ ทุ บกระหม่อมของเจ้า แล้ว 17 เจ้ าหาเรือ
่ งเหล่า นี้ ให้ มาใส่ ตัว
เจ้า เอง โดยการทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงนํา เจ้า ไปตามทาง
มิ ใช่ หรือ 18 บัดนี้ เจ้ าได้ อะไรด้วยการลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพื่ อด่ื มน ้าํ ในแม่น้ํา ชิ โหร ์ หรือ เจ้า ได้
อะไรด้วยการที่ ลงไปยังอัสซีเรีย เพื่อด่ืมน้าํ ในแม่น้ํานั ้น 19 ความโหดร้ายของเจ้าจะตี สอน
เจ้า เอง และการที่ เจ้ ากลับ สัตย์ นั้น เองจะตําหนิ เจ้า ฉะนั ้น เจ้า จงรู แ
้ ละเห็น เถิด ว่า มัน เป็น
ความชัว่ และความขมขื่น ซึ่งเจ้าทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซึ่งความยําเกรงเรา
มิ ได้ อยู่ ในตัว เจ้า เลย� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 20 “เพราะว่า
นานมาแล้ว เราได้ หก
ั แอกของเจ้า และระเบิด พันธนะของเจ้า เสีย และเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ข้า
จะไม่ละเมิด� เออ เจ้าได้โน้มตัวลงเล่นชู้บนเนิ นเขาสูงทุกแห่งและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น
21 แต่ เราได้ ปลูกเจ้าไว้เป็ นเถาองุน
่ อย่างดี เป็นพันธุแท้
์ ทัง้ นั ้น แล้วทําไมเจ้าเสื่อมทรามลง
จนกลายเป็น เถาแปลกไปได้� 22 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ถึง แม้ ว่า เจ้า ชําระตัว
ด้วยนํ้าด่าง และใช้สบูมาก
่
แต่รอยเปื้ อนความชัว่ ช้าของเจ้าก็ยงั ปรากฏอยูต
่ ่อหน้าเรา 23 เจ้
าจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ข้า ไม่ เป็น มลทิน ข้าม ิ ได้ ติ ดตามพระบาอัล ไป� จงมองดู ท่าทางของ
เจ้าที่ในหุบเขาซิ จงสํานึ กซิวา่ เจ้าได้กระทําอะไร เจ้าเหมือนอูฐสาวคะนองที่เดินข้ามไปข้าม
มา 24 เหมือนลาป่า ที่ คุ ้น เคยกับ ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ได้ สูด ลมด้วยความอยากอันร ุน แรงของมัน
ใครจะระงับ ความใคร่ของมัน ได้ บรรดาที่ แสวงหามัน จะไม่ ต้องเหน็ ดเหนื่ อย เมื่อ ถึง เดือน
ที่ กําหนดของมันจะพบมันเอง 25 ระวังอย่าให้เท้าของเจ้าขาดรองเท้า และระวังลําคอของ
เจ้าให้พ้นจากความกระหาย แต่เจ้ากล่าวว่า ‘หมดหวังเสียแล้ว เพราะข้าได้รก
ั พระอื่น และ
ข้า จะติดตามไป� 26 เมื่อ โจรถูก จับ มี ความละอายฉั นใด วงศ์ วานของอิสราเอลก็ จะละอาย
ฉั น นั ้น ทัง้ ตัว เขา กษั ตริย์ เจ้า นาย ปุ โรหิต และผู้ พยากรณ์ ทัง้ หลายของเขา 27 ผู้ กล ่าวแก่
ลําต้นว่า ‘ท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้า� และกล่าวแก่ศิลาว่า ‘ท่านคลอดข้าพเจ้ามา� เพราะ
เขาทัง้ หลายได้ หน
ั หลัง ให้ แก่ เรา มิใช่ หัน หน้า มาให้ แต่ เมื่อ ถึง เวลาลําบากเขาจะกล่าวว่า
‘ขอทรงลุก ขึ้น ช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้รอด � 28 แต่ บรรดาพระของเจ้า อยู่ที่ ไหนเล่า ซึ่ง
เป็นพระที่เจ้าสร้างไว้สําหรับตัวเอง ถ้ามันช่วยเจ้าให้รอดได้ ก็ให้มันลุกขึ้นช่วย เมื่อถึงเวลา
ลําบากของเจ้า โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้ามีหว
ั เมืองมากเท่าใด เจ้าก็มีพระมากเท่านั ้น� 29 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “เจ้าทัง้ หลายจะมาร้องทุกข์เรือ
่ งเราทําไม เจ้าได้ละเมิดต่อเราหมดทุกคนแล้ว
30 เราได้ โบยตี ลูก หลานของเจ้า เสีย เปล่า เขาทัง
้ หลายก็ ไม่ ดี ขึ้น ดาบของเจ้า เองได้ กล ืน ผู้
พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนอย่างสิงโตที่ ทําลาย 31 โอ คนยุ คน ี้ เอ๋ย เจ้ าทัง้ หลายจงพิจารณา
ดู พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เราเป็น เหมือนถิน
ิ ราเอลหรือ หรือ เหมือ น
่ ทุ รก ัน ดารแก่ อส
แผ่นดิ นที ่มืดทึบหรือ ทําไมประชาชนของเราจึงกล่าวว่า ‘ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็นเจ้านาย
ข้าพระองค์จะไม่มาหาพระองค์อีก� 32 สาวพรหมจารีจะลืมอาภรณ์ ของเธอได้หรือ เจ้าสาว
จะลืม เครือ
่ งพัน กายของตนได้ หรือ แต่ ประชาชนของเราได้ ลืม เรา เป็น เวลากี่ วั นก ็ นับ ไม่
ไหวแล้ว 33 ทําไมเจ้านําวิถีของเจ้าไปหาความรักอย่างแนบเนี ยน ฉะนั ้นเจ้าจึงสอนทางของ
เจ้าให้คนชัว่ ด้วย 34 ที่ชายเสื้อของเจ้าจะเห็นโลหิตของคนจนที่ไร้ความผิดด้วย เรามิได้พบ
โดยการสืบหาอย่างลึ กลับ แต่ โดยเรือ
่ งต่างๆเหล่านี้ 35 เจ้ าก็ ยงั กล่าวว่า ‘เพราะข้าพเจ้าไม่
มีความผิดเลย พระพิโรธของพระองค์จะหันกลับจากข้าพเจ้าเป็นแน่ � ดูเถิด เราจะนําเจ้า
ไปสู่ การพิพากษา เพราะเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา บาป� 36 ทําไมเจ้า ท่องเที่ยว
ไปๆมาๆอย่างเบาความเช่นนั ้น โดยเปลี่ยนเส้นทางของเจ้าอยู่เสมอนะ อียป
ิ ต์ จะกระทําให้
37
เจ้าได้อาย เหมือนอัสซีเรียได้กระทําให้เจ้าได้อายมาแล้วนัน
้
เจ้าจะออกมาจากที่นั่นด้วย
โดยเอามื อก ุม ศีรษะของเจ้า ไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิง้ บรรดาความไว้วางใจของ
เจ้าเสีย เจ้าจะเจริญขึ้นมาเพราะเขาก็ไม่ได้�
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“เขาทัง้ หลายว่า ‘ถ้าชายคนใดหย่าภรรยาของตนและเธอก็ ไปจากเขาเสีย และไปเป็น
ภรรยาของชายอีก คนหนึ่ ง เขาจะกลับ ไปหาเธอหรือ แผ่ นดิน นั ้น จะไม่ โสโครกมากมาย
หรือ� แต่ เจ้ าได้ เล่น ชู้ กับ คนรัก มากมายแล้ว ถึง กระนั ้น เจ้า จงกลับ มาหาเรา� พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 2 “จงแหงนหน้า ขึ้น สู่ บรรดาที่ สูง นั ้น และดู ซี ที่ ไหนบ้างที่ ไม่มี คนมา
นอนด้วย เจ้ าได้ นั ่ง คอยคนรัก ของเจ้า อยู่ ที่ ริม ทาง อย่างคนอาระเบีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
เจ้ าได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน โสโครกด้วยการแพศยาและความชัว่ ช้า ของเจ้า 3 เพราะฉะนั ้น
ฝนจึง ได้ ระงับ เสีย และฝนชุก ปลายฤดู จึง ขาดไป แต่ เจ้ ามี หน ้า ผากของหญิง แพศยา เจ้ า
ปฏิเสธไม่ยอมอาย 4 ตัง้ แต่ เวลานี้ เจ้ าจะร้องเรียกเรามิใช่หรือว่า ‘พระบิดาของข้าพระองค์
พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชี้ นํา ตัง้ แต่ ข้า พระองค์ ยงั สาวๆ 5 พระองค์ จะทรงพระพิโรธอยู่ เป็น นิ ตย์
หรือ พระองค์ จะทรงกริว้ อยู่ จนถึง ที่สุด ปลายหรือ� ดู เถิด เจ้ าลัน
่ วาจาแล้ว แต่ เจ้ าก็ ยงั
กระทําความชัว่ ช้าทุกอย่างซึ่งเจ้ากระทําได้�
1

พระเจ้าทรงอ้อนวอนต่อยูดาห์ผู้กลับสัตย์
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ในรัชกาลของกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ ว่า “เธอทํา อะไรเจ้า เห็น
หรือ คืออิสราเอลผู้กลับสัตย์ เธอขึ้นไปบนภูเขาสูงทุกลูก และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น แล้ว
ก็ ไปเล่นชู้อยู่ที่ นั่น 7 เมื่อเธอทําอย่างนี้ จนหมดแล้วเรากล่าวว่า ‘เจ้ าจงกลับมาหาเรา� แต่
เธอก็ ไม่ กลับมา และยู ดาห์น้องสาวที่ ทรยศนั ้ นก็เห็น 8 และเราเห็นว่า เพราะเหตุ ทัง้ ปวงที่
อิสราเอลผู้ กล ับ สัตย์ ได้ ล่วงประเวณี นั ้น เราได้ ไล่ เธอไปพร้อมกับ ให้ หน ังสือ หย่า แต่ ยู ดาห์
น้ องสาวที่ทรยศนั ้นก็ไม่กลัว เธอก็กลับไปเล่นชู้ด้วย 9 ต่อมาเพราะการแพศยาเป็นการเบา
แก่เธอมาก เธอก็กระทําให้แผ่นดินโสโครกไป โดยไปล่วงประเวณี กับศิลากับลําต้น 10 แม้ว
่า เธอกระทํา ไปสิน
้ อย่างนี้ แล้ว ยู ดาห์ น้องสาวที่ ทรยศของเธอก็ มิได้ หัน กลับ มาหาเราด้วย
สิน
้ สุดใจ แต่ แสร้งทําเป็นกลับมา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “อิสราเอลผู้ กล ับ สัตย์ ยงั สํา แดงตั วว ่า มี ผิด น้ อยกว่า ยู ดาห์ ที่ ทรยศ 12 จงไป
ประกาศถ้อยคําเหล่านี้ ไปทางเหนื อกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อิสราเอลผู้กลับสัตย์เอ๋ย
กลับมาเถิด เราจะไม่ให้ความกริว้ ของเราสวมทับเจ้า เพราะเราประกอบด้วยพระกรุ ณาคุณ
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ เราจะไม่กรว
ิ้ เป็นนิ ตย์ 13 เพียงแต่ยอมรับความชัว่ ช้าของเจ้า
ว่า เจ้าได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเที่ยวเอาใจพระอื่นทีใต้
่ ต้นไม้เขียวสด
14
ทุกต้น และเจ้ามิได้เชื่อฟังเสียงของเรา� ” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “โอ ลูกหลานที่ กลับสัตย์เอ๋ย กลับมาเถิด เพราะเราแต่งงานกับเจ้าแล้ว เราจะรับเจ้า
จากเมืองละคนและจากครอบครัวละสองคน และเราจะนําเจ้ามาถึงศิโยน 15 และเราจะให้
ผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจเราแก่เจ้า ผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู แ
้ ละความเข้าใจ 16 และต่อมา
เมื่อเจ้าทวีและเพิม
่ ขึ้นในแผ่นดินนั ้น ในครัง้ นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะไม่
กล่าวอีกว่า ‘หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์� เรือ
่ งนี้ จะไม่มีขึ้นในใจ ไม่มใครระลึ
ี
กถึง ไม่มี
ใครนึ กถึง จะไม่ ทํา กัน ขึ้ นอ ีก เลย 17 ในครัง้ นั ้น เขาจะเรียกกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า เป็น พระที่นั่ง
ของพระเยโฮวาห์ และบรรดาประชาชาติ จะรวบรวมกันเข้ามาหายังพระนามของพระเยโฮ
วาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และเขาจะไม่ติดตามใจอันชัว่ ของเขาอย่างดื้อกระด้างอีกต่อไป 18 ใน
สมัยนั ้นวงศ์วานของยูดาห์จะเดินมากับวงศ์วานของอิสราเอล เขาทัง้ สองจะรวมกันมาจาก
แผ่นดินฝ่ายเหนื อ มายังแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็นมรดก 19 แต่เรา
กล่าวว่า ‘เราจะตัง้ เจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของเราอย่างไรดีหนอ และให้แผ่นดินที่น่า
ปรารถนาแก่ เจ้า เป็น มรดกที่ สวยงามที่สุด ในบรรดาประชาชาติ� และเรากล่าวว่า ‘เจ้ าจะ
เรียกเราว่า พระบิดาของข้าพระองค์ และจะไม่หน
ั กลับจากการติดตามเรา� ”
6
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การสารภาพความผิดบาป
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย แน่ นอนที เดียวที่ ภรรยาทรยศละทิง้
สามี ของนางฉั นใด เจ้ าก็ ได้ ทรยศต่อ เราฉั น นั ้น� 21 เขาได้ยน
ิ เสียงมาจากที่ สูง เป็น เสียง
ร้องไห้ และเสียงวิงวอนของบุตรทัง้ หลายของอิสราเอล เพราะเขาได้ แปรวิถี ของเขาเสีย
แล้ว เขาได้ ลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 22 “บรรดาบุตรที่ กล ับ สัตย์ เอ๋ย จงกลับ มา
เถิด เราจะรักษาความสัตย์ของเจ้าให้หาย� “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายมาหาพระองค์แล้ว
เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ 23 แท้ จร ิง ความหวัง ว่า จะได้
ความรอดจากเนิ น เขาและจากภูเขาหลายลู กก ็ เป็น ความไร้สาระ แท้ จร ิง ความรอดของ
อิสราเอลนั ้นอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 24 แต่ว่าสิง่ ที่น่าอายนั ้นได้กัดกินสิง่ ทัง้ ปวง
ที่ บรรพบุรุษ ของเราได้ ลงแรงทํา ไว้ ตัง้ แต่ เรายัง เป็น เด็ก อนุชนอยู่ คือ ฝูง แกะ ฝูง วัว บุตร
ชาย และบุตรสาวทัง้ หลายของเขา 25 ให้ เรานอนลงจมในความอายของเรา และให้ ความ
อัปยศคลุม เราไว้ เพราะเราได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา ทัง้ ตัว เราและ
บรรพบุรุษของเรา ตัง้ แต่เราเป็นอนุชนอยูจ
่ นทุกวันนี้ และเราหาได้เชื่อฟังพระสุรเสียงแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่�
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พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้า เจ้า จะกลับ มา เจ้ าจงกลับ มาหาเรา ถ้า เจ้า
ยอมเอาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนไปให้ พ้น สายตาของเราเสีย เจ้ าก็ จะไม่ โลเล 2 และถ้า เจ้า
ปฏิญาณอย่างสัจ จริง อย่างยุติธรรม และอย่างชอบธรรมว่า ‘ตราบใดที่ พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่แน่ � แล้วบรรดาประชาชาติ จะให้พรกันในพระนามพระองค์ และเขาทัง้ หลาย
จะอวดพระองค์� 3 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ตรัสกับคนยูดาห์และแก่ชาวเยรู ซาเล็มว่า “จงทุ
บดินที่ไถไว้แล้วนัน
้ และอย่าหว่านลงกลางหนาม 4 ดูก่อน คนยูดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
เอ๋ย จงเอาตัว รับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงตัด หนั ง ปลายหัวใจของเจ้า เสีย
เกรงว่า ความกริว้ ของเราจะพลุ่ง ออกไปอย่างไฟและเผาไหม้ ไม่มี ใครจะดับ ได้ เหตุ ด้วย
ความชัว่ แห่งการกระทําทัง้ หลายของเจ้า
1

พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์
จงประกาศในยู ดาห์ และโฆษณาในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า ‘จงเป่า แตรไปทัว่ แผ่น ดิน จง
รวมกัน จงร้องประกาศดังๆว่า มารวมกัน เถิด ให้ เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่ มี ป้อม � 6 จง
ยกธงขึ้น สู่ ศิ โยน จงรีบ หนี ไปให้ ปลอดภัย อย่า รออยู่ เพราะเราจะนํา ความร้ายมาจากทิศ
เหนื อ และนําการทําลายใหญ่ยงิ่ มา 7 สิ งโตตั วนน
ั ้ ได้ ออกไปจากพุ่มไม้ หนาทึบของมันแล้ว
และผู้ ทําลายเหล่า ประชาชาติ กําลัง เดิน ทางมาแล้ว เขาได้ ออกไปจากสถานที่ ของเขาเพื่อ
กระทํา ให้ แผ่ นดิน ของเจ้า รกร้างไป หัว เมืองของเจ้า จะถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่าๆปราศจากคน
อาศัย 8 ด้วยเหตุ นี้ เจ้ าจงสวมผ้า กระสอบ จงครํา่ ครวญและร้องไห้ เพราะพระพิโรธอั นร
้อนแรงของพระเยโฮวาห์มิได้ หัน กลับ ไปจากเรา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ต่อ มาในวัน นั ้น
ทัง้ กษั ตริย์ และพวกเจ้า นายจะหมดกําลัง ใจ บรรดาปุโรหิต จะตกตะลึง และผู้ พยากรณ์ ก็
จะอัศจรรย์ ใจ � 10 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ทูล ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ทรง
ล่อลวงชนชาตินี้ และกรุ งเยรู ซาเล็มแน่ นอนทีเดียวว่า ‘เจ้าทัง้ หลายจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข� แต่
ที่ จริงดาบได้ มาถึงชีวต
ิ ของเขาทัง้ หลาย� 11 “ในครัง้ นั ้น เขาจะกล่าวแก่ ชนชาติ นี้ และแก่
กรุงเยรู ซาเล็มว่า ‘ลมร้อนจากที่สูงในถิน
่ ทุรกันดารพัดมาสู่บุตรสาวประชาชนของเรา ไม่ใช่
จะมาฝัดหรือมาชําระ 12 กระแสลมที่แรงจะพัดมาจากที่เหล่านั ้นมาสู่เรา บัดนี้ เราจะกล่าว
คําตัดสินต่อพวกเขา� 13 ดูเถิด เขาจะขึ้นมาเหมือนเมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลมหมุน ม้า
ทัง้ หลายของเขาเร็วยิง่ กว่านกอินทรี วิบัติแก่ เราทัง้ หลาย เพราะว่าเราจะต้องพินาศ 14 โอ
5
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กรุ งเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชัว่ ร้าย เพื่อเจ้าจะรอดได้ ความคิด
ชัว่ ร้ายของเจ้า นั ้น จะสิง อยู่ ในใจของเจ้า นานสัก เท่าใด 15 เพราะว่า มี เสียงประกาศมาจาก
เมืองดาน และโฆษณาความชัว่ ร้ายจากภูเขาเอฟราอิม 16 จงกล่าวแก่บรรดาประชาชาติ ดู
เถิด จงโฆษณาแก่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ว่า บรรดาผู้ล้อมมาจากแผ่นดินไกล เขาทัง้ หลายโห่รอ
้ ง
เข้าใส่ หว
ั เมืองยูดาห์ 17 เขาทัง้ หลายล้อมยูดาห์ไว้รอบเหมือนผู้ดู แลเฝ้านา เพราะว่ายูดาห์
ได้ กบฏต่อเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 “วิถีและการกระทําทัง้ หลายของเจ้าได้ นํา
เรือ
่ งนี้ มาเหนื อเจ้า นี่ แหละเป็นผลแห่งความชัว่ ร้ายของเจ้า เพราะมันขมขื่น เพราะมันมา
ถึงจิตใจของเจ้าทีเดียว�
เยเรมียค
์ รํา่ ครวญเรือ
่ งยูดาห์
แสนระทม แสนระทม ข้า ก็ บิ ดตัว ด้วยความเจ็บ ปวด โอ ผนั ง ดวงใจของข้า เอ๋ย จิ ต
ใจของข้า ก็ ว้าวุน
่ ข้า จะนิ่ ง อยู่ ไม่ ได้ เพราะจิตใจข้า ได้ยน
ิ เสียงแตร เสียงปลุก ของสงคราม
20 การประกาศเรือ
่ งความหายนะไล่ติดตามความหายนะ แผ่นดินทัง้ สินก
็ กทิง้ ร้าง บรรดา
้ ถู
เต็นท์ ของข้า ก็ ถู กทําลายในฉั บ พลัน ม่านทัง้ หลายของข้า ก็ สิ ้น ไปในบัด เดีย
๋ วเดียว 21 ข้า
จะต้องมองดู ธงและฟัง เสียงแตรนานสัก เท่าใด 22 “เพราะประชาชนของเราโง่ เขลา เขา
ทัง้ หลายไม่ รู จั
้ กเรา เขาทัง้ หลายเป็น ลูกหลานที่ โง่ทึบ เขาทัง้ หลายไม่ มี ความเข้าใจ เขาทัง้
หลายทําความชัว่ เก่ง แต่ เขาไม่ เข ้า ใจที่ จะทํา ดี� 23 ข้าพเจ้า มองดู พื้นที่ โลก และดู เถิด เป็
นที ่ รา้ งและว่างเปล่า และมองดู ฟ้า สวรรค์ ในนั ้ นก ็ ไม่มี ความสว่าง 24 ข้าพเจ้า มองดู ภูเขา
ดู เถิด มัน กําลัง สัน
่ อยู่ บรรดาเนิ น เขาก็ แกว่ง ไปแกว่ง มา 25 ข้าพเจ้า มองดู และดู เถิด ไม่มี
มนุษย์เลย นกทัง้ ปวงแห่งท้องอากาศได้ หนี ไปแล้ว 26 ข้าพเจ้ามองดู และดู เถิด เรือกสวน
ไร่นาก็เป็นถิน
่ ทุรกันดาร และหัวเมืองทัง้ สิ้นก็ปรักหักพังไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ
พระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์ 27 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “แผ่นดินทัง้ หมดจะ
เป็นทีรกร้
่
าง ถึงกระนั ้นเราก็ยงม
ั ได้
ิ กระทําให้ถึงอวสานเสียทีเดียว 28 เพราะเรือ
่ งนี้ โลกจะไว้
ทุกข์ และฟ้า สวรรค์ เบื้องบนจะดํา มืด เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้ หมายใจไว้แล้ว เรา
29
จะไม่ เปล ี่ยนใจหรือ หัน กลับ เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงพลม้า และนั ก ธนู ชาวเมืองทัง้ หมดก็ จะหนี
ไป เขาเข้าไปอยู่ในสุ มทุมพุ่มไม้ และปีนป่ายไปท่ามกลางศิลา หัวเมืองทุกแห่งก็ถูกทอดทิง้
และไม่ มี มนุษย์ อาศัย อยู่ ในเมืองเหล่า นั ้น เลย 30 เจ้ าผู้ ที่ ถู กทิง้ ร้างเอ๋ย ที่ เจ้ าแต่ง ตัว สี แดง
นั ้นเจ้าทําอะไรกัน และที่ เจ้ าประดับตัวด้วยอาภรณ์ ทองคํา ที่ เจ้ าขยายดวงตาให้กว้างด้วย
แต้มสี เออ เจ้าแต่งตัวให้งามเสียเปล่า คนรักของเจ้าจะดูหมิน
่ เจ้า เขาทัง้ หลายจะแสวงหา
ชีวต
ิ ของเจ้า 31 เพราะเราได้ยน
ิ เสียงเหมือนเสียงหญิงคลอดบุตรร้องแสนเจ็บปวดอย่างกับ
จะคลอดบุตรหัวปี เสียงร้องแห่งบ ุต รสาวศิ โยนนั ้น แทบจะขาดใจ เหย ีย ดมือ ของเธอออก
ร้องว่า ‘วิบัติแก่ข้าในบัดนี้ จิตใจข้าอ่อนเปลี้ยอยูเ่ พราะเหตุพวกฆาตกร� ”
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ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติชัว่ ร้าย
1 “จงวิง
่ ไปวิง่ มาอยู่ ในถนนกรุ ง เยรู ซาเล็ม บัดนี้ จงมองและรับ รู ้ จงค้น ตามลานเมืองดู
ที ว่า จะหามนุษย์สัก คนหนึ่ งได้ หรือไม่ คือ คนที่ กระทําการยุ ติ ธรรมและแสวงหาความจริง
เพื่อเราจะได้อภัยโทษให้แก่เมืองนั ้น 2 แม้เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ตราบใดที่พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่� เขาก็ยงั ปฏิญาณเท็จอย่างแน่ นอน� 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเนตรของ
พระองค์ ทรงหาความจริงมิใช่หรือ พระองค์ ทรงเฆี่ยนตี เขาทัง้ หลาย แต่ เขาก็ ไม่รูสึ
้ กสํานึ ก
พระองค์ ทรงล้างผลาญเขา แต่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอมดี ขึ้น เขาได้ กระทํา ให้ หน ้า ของ
เขากระด้างยิง่ กว่าหิน เขาปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ 4 แล้วข้าพเจ้าจึงทูลว่า “แน่ นอนคนเหล่า
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นี้ เป็นแต่คนต้อยตํ่า เขาเหล่านี้ โง่เขลา เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ไม่รู ้
จัก คํา ตัดสิน ของพระเจ้า ของเขา 5 ข้า พระองค์ จะไปหาพวกผู้ ยิง่ ใหญ่ และจะพู ดก ับ เขาทัง้
หลาย เพราะเขารู จ
้ ักพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ และรู จ
้ ักคําตัดสินของพระเจ้าของเขา�
แต่ เขาทัง้ หลายทุกคนก็ ได้ หักแอกเสีย เขาทัง้ หลายได้ ระเบิดพันธนะเสีย 6 เพราะฉะนั ้น สิ
งโตจากป่า จะมาสังหารเขา สุนัข ป่า ยามสนธยาจะทําลายเขา เสือ ดาวจะเฝ้า หัว เมืองทัง้
หลายของเขา ทุกคนที่ไปจากเมืองเหล่านั ้นจะถูกฉี กเป็นชิน
้ ๆ เพราะว่าความละเมิดของเขา
มากมาย การกลับสัตย์ของเขาก็ใหญ่ยิง่
ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี
ลูกหลานของเจ้าได้ละทิง้ เราแล้ว และได้อา้ งผู้ที่ไม่ใช่พระ
ในการทํา สัตย์ ปฏิญาณ เมื่อ เราเลี้ยงเขาให้ อิม
่ เขาก็ ทําการล่วงประเวณี แล้ว ก็ ยกขบวน
กันไปที่ เรือนของหญิงแพศยา 8 เขาทัง้ หลายเหมือนม้าที่ กินอม
ิ่ ในตอนเช้า ทุกคนก็รอ
้ งหา
ภรรยาของเพื่อนบ้าน� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะสิง่ อย่างนี้ เราจะไม่ ทําโทษเขาหรือ
และจิตใจเราไม่ควรที่จะแก้แค้นประชาชาติที่เป็นอย่างนี้ หรือ
7 “เราจะให้อภัยเจ้าได้อย่างไร

ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ
10 ขึ้นไปตามกําแพงของมันและทําลายเสีย แต่อย่าไปถึงอวสานทีเดียว เอาเชิงเทินของ
มันออก เพราะนั ่นไม่ใช่เป็นของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะวงศ์ วานของอิสราเอลและวงศ์ วาน
ของยู ดาห์ได้ ทรยศต่อ เราอย่างสิน
้ เชิง แล้ว� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 เขาทัง้ หลาย
พูดมุสาในเรือ
่ งพระเยโฮวาห์ และได้กล่าวว่า “พระองค์มิได้ทรงกระทําประการใด ไม่มีการ
ร้ายอัน ใดจะเกิด ขึ้น แก่ เรา เราก็ จะไม่ เห ็น ดาบหรือ การกันดารอาหาร 13 ผู้ พยากรณ์ ก็ จะ
เป็นแต่ ลมๆ พระวจนะไม่ มี ในคนเหล่า นั ้น ขอให้เป็นอย่างนั ้น แก่ เขาเถิด� 14 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธาจึง ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า ทัง้ หลายกล่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ ดู
เถิด เราจะทําถ้อยคําของเราที่อยูในปากของเจ้
่
าให้เป็นไฟ และชนชาตินี้ เป็นฟืน และไฟนั ้น
15
จะเผาผลาญเขาเสีย ดู เถิด โอ วงศ์ วานของอิสราเอลเอ๋ย เราจะนําประชาชาติ จากแดน
ไกลมาสู้เจ้าทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เป็นประชาชาติที่มีอํานาจใหญ่โต เป็น
ประชาชาติดึกดําบรรพ์ เป็นประชาชาติที่เจ้าไม่รู ภาษาของเขา
้
เขาจะพูดอะไรเจ้าก็ไม่เข้าใจ
16 แล่ งธนูของเขาเหมือนอุโมงค์ เปิ ด เขาเป็ น ทแกล้ว ทหารทุก คน 17 เขาจะกิน ซึ่ง เจ้า เกี่ยว
ได้ และกิน อาหารของเจ้า เสีย ซึ่ งบ ุตรชายและบุตรสาวของเจ้า ควรจะได้ กิน เขาจะกิน ฝูง
แกะฝูงวัวของเจ้าเสีย เขาจะกินเถาองุน
่ และต้นมะเดื่อของเจ้าเสีย เขาจะทําลายตัวเมืองที่
มีป้อมของเจ้า ซึ่งเจ้าวางใจนั ้นเสียด้วยดาบ�
ความบาปของยูดาห์ คือความชัว่ ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายบ้านเมือง
18 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ถึง แม้ ว่า ในวัน เหล่า นั ้น เราก็ ยง
ั ไม่ กระทํา แก่ เจ้ าให้ ถึง อวสาน
19 และต่อ มาเมื่อ เจ้า ทัง
้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายจึง
กระทํา บรรดาสิง่ เหล่า นี้ แก่ เรา � เจ้ าจะกล่าวแก่ เขาว่า ‘เจ้ าได้ ละทิง้ เราไปปรนนิ บั ติ พระ
ต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าฉั นใด เจ้าจะต้องไปปรนนิ บติ
ั คนต่างชาติในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ของ
เจ้าฉั นนั ้น� 20 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ ในวงศ์ วานของยาโคบ และจงโฆษณาเรือ
่ งนี้ ใน
21
ยูดาห์ ว่า โอ ชนชาติ ที่ โง่เขลาและไร้ความเข้าใจเอ๋ย ผู้มีตา แต่ มองไม่เห็น ผู้มีหู แต่ ฟัง
ไม่ ได้ยน
ิ จงฟัง ข้อความนี้ � 22 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เจ้ าไม่ ยาํ เกรงเราหรือ เจ้ าไม่ ตัว
สัน
่ อยู่ ต่อ หน้า เราหรือ คือ เราผู้ วางกองทรายไว้เป็น เขตล้อมทะเล เป็น เครือ
่ งกีดขวางเป็น
นิ ตย์มิให้ผ่านไปได้ แม้ว่าคลื่นจะซัด ก็เอาชนะไม่ได้ แม้คลื่นจะคะนอง ก็ข้ามไปไม่ได้ 23 แต่
ชนชาติ นี้ มี ใจดื้ อด ึง และกบฏ เขาได้ หน
ั เหและจากไปเสีย 24 ข้อความนี้ เขาไม่ มุ ่ งอยู่ ในใจ
ของเขาทัง้ หลายว่า ‘บัดนี้ ให้เรายําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผูทรงประทานฝนตาม
้
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ฤดู ของมัน คือ ฝนต้น ฤดู และฝนชุก ปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห์ที่ กําหนดการเกี่ยวข้าว
ไว้ให้ แก่ เรา � 25 ความชัว่ ช้า ของเจ้า ได้ กระทํา ให้ สิ ่ง เหล่า นี้ หัน ไปเสีย และบาปของเจ้า ทัง้
หลายก็ กัน สิง่ ที่ ดี ไว้เสีย จากเจ้า 26 เพราะท่ามกลางประชาชนของเราจะพบคนชัว่ เขาซุ่ม
คอยเหมือนคนดักนกซุ่มอยู่ เขาวางกับไว้ เขาดักคน 27 เรือนของเขาเต็ มด้วยความหลอก
ลวงเหมือนกระจาดที่ มี นกเต็ม เพราะฉะนั ้น เขาจึง ใหญ่ โตและมั งม
่ ี 28 เขาจึ งอ ้ วนพี จนตัว
เกลี้ยงเกลา ในเรือ
่ งการกระทําความชัว่ เขาลํ้าหน้า เขามิได้ตัดสินคดี คือคดีของลูกกําพร้า
พ่อ ด้วยความยุติธรรม ถึงกระนั ้นเขาก็เจริญ เขามิได้ป้องกันสิทธิของคนขัดสน� 29 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “เพราะสิง่ อย่างนี้ เราจะไม่ทําโทษเขาหรือ และไม่ควรที่ จิ ตใจเราจะแก้ แค้น
ประชาชาติ ที่ เป็น อย่างนี้ หรือ 30 สิ ่ง ที่ น่า ตกตะลึง และน่า หวาดเสียวได้ เก ิด ขึ้น ในแผ่น ดิน นี้
31 คือ ผู้ พยากรณ์ ได้ พยากรณ์ เท็จ และบรรดาปุ โรหิ ตก ็ ปกครองตามการชี้ นิว
้ ของเขา และ
ประชาชนของเราชอบที่ มี การอย่างนี้ แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะกระทํา อะไรเมื่อ กาลสุด ปลายมา
ถึง�
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โอ ประชาชนเบนยามิ น เอ๋ย จงรวมกัน หนี ไปจากกลางกรุ ง เยรู ซาเล็ม จงเป่า แตรใน
เมืองเทโคอา และยกสัญญาณไฟขึ้นไว้บนเบธฮัคเคเรม เพราะเหตุรา้ ยโผล่ออกมาจากทิศ
เหนื อ คือ การทําลายอย่างใหญ่ หลวง 2 เราเปรียบบุตรสาวของศิ โยนเสมือนสาวสวยและ
บอบบาง 3 ผูเลี
้ ้ยงแกะพร้อมกับฝูงแกะจะมาสู้เธอ เขาจะตัง้ เต็นท์ไว้รอบเธอ ต่างก็จะหากิน
อยู่ในที่ของมัน 4 “จงเตรียมทําสงครามกับเธอ ลุกขึ้น ให้เราโจมตีเวลาเที่ยงวัน� “วิบัติแก่
พวกเรา เพราะว่า กลางวัน คล้อยเสีย แล้ว เงาของเวลาเย็นก ็ ยาวออกไป� 5 “ลุก ขึ้น ให้เรา
เข้าตี เวลากลางคืน และทําลายบรรดาวังของเธอเสีย� 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรั
สดังนี้ ว่า “จงโค่นต้นไม้ ของเธอลง จงก่อเชิงเทินไว้สู้ กรุ งเยรู ซาเล็ม นี่ แหละนครที่ ต้องถูก
ทําโทษ ภายในเธอไม่มีอะไรนอกจากการบีบบังคับ 7 นํ้าพุปล่อยนํ้าของมันออกมาฉั นใด เธอ
ก็ ปล่อยความชัว่ ของเธอออกมาฉั น นั ้น ได้ ยิน ถึง ความทารุ ณ และการทําลายมี ภายในเธอ
ความเศร้าโศกและความบาดเจ็บก็ปรากฏต่อเราเสมอ 8 โอ กรุ งเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงรับคําสัง่
สอนเถิด เกรงว่า จิตใจเราจะพรากจากเจ้า ไปเสีย เกรงว่า เราจะกระทํา ให้เจ้ าเป็ นที ่ รกร้าง
เป็น แผ่นดิ นที ่ ปราศจากคนอาศัย� 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะ
กวาดชนอิสราเอลที่ เหลืออยู่นั ้นเสียให้เกลี้ยงอย่างเล็มเถาองุน
่ เหมือนคนเก็บผลองุน
่ เอา
มือเก็บผลใส่ ในตะกร้าอีกคํารบหนึ่ ง� 10 ข้าพเจ้าควรจะพูดและให้คําตักเตือนแก่ผู้ใดดีนะ
เพื่อ เขาจะได้ ยิน ดู เถิด หู ของเขาตัน เสีย แล้ว เขาฟัง ไม่ ได้ ดู เถิด พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์เป็นสิง่ ที่เขาดูหมิน
ี ระพิโรธของพระเยโฮ
่ เขาไม่พอใจฟัง 11 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้าจึงมพ
วาห์เต็มไปหมด ข้าพเจ้าจะเก็บไว้อีกไม่ไหวแล้ว “เราจะเทออกรดเด็กๆที่ตามถนน และรด
พวกหนุ่มๆที่ชุมนุมกันอยู่ด้วย ทัง้ สามีและภรรยาก็จะต้องเอาไป ทัง้ คนแก่และคนชราด้วย
12 บ้านเรือนของเขาจะต้องยกให้ เป็ น ของคนอื่น ทัง
้ ไร่นาและภรรยาของเขาด้วย เพราะ
เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ ชาวแผ่นดิน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เพราะว่า
ตัง้ แต่คนที ่ต่ําต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่ สุด ทุกคนโลภอยากได้กําไร และทุกคนก็กระทํา
การด้วยความเท็จ ตัง้ แต่ ผู้พยากรณ์ ตลอดถึงปุโรหิต 14 เขาทัง้ หลายได้ รก
ั ษาแผลแห่งบุต
รสาวประชาชนของเราแต่ เล็ก น้ อยกล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ � เมื่อ ไม่ มี สันติ ภาพเลย
15 เขาละอายหรือ เมื่อ เขากระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน เปล ่า เลย เขาไม่ ละอายเสีย เลย
เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกที่ล้มแล้ว
เมื่อ ถึง เวลาที่ เราลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้ม ควํา่ ลง� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
1
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“จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั ้ นว่า ทาง
ดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั ้น และท่านจะพบที่พักสงบสําหรับจิตใจของท่าน แต่เขาทัง้
หลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั ้น� 17 เราวางยามไว้เหนื อเจ้า สัง่ ว่า ‘จงฟังเสียงแตร� แต่
เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะไม่ยอมฟัง� 18 เพราะฉะนั ้น บรรดาประชาชาติเอ๋ย จง
ฟัง โอ ที่ ประชุมเอ๋ย จงทราบเถิดว่า อะไรจะบังเกิดขึ้นแก่ เขา 19 โอ พิภพเอ๋ย จงฟังเถิด ดู
เถิด เราจะนําความร้ายมาเหนื อชนชาติ นี้ คือผลแห่งความคิดทัง้ หลายของเขา เพราะเขา
มิได้เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ส่วนราชบัญญัติของเรานั ้น เขาปฏิเสธเสีย 20 มีกํายานมาถึงเรา
จากเมืองเชบา มี ตะไคร้ส่ง มาจากเมืองไกล เพื่อ อะไรเล่า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า ก็ ยงั ไม่ เป็
21
นที่รับได้ หรือเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้าก็ไม่เป็ นที่พอใจเรา� เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด ต่อหน้าชนชาติ นี้ เราจะวางเครือ
่ งสะดุดไว้ให้เขาสะดุด ทั งบ
้ ิดาและ
บุตรชายด้วยกัน ทัง้ เพ่อ
ื นบ้านและมิตรสหายจะพินาศ� 22 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู
เถิด ชนชาติ หน่ึงกําลังมาจากแดนเหนื อ ประชาชาติ ใหญ่ชาติ หน่งึ จะถูกเร้าให้มาจากส่วน
ที่ไกลที่สุดของพิภพ 23 เขาทัง้ หลายจะจับคันธนูและหอก เขาทัง้ หลายดุรา้ ยและไม่มีความ
สงสาร เสียงของเขาก็ เหมือนเสียงทะเลกําเริบ เขาทัง้ หลายขี่ ม้า และจัด เตรียมกระบวน
เหมือนชายที่จะเข้าสงคราม โอ บุตรสาวศิ โยนเอ๋ย เขาทัง้ หลายมาต่อสู้เจ้า� 24 พวกเราได้
ยินกิตติ ศัพท์ พวกนั ้น มือของเราก็ ออ
่ นลง อย่างช่วยไม่ได้ ความแสนระทมได้ จับเราไว้เป็น
ความเจ็บเหมือนสตรีกําลังคลอดบุตร 25 อย่าเดินออกไปในทุ่งนา หรือเดินบนถนน เพราะ
ดาบของศั ตรู และความสยดสยองอยู่ทุกด้าน 26 โอ บุ ตรสาวแห่งประชาชนของเราเอ๋ย จง
เอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ และกลิง้ เกลือกอยู่ ในกองเถ้า จงไว้ ทุกข์ เหมือ นเพื่ อบ ุตรชาย
คนเดียว เป็นการครํา่ ครวญอย่างแสนขมขื่นที ่สุด เพราะว่าผู้ทําลายมาสู้ เราในทั นที ทันใด
27 “เราได้กระทําให้เจ้าเป็ นหอคอยและป้ อมปราการท่ามกลางประชาชนของเรา เพื่อเจ้าจะ
ทราบและลองพฤติ การณ์ ทัง้ หลายของเขา 28 เขาทัง้ หลายมัก กบฏอย่า งดื้ อด ้า นทัง้ สิน
้ เท
ี่ ยวนิ นทาเขาไป เขาทัง้ หลายเป็น ทองสัมฤทธิ์ และเป็น เหล็ก เขาทุก คนประพฤติ เลวทราม
ทัง้ นั ้น 29 เครือ
่ งสูบลมของเขาสู บอย่างดุเดือด ตะกัวก
่ ็ถูกไฟเผาผลาญเสีย ถลุงกันเรือ
่ ยไป
ก็เปล่าประโยชน์ เพราะว่าคนชัวก
่ ็ยงั ไม่ได้ถูกถอนออกไป 30 จะเรียกเขาทัง้ หลายได้ว่า เป็น
ขี้เงิน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว�
16 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า

7
การประกาศที่ประตูกําแพงพระวิหาร
พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงยืน อยู่ ในประตู กําแพงพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และประกาศถ้อยคํา เหล่า นี้ ที่ นั ่ นว ่า บรรดาคนยู ดาห์ทัง้ ปวง ผู้ เข ้า
มาในประตูกําแพงนี้ เพื่อจะนมัสการพระเยโฮวาห์ จงฟังพระวจนะพระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า จงซ่อมพฤติการณ์ และการกระทําของเจ้า
เสีย และเราจะให้เจ้ าอาศัยอยู่ในสถานที่ นี้ 4 อย่าไว้วางใจในคําเท็จเหล่านี้ ที่ วา่ ‘นี่ เป็นพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์� 5 เพราะ
ว่า ถ้าเจ้าซ่อมพฤติการณ์ และการกระทําของเจ้าจริงๆ ถ้าเจ้าให้ความยุติธรรมระหว่างคน
หนึ่ งกับเพื่อนบ้านของเขาจริงๆ 6 ถ้าเจ้าไม่บีบบังคับคนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อหรือแม่ม่าย
และไม่หลัง่ โลหิตที่ไร้ความผิดให้ถึงตายในที่นี้ และเจ้าทัง้ หลายไม่ติดตามพระอื่นไปให้เจ็บ
ตัวเอง 7 แล้วเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ ในแผ่นดินซึ่งเราได้ยกให้แก่บรรพบุรุษของ
เจ้า เป็น นิ ตย์ 8 ดู เถิด เจ้ าวางใจในคํา เท็จ อย่างไม่ ได้ ประโยชน์ อะไรเลย 9 เจ้ าจะลัก ทรัพย์
กระทํา ฆาตกรรม ล่วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ เผาเครือ
่ งบูชาถวายพระบาอัล และติดตาม
พระอื่นซึ่งเจ้าทัง้ หลายมิ ได้ รู จั
้ กไปหรือ 10 แล้วจึงมายืนต่อหน้าเราในนิ เวศนี้ ซึ่งเรียกตาม
1
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นามของเรา และกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายได้ รบ
ั การช่วยให้ รอดพ้น มาแล้ว เพื่อ จะไปกระทํา
11
สิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ � นิ เวศนี้ ซ่ึงเรียกตามนามของเรา ในสายตาของเจ้า
ได้ กลายเป็ นที ่ ซ่องสุม ของพวกโจรไปแล้ว หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด แม้แต่ เราก็ ได้
เห ็น เองแล้ว 12 แต่ จงไปยัง สถานที่ ของเราซึ่ง เคยอยู่ ในเมืองชี โลห์ ซึ่ง ที แรกเราได้ กระทํา
ให้ นามของเราอยู่ ที่ นั่น จงดู ว่า เพราะความชัว่ ร้ายของอิสราเอลประชาชนของเรา เราได้
กระทํา อะไรต่อ สถานที่ นั ้น 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า และบัดนี้ เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา
สิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และเมื่อเราพูดกับเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้ แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้ฟังไม่ และเมื่อ
เราได้ เรียกพวกเจ้า แต่ เจ้ ามิ ได้ ตอบ 14 เหตุ ฉะนี้ เราจะกระทํา ต่อ นิ เวศนี้ ซึ่ง เราเรียกตาม
นามของเรา และซึ่ง พวกเจ้า ได้ วางใจนั ้น และกระทํา แก่ สถานที่ ซึ่ง เราได้ ยกให้แก่ เจ้ าและ
แก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า เหมือนเราได้ กระทํา แก่ ชี โลห์ 15 และเราจะเหวีย
่ งเจ้า ทิง้ จากสายตา
ของเรา เหมือนอย่างที่ เราได้ ทิง้ บรรดาพวกพี่ น้องของเจ้า คือ บรรดาเชื้อ สายของเอฟราอิ
มท งั ้ หมดนั ้น 16 เพราะฉะนั ้น เจ้า อย่า อธิษฐานเพื่อ ชนชาติ นี้ อย่า ร้องขึ้น หรือ อธิษฐานเพื่อ
เขา และอย่าวิงวอนขอต่อเรา เพราะเราจะไม่ฟังเจ้า 17 เจ้ามิได้เห็นดอกหรือว่า เขากระทํา
อะไรกัน ในหัว เมืองทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ และตามถนนหนทางในเยรู ซาเล็ม 18 พวกเด็กๆก็
เก็บฟืน พวกพ่อก็ก่อไฟ พวกผู้หญิงก็นวดแป้ง เพื่อทําขนมถวายแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์
และเขาเทเครือ
่ งดื่ม บูชาถวายแด่ พระอื่นๆ เพื่อ ยัว่ ยุ ให้ เราโกรธ� 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“คือเราที่ เขายัว่ ยุ หรือ มิใช่ยัว่ ยุตัวเขาเองให้ไปสู่ ความขายหน้าของเขาทัง้ หลายดอกหรือ�
20 ฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ความกริว
้ และความโกรธของเรา
จะเทลงมาบนสถานที่ นี้ บนมนุษย์และสัตว์ บนต้นไม้ในท้องทุ่งและบนพืชผลของแผ่นดิน
จะเผาผลาญเสียและจะดับไม่ได้�
ยูดาห์ถูกลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงเพิม
่ งเผาบูชา
่ เครือ
22
เข้า กับ เครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า และจงรับ ประทานเนื้ อ เพราะในวันที ่ เราได้ พาเขาทัง้
หลายออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เรามิ ได้ พู ดก ับ บรรพบุรุษ ของเจ้า หรือ สัง่ เขาเรือ
่ งเครือ
่ ง
เผาบูชาและเครือ
่ งสักการบูชา 23 แต่เราบัญชาเขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘จงเชื่อฟังเสียงของ
เรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชาชนของเรา และดําเนิ นในหนทาง
ที่ เราได้ บัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะได้ อยู่เย็นเป็นสุข� 24 แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อฟังหรือเงีย
่ หู
ฟัง แต่ เขาทัง้ หลายดําเนิ นตามแผนการของเขาเอง และในความดื้อกระด้างตามจิตใจชัว่
ของเขาทัง้ หลาย และเดิน ถอยหลัง มิได้ เดิน ขึ้น หน้า 25 ตัง้ แต่ วัน ที่ บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้
หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จนทุก วัน นี้ เราได้ ส่ง บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเราไปยัง
เขาอย่างไม่หยุดยัง้ วันแล้ววันเล่า 26 ถึงกระนั ้นเขาก็ยงั ไม่ฟังเรา หรือเงีย
่ หูฟัง แต่ได้กระทํา
ให้คอของตนแข็ง เขาได้ กระทํา ชัว่ ร้ายยิง่ กว่า บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของเขาเสี ยอ ีก 27 เจ้ าจึง
กล่าวบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ แก่เขา แต่เขาจะไม่ฟังเจ้า เจ้าจงร้องเรียกเขา แต่เขาจะไม่ยอม
ตอบเจ้า 28 แต่ เจ้ าจงพูดแก่ เขาว่า ‘นี่ เป็นประชาชาติ ที่ ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเขา และไม่ยอมรับการแก้ ไข ความจริงพินาศเสียแล้ว ถู กตัดขาดเสียจาก
ปากของเขาแล้ว 29 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงตัดผมของเจ้า ออกเหวีย
่ งทิง้ ไป จงครํา่ ครวญบน
ที่ สูง เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธและละทิง้ ชัว่ อายุแห่งพระพิโรธของพระองค์ แล้ว�
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะคนยู ดาห์ได้ กระทํา ความชัว
่ ในสายตาของเรา เขาได้ ตัง้ สิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนไว้ในนิ เวศซึ่งเรียกตามนามของเรา กระทําให้นิเวศนั ้นมัวหมองไป 31 และ
ได้สร้างปูชนียสถานสูงของโทเฟท ซึ่งอยูใ่ นหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม เพื่อจะเผาบุตร
ชายและบุตรสาวของเขาทัง้ หลายเสีย ด้วยไฟ ซึ่ง เรามิ ได้ บัญชา และไม่ เคยมี ข้น
ึ ในใจของ
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เรา 32 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เขาจะไม่ เรียกที่ นั้ นอ
ี กว่า โทเฟท หรือ ภูเขาแห่ งบ ุตรชายของฮิ น โนม แต่ จะเรียกว่า หุบเขาแห่ง การฆ่า ฟั นก ัน
เพราะเขาจะฝังกันไว้ในโทเฟทจนไม่มีที่ว่างแล้ว 33 และศพของชนชาตินี้ จะเป็นอาหารของ
นกในอากาศ และแก่ สัตว์แห่งแผ่น ดิน โลก และไม่ มี ใครจะขับ ไล่ ให้มัน ไปเสีย ได้ 34 เราจะ
กระทําให้เสียงรืน
่ เริงและเสียงยินดี เสียงของเจ้าบ่าวและเสียงของเจ้าสาว ขาดหายไปจาก
หัว เมืองของยู ดาห์ และจากถนนหนทางแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า แผ่น ดิน นั ้น จะต้อง
รกร้างไป�

8
ความบาปและการทรยศของยูดาห์
ในกาลครัง้ นั ้น กระดูกของบรรดากษั ตริย์ยูดาห์ กระดูกเจ้านาย
กระดูก ปุโรหิต กระดูก ผู้ พยากรณ์ และกระดูก ของชาวเมืองเยรู ซาเล็ม จะมี คนเอาออกมา
จากอุโมงค์ของเขาทัง้ หลายเหล่านั ้น 2 และเขาจะกระจายกระดูกเหล่านั ้นออกต่อหน้าดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขาทัง้ หลายรัก และปรนนิ บั ติ ซึ่ง
เขาได้ติดตาม ซึ่งเขาได้แสวงหาและนมัสการ จะไม่มีใครรวบรวมหรือฝังกระดูกเหล่านี้ แต่
จะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่ พื้นดิน 3 บรรดาคนที่ เหลืออยู่จากครอบครัวร้ายนี้ ซึ่งตกค้างอยู่ใน
สถานที่ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ ขับ ไล่ เขาไป จะเลือกความตายยิง่ กว่า ที่ จะมี ชี วิตอยู่ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ 4 เจ้ าจงพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อมนุษย์ล้ม
ลง เขาจะไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก หรือ ถ้า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดหัน ไป เขาจะไม่ หน
ั กลับ มาหรือ 5 ทําไมชาวเยรู
ซาเล็มนี้จึงได้หันไป เป็นการกลับสัตย์อยู่เป็นนิ ตย์ เขายึดการหลอกลวงไว้มัน
่ เขาทัง้ หลาย
6
ปฏิเสธไม่ยอมกลับ เราได้ตัง้ ใจและคอยฟัง แต่เขาทัง้ หลายก็พูดไม่ถูกต้อง ไม่มคนใดกลั
ี
บ
ใจจากความชัว่ ของตน กล่าวว่า ‘ฉั น ได้ ทํา อะไรไปแล้ว บ้าง� ทุ กคนหัน ไปตามทางของเขา
เอง เหมือนม้า วิง่ หั วท ม
ิ่ เข้าไปในสงคราม 7 แม้ว ่า นกกระสาดํา บนฟ้า ยัง รู จ
้ ัก เวลากําหนด
ของมัน และนกเขา นกนางแอ่น และนกกรอด ได้ รักษาเวลามาของมัน แต่ ประชาชนของ
เราไม่ รู จั
้ กคําตัดสินของพระเยโฮวาห์ 8 เจ้ าจะพูดได้ อย่างไรว่า ‘เรามี ปัญญา และพระราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห์ก็อยูกั
่ บเรา� แต่ดูเถิด แน่ นอนเขาทําอย่างไร้ประโยชน์ คือปากกา
ของพวกอาลักษณ์ ได้ทําอย่างไร้ประโยชน์ 9 คนมีปัญญาจะได้รบ
ั ความอาย เขาจะคร้ามกลัว
และถูก จับ ตัว ไป ดู เถิด เขาได้ ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และปัญญาอย่างใดมี ใน
ตัวเขาเล่า 10 เพราะฉะนั ้น เราจะให้ภรรยาของเขาตกไปเป็นของคนอื่น ให้ไร่นาของเขาตก
แก่ผู้ที่ จะได้รบ
ั เป็นมรดก เพราะว่าตัง้ แต่คนที ่ต่ําต้อยที่สุดถึงคนที่ ใหญ่โตที่ สุด ทุกคนโลภ
อยากได้ กําไร ตัง้ แต่ ผู้ พยากรณ์ ถึง ปุโรหิต ทุ กคนก็ ทําการฉ้ อ เขา 11 เขาได้ รก
ั ษาแผลแห่
งบุตรสาวประชาชนของเราแต่ เล็กน้ อย กล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ� เมื่อไม่มีสันติ ภาพ
เสียเลย 12 เมื่อเขากระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน เขาละอายหรือ เปล่าเลย เขาไม่ ละอาย
เสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้มลงท่ามกลางพวก
ที่ ล้ม แล้ว ในเวลาแห่ง การลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้ม ควํา่ ลง พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะผลาญเขาเป็น แน่ เถาองุน
่ จะไม่ มีผล หรือ ต้น มะเดื่อ
ไม่ มีผล ใบก็ จะเหีย
่ วแห้ง ไป และสิง่ ใดที่ เราให้ เขาก็ อน
ั ตรธานไปจากเขา� 14 ทําไมเราจึง
นั ่งนิ่ งๆ จงพากันมา ให้เราเข้าไปในหัวเมืองที่ มี ป้อม และนิ่ งเสียที่ นั่นเถิด เพราะพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราจะทรงให้เรานิ่ ง และทรงประทานนํ้าดีหมีให้เราดื่ม เพราะเราได้กระทํา
บาปต่อ พระเยโฮวาห์ 15 เรามองหาสันติ ภาพ แต่ ไม่มี ความดี อะไรมาเลย เรามองหาเวลา
รักษาให้ หาย แต่ ประสบความสยดสยอง 16 “เสียงคะนองแห่ งม ้า ของเขาก็ ได้ ยิน มาจาก
เมืองดาน แผ่นดินทัง้ สิ้นก็หวัน
่ ไหวด้วยเสียงร้องของกองอาชาของเขา มันทัง้ หลายมากิน
แผ่น ดิน และสิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนนั ้น จนหมด ทัง้ เมืองและผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในเมือง 17 เพราะ ดู
1 “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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เถิด เราจะส่งงูเข้ามาท่ามกลางเจ้า คืองูทับทางซึ่งจะผูกด้วยมนตร์ไม่ได้ และมันจะกัดเจ้า
ทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 เมื่อข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเนื่ องด้วยความ
19 ฟังซิ เสียงร้องแห่งบุตรสาวประชาชน
เศร้าโศก จิตใจของข้าพเจ้าก็ออ
่ นเปลี้ยอยูภายใน
่
ของข้าพเจ้า เพราะเหตุ คนที ่ อาศัย อยู่ในแผ่น ดิน ห่างไกล “พระเยโฮวาห์มิได้ สถิต ในศิ โยน
หรือ กษั ตริย์ ของเมืองนั ้น ไม่ อยู่ ในนั ้น หรือ� “ทําไมเขายัว่ ยุ เราให้ โกรธด้วยรู ป เคารพสลัก
ของเขา และด้วยพระต่างด้าวของเขา� 20 “ฤดูเกี่ยวก็ผ่านไป ฤดูแล้งก็สิ้นลงแล้ว และเรา
ทัง้ หลายก็ไม่รอด� 21 เพราะแผลแห่งบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า หัวใจข้าพเจ้าจึงเป็น
แผล ข้าพเจ้า เศร้า หมอง และความสยดสยองก็ ยด
ึ ข้าพเจ้า ไว้ มัน
่ 22 ไม่มี พิมเสนในกิ เลอ
าดหรือ ไม่มี แพทย์ ที่ นั ่น หรือ ทําไมอนามัย แห่งบ ุต รสาวประชาชนของข้าพเจ้า จึง ไม่ กล ับ สู่
สภาพเดิมได้

9
การไม่เชื่อฟังพระเจ้านําการพิพากษามาสู่ยูดาห์
1 โอ

ถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นนํ้า และดวงตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อนํ้าพุก็จะดี เพื่อข้าพเจ้า
จะได้ร้องไห้ทัง้ กลางวันและกลางคืน เพราะบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าที่ถูกฆ่า 2 โอ ถ้า
ข้าพเจ้ามี ที่ พักสําหรับคนเดิน ทางอยู่ที่ ในถิน
่ ทุ รกันดารก็ จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้ พรากจาก
ชนชาติ ของข้าพเจ้า และไปให้ พ้น เขาเสีย เพราะเขาทัง้ หลายเป็น คนล่วงประเวณี ทัง้ หมด
และเป็นหมู่ คนที ่มักทรยศ 3 “เขาทัง้ หลายงอลิน
้ ของเขาเหมือนคันธนูเพื่อกล่าวความเท็จ
แต่ เขาทัง้ หลายไม่ กล ้า สู้ เพื่อ ความจริง ในแผ่น ดิน เพราะเขาทัง้ หลายจากความชัว่ อย่างนี้
ไปสู่ ความชัว่ อย่างนั ้น และเขาทัง้ หลายไม่ รู จั
้ กเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 4 “ขอให้
ทุ กคนระวังเพื่อนบ้านของตน และอย่าวางใจในพี่น้องคนใดเลย เพราะว่าพี่น้องทุกคนจะ
เป็น คนหลอกล่อ และเพื่อนบ้านทุก คนจะเที่ยวไปเป็น คนครหานิ นทา 5 ทุ กคนจะล่อลวง
เพื่อนบ้านของตัว ไม่มีใครจะพูดความจริงสักคนเดียว เขาได้สอนลิน
้ ของเขาให้พูดมุสา เขา
ได้ กระทํา ความชัว่ ช้า จนน่า เบื่อ หน่าย 6 เจ้ าอาศัย อยู่ ท่ามกลางการล่อลวง โดยการล่อลวง
เขาปฏิเสธที่ จะรู จ
้ ัก เรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 7 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราจะถลุงเขาและทดลองเขา เหตุบุตรสาวประชาชนของเรา เรา
จะทําอย่างอื่นได้อย่างไร 8 ลิน
้ ของเขาเป็นลูกศรมฤตยู มันพูดมารยา เขาพูดอย่างสันติกับ
เพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่ ในใจของเขา เขาวางแผนการคอยดัก เขาอยู�
่ 9 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “ไม่ ควรที่ เราจะลงโทษเขาเพราะสิง่ เหล่า นี้ หรือ ไม่ ควรที่ จิ ตใจเราจะแก้ แค้น
ประชาชาติ ที่ เป็น อย่างนี้ หรือ 10 เราจะร้องไห้และครวญครางเหตุ ภู เขานั ้น และครํา่ ครวญ
เหตุลานหญ้าในถิน
้
านไปมา ไม่ได้ยินเสียงสัตว์
่ ทุรกันดารเพราะว่ามันถูกเผาเสีย ไม่มีผูใดผ่
11
เลี้ยงร้อง ทัง้ นกในอากาศและสัตว์ได้ หนี ไปเสียแล้ว เราจะกระทําให้เยรู ซาเล็มเป็นกอง
ซากปรักหักพัง เป็นถํ้าของมังกร และเราจะกระทําให้หว
ั เมืองของยู ดาห์เป็ นที ่รกร้าง ไม่มี
ชาวเมืองสักคนเดียว� 12 ใครเป็นคนมีปัญญาที่ จะเข้าใจความนี้ ได้ และมีผู้ใดที่ พระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์ได้ ตรัส แก่ เขา เขาจึง ประกาศความนั ้น ได้ เหตุ ไฉนแผ่น ดิน จึง พัง ทําลาย
และถูก เผาเสีย เหมือนถิน
่ ทุ รก ัน ดาร จึง ไม่ มี ใครผ่านไปมา 13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ ราชบัญญั ติ ของเรา ซึ่ง เราได้ ตัง้ ไว้ ต่อ หน้า เขา และไม่ ได้ เชื่อ
ฟัง เสียงของเรา หรือ ดําเนิ น ตามนั ้น 14 แต่ ได้ ดําเนิ น ตามใจของตนเองอย่า งดื้ อด ึง และ
ติดตามพระบาอัล อย่างที่ บรรพบุรุษ ได้ สัง่ สอนเขาไว้� 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล จึงตรัสว่า “ดู เถิด เราจะเลี้ยงชนชาติ นี้ ด้วยบอระเพ็ด และให้
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นํ้าดีหมีเขาดื่ม 16 เราจะกระจายเขาไปท่ามกลางประชาชาติ ที่ตัวเขาเองและบรรพบุรุษของ
เขาไม่รู จ
้ ัก และเราจะส่งดาบให้ไล่ตามเขาทัง้ หลาย จนเราจะผลาญเขาสิน
้ �
การอ้อนวอนให้วางใจในพระเจ้า

“จงพิจารณาดู และเรียกนางร้องไห้ให้มา จงให้คน
ไปตามหญิงที่ ชาํ นาญมา
เพื่อน้าํ ตาจะอาบ
19
ตาของเรา และหนั ง ตาของเราจะมี น้ําตาพุ ออกมา เพราะได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญจากศิ
โยนว่า ‘เราทัง้ หลายย่อยยับเพียงใดแล้ว เราอับอายหนั กหนา เพราะเราได้ทอดทิง้ แผ่นดิน
เพราะที่ อาศัยของเราได้เหวี่ยงพวกเราออกไป� ” 20 โอ หญิงเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ และให้หูของเจ้ารับพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ จงสอนบทครํา่ ครวญแก่
บุตรสาวของเจ้า จงสอนบทเพลงศพแก่เพื่อนบ้านของเธอทุกคน 21 เพราะความตายได้ข้น
ึ
มาเข้าหน้าต่างของเรา มันเข้ามาในวังทัง้ หลายของเรา ตัดพวกเด็กๆออกเสียจากข้างนอก
และตัด คนหนุ่มๆออกเสีย จากถนนทัง้ หลาย 22 จงพูด ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ศพ
มนุษย์จะล้มลงเหมือนมูลสัตว์ตกตามพื้นทุ่ง เหมือนฟ่อนข้าวล้มตามผู้เกี่ยว และไม่มีผู้ใด
จะเก็บ� ” 23 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตน อย่าให้
ชายฉกรรจ์ อวดในความเข้ม แข็ง ของตน อย่า ให้ คนมัง่ มี อวดในความมัง่ คัง่ ของตน 24 แต่
ให้ ผู้ อวดอวดในสิง่ นี้ คือ ในการที่ เขาเข้าใจและรู จ
้ ัก เราว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ทรงสําแดง
ความเมตตา ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่า เราพอใจในสิง่ เหล่า นี้ �
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด วันเวลากําลังมาถึงแล้ว เมื่อ
เราจะลงโทษบรรดาผู้ ที่ รับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต พร้อมด้วยผู้ ที่ ไม่ ได้ รับพิธ ี เข้า สุหนั ต คือ 26 อียป
ิ ต์
ยูดาห์ เอโดม และคนอัมโมน โมอับและบรรดาคนที่ อยู่ในมุ มที่ไกลที่ สุด ทุกคนที่ อาศัยอยู่
ในถิน
่ ทุรกันดาร เพราะบรรดาประชาชาติ เหล่านี้ มิได้ รับพิธีเข้าสุหนั ต และบรรดาวงศ์ วาน
อิสราเอลก็มิได้รับพิธีเข้าสุหนัตทางใจ�
17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า

18 ให้เขารีบส่งเสียงครํา
่ ครวญเพื่อเราทัง้ หลาย

10
พระเจ้ากับบรรดารู ปเคารพ

1 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้า 2 พระเยโฮวาห์ตรั

สดังนี้ ว่า “อย่าเรียนรู วิ
้ ถีทางแห่งบรรดาประชาชาติ หรืออย่าคร้ามกลัวเพราะหมายสําคัญ
ของท้องฟ้า ตามที่บรรดาประชาชาติคร้ามกลัวนน
ั ้ 3 เพราะธรรมเนี ยมของชนชาติทัง้ หลาย
ก็ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่ ง เป็นสิง่ ที่มือช่างได้กระทําด้วยขวาน 4 เขาทัง้ หลาย
ก็ เอาเงิน และทองมาประดับ เขาตอกไว้ แน่ นด้วยค้อนและตะปู มั นก ็ เคลื่อนไหวไปมาไม่
ได้ 5 มันตัง้ ขึ้นเหมือนต้ นอินทผลัม มันพูดไม่ได้ คนต้องขนมันไป เพราะมันเดินไม่ได้ อย่า
กลัว มัน เลย เพราะมัน ทําร้ายไม่ ได้ มั นก ็ ทําดี ไม่ ได้ ด้วย � 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ หาม ี
ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่ พระองค์ ทรงเป็น ใหญ่ และพระนามของพระองค์ มี ฤทธิ์มาก 7 โอ
ข้าแต่ กษั ตริย์แห่งบรรดาประชาชาติ ผู้ใดจะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ เพราะพระองค์ สมควรแก่
การอย่างนี้ เพราะในบรรดาปราชญ์ ของบรรดาประชาชาติ และในบรรดาราชอาณาจักร
ทัง้ สิน
้ ของเขา ไม่มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 8 เขาทัง้ หลายทัง้ โฉดและโง่ เขลา ไม้ อัน นั ้น เป็น
แต่ คํา สอนไร้สาระ 9 เครือ
่ งเงิน ทุ บน น
ั ้ เขาเอามาจากทารชิช และเอาทองคํา มาจากเมือ
งอุฟาส เป็นผลงานของช่างฝีมือ และเป็นผลนํ้ามือของช่างทอง เสื้อผ้าของรู ปเคารพนั ้นสี
ครามและสีม่วง เป็นผลงานของคนชํานาญทัง้ นั ้น 10 แต่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ และเป็น พระมหากษั ตริย์ เนื องนิ ตย์ พอทรงพระ
พิโรธแผ่นดินก็หวัน
่ ไหว และบรรดาประชาชาติจะทนต่อความกริว้ ของพระองค์ไม่ได้ 11 เจ้
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าจงพู ดกับเขาทัง้ ปวงดังนี้ ว่า “บรรดาพระผู้ที่ มิได้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก จะ
พินาศไปจากแผ่นดินโลกและจากภายใต้ฟ้าสวรรค์เหล่านี้ � 12 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วย
ฤทธิ์เดชของพระองค์ พระองค์ ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติ ปัญญาของพระองค์ และ
ทรงขึง ฟ้า สวรรค์ ออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 13 เมื่อ พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียง
ก็ มี เสียงนํ้า คะนองในท้องฟ้า และทรงกระทํา ให้หมอกลอยขึ้น จากปลายพิ ภพ ทรงกระทํา
ฟ้าแลบเพื่อ ฝน และทรงนํา ลมมาจากพระคลัง ของพระองค์ 14 มนุษย์ ทุ กคนโฉดในทาง
ความรู ข
้ องตน ช่างทองทุกคนจะได้ อายเพราะรู ปเคารพสลักของตน เพราะรู ปเคารพหล่อ
ของเขาเป็นของเท็จ และไม่มีลมหายใจในรู ปเคารพนั ้น 15 มันเป็นของไร้ค่า และเป็นผลงาน
แห่งความผิดพลาด มันจะต้องพินาศเมื่อถึงเวลาการลงโทษ 16 พระองค์ผูทรงเป็
้
นส่วนของ
ยาโคบไม่ เหมือนสิง่ เหล่า นี้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ ก่อ ร่างทุก สิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็น
ตระกูล ที่ เป็น มรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาเป็น พระนามของพระองค์ 17 โอ
เจ้ าทัง้ หลายที่ อาศัย อยู่ ภายใต้ การถู กล ้ อมเอ๋ย จงเก็บ ข้าวของจากพื้น ดิน 18 เพราะพระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด เราจะเหวีย
่ งชาวแผ่นดินออกไปเสีย ณ เวลานี้ และเราจะนํา
19
ความทุกข์ใจมาถึงเขาเพื่อให้เขารูสึ
้ ก� วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะความเจ็บปวดของข้าพเจ้า
บาดแผลของข้าพเจ้าก็รา้ ยหนั ก แต่ข้าพเจ้าว่า “แท้จริงนี่ เป็นความทุกข์ใจ และข้าพเจ้าจะ
ต้องทนเอา� 20 เต็นท์ ของข้าพเจ้า ก็ ถู กทําลาย และเชือกของข้าพเจ้า ก็ ขาดสิน
้ ลูกๆของ
ข้าพเจ้า จากข้าพเจ้า ไปหมด และไม่ มี เขาอีก แล้ว ไม่มี ผู้ หน่งึ ผู้ ใดที่ จะกางเต็นท์ ให้ข้าพเจ้า
อีก และแขวนม่านของข้าพเจ้า ให้ 21 เพราะว่า ผู้ เลี้ยงแกะก็ โฉด และไม่ ได้ เสาะหาพระเย
โฮวาห์ เพราะฉะนั ้นเขาจะมิได้ จําเริญขึ้น และฝูงแกะทัง้ หลายของเขาก็ จะกระจัดกระจาย
ไป 22 ดู เถิด เสียงลือมาถึงแล้ว เสียงโกลาหลยิง่ ใหญ่จากแดนเหนื อมากระทําให้หว
ั เมืองยู
23
ดาห์เป็ นที ่ รกร้าง และให้ เป็น ถํ้า ของมังกร โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทราบแล้
วว่า ทางของมนุษย์ไม่อยู่ที่ ตัวเขา คือไม่อยู่ที่ มนุษย์ผู้ซึ่งดําเนิ นไปที่ จะนําฝีก้าวของตนเอง
24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดตีสอนข้าพระองค์ด้วยความยุติธรรม มิใช่ด้วยความ
กริว้ ของพระองค์ เกรงว่าพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์มาถึงความสูญเปล่า 25 ขอพระองค์
ทรงเทพระพิโรธของพระองค์ เหนื อ เหล่า ประชาชาติ ที่ ไม่รู ้จัก พระองค์ และเหนื อ ครอบครั
วทงั ้ หลายที่ไม่ออกพระนามของพระองค์ เพราะเขาทัง้ หลายได้กินเผาผลาญยาโคบ เขาได้
เขมือบท่านเสีย และเผาผลาญท่านเสีย และกระทําที่อาศัยของท่านให้รกร้างไป

11
เยเรมียป
์ ระกาศเรือ
่ งพันธสัญญาที่ยูดาห์ไม่รักษา
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงฟัง ถ้อยคํา ในพันธสัญญานี้
เถิด และจงกล่าวแก่คนยูดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า คนหนึ่ งคนใดที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคําในพันธสัญญานี้ ให้ผูนั
้ ้น
4
เป็ นที ่แช่งเถิด ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ เราบัญชาแก่ บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลาย ในวันที ่เรา
ได้ นําเขาออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ จากเตาไฟเหล็ก กล่าวว่า จงเชื่อฟังเสียงของเรา และ
จงกระทําทุกอย่างที่เราบัญชาเจ้าไว้ เจ้าจึงจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเจ้า 5 เพื่อเราจะกระทําให้สําเร็จตามคําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของ
เจ้า ว่า จะประทานแผ่น ดิน ซึ่ งม ี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ แก่ เขาอย่างที่ เป็น อยู่ทุก วัน นี้
� แล้วข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้เป็นดังนั ้นเถิด� 6 และพระเยโฮ
วาห์ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “จงป่าวร้องถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ในหัว เมืองของยู ดาห์และในถนน
หนทางเยรู ซาเล็ม ว่า จงฟัง ถ้อยคํา แห่ง พันธสัญญานี้ และประพฤติ ตาม 7 เพราะเราได้ กล
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่าวตักเตือนอย่างแข็งแรงต่อบรรพบุรุษของเจ้า ในวันที ่เรานําเขาขึ้นมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์
แม้จนถึงทุกวันนี้ อย่างไม่หยุดยัง้ กล่าวตักเตือนว่า จงเชื่อฟังเสียงของเรา 8 ถึงกระนั ้นเขา
ทัง้ หลายก็ ไม่ เชื่อ ฟัง หรือ เงีย
่ หู ฟัง แต่ ทุ กคนดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจอัน ชัว่
ร้ายของเขา เหตุฉะนี้ เราจึงจะนําซึ่งตามบรรดาถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้ ที่ เราได้บัญชาให้
เขากระทํา แต่เขามิได้กระทําตามนั ้น ให้มาตกเหนื อเขา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอี
กว่า “มีการคิดกบฏท่ามกลางคนยูดาห์และท่ามกลางชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 10 เขาได้หน
ั กลับ
ไปหาความชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผูปฏิ
้ เสธไม่ยอมฟังถ้อยคําของเรา เขาติดตามพระ
อื่นๆ และปรนนิ บัติพระนั ้น วงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยูดาห์ได้ผิดพันธสัญญาของเรา
ซึ่งเรากระทําต่อบรรพบุรุษของเขา 11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะ
นําเหตุ รา้ ยมาเหนื อเขา ซึ่งเขาหนี ไม่พ้น ถึงเขาจะร้องทุกข์ต่อเรา เราจะไม่ฟังเขาทัง้ หลาย
12 แล ้ว หัว เมืองยู ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะไปร้องทุกข์ ต่อ พระ ซึ่ง เขาทัง
้ หลายได้ เผา
เครือ
่ งหอมถวายนั ้น แต่พระเหล่านั ้นจะช่วยเขาให้รอดในเวลาลําบากไม่ได้ 13 โอ ยูดาห์เอ๋ย
พระทัง้ หลายของเจ้าก็มากเท่ากับหัวเมืองทัง้ หลายของเจ้า และตามจํานวนหนทางในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเจ้าได้ตัง้ แท่นบูชาถวายสิง่ ที่อับอาย คือแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่พระ
บาอัล 14 เพราะฉะนั ้น เจ้ าอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาติ นี้ อย่าร้องขึ้น หรืออธิษฐานเพื่อเขาทัง้
หลาย เพราะเราจะไม่ฟังเมื่อเขาร้องต่อเราในเวลาลําบาก 15 ผู้ที่ รักของเรานั ้ นมีสิทธิอะไร
ในนิ เวศของเราเล่า ในเมื่อนางนั ้นได้กระทําการชัว่ ช้ามาก และเนื้ ออันบริสุทธิ์ได้พ้นไปจาก
เจ้าแล้ว เมื่อเจ้ากระทําชัว่ เจ้ าจึงเริงโลด 16 พระเยโฮวาห์ทรงเคยเรียกเจ้าว่า ‘ต้นมะกอก
เทศสดงดงามด้วยผลเป็น อย่างดี� แต่ พระองค์ ทรงก่อ ไฟเผามัน เสีย ด้วยเสียงพายุ ใหญ่
และกิง่ ทัง้ หลายของมันก็ถูกหักเสียแล้ว 17 ด้วยว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธา ผู้ได้ปลูกเจ้า ได้
ทรงประกาศความร้ายให้ ตกแก่ เจ้า เพราะความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วาน
ยู ดาห์ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อสู้ ตนเอง เพื่อ ได้ ยัว่ ยุ ให้ เราโกรธ ด้วยการเผาเครือ
่ งหอมถวาย
แก่ พระบาอัล� 18 พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ รู แล้
้ ว พระองค์ ทรง
19
สําแดงการกระทําของเขาแก่ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนลูกแกะหรือวัวซึ่งถูก
พามาถึงที่ฆ่า ข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่า พวกเขาได้ออกอุบายต่อสู้ข้าพระองค์โดยกล่าวว่า
“ให้เราทําลายต้นไม้ กับ ผลของมัน เสีย ด้วย ให้เราตัด เขาออกเสีย จากแผ่น ดิน ของคนเป็น
เพื่อ ชื่อ ของเขาจะไม่ เป็ นที ่ ระลึก ถึ งอ ีก เลย� 20 แต่ วา่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้
ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม ผู้ทรงทดลองดูทัง้ ใจและจิต ขอให้ข้าพระองค์แลเห็นการแก้
แค้น ของพระองค์ ตกแก่ เขา เพราะข้า พระองค์ ได้ มอบเรือ
่ งของข้า พระองค์ ไว้กับ พระองค์
21
แล้ว เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับคนตําบลอานาโธท ผู้แสวงหาชีวต
ิ ของ
เจ้า และกล่าวว่า “อย่า พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ หรือม ิ ฉะนั ้น เจ้า จะต้องตาย
ด้วยมือ ของเรา� 22 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะลงโทษเขา
ทัง้ ปวง พวกคนหนุ่มจะตายด้วยดาบ บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของเขาจะตายด้วยการ
กันดารอาหาร 23 จะไม่มีเหลือสักคนเดียว เพราะเราจะนําความร้ายมาสู่คนตําบลอานาโธท
คือปีแห่งการลงโทษเขา�

12
คําร้องทุกข์ของเยเรมียแ
์ ละคําตอบจากพระเจ้า

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ข้า พระองค์ สู้ คดี กับ พระองค์ พระองค์ ก็ ทรงเป็น ฝ่ายถูก
แม้กระนั ้นข้าพระองค์ยงั ขอทูลเสนอมูลคดีของข้าพระองค์ต่อพระองค์ ไฉนทางของคนชัว่
จึง จําเริญ ขึ้น ไฉนทุก คนที่ ทรยศก็ อยู่เย็น เป็นสุข 2 พระองค์ ทรงปลูก เขาทัง้ หลาย และเขา
1
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ทัง้ หลายก็ หยัง่ รากลง เขาทัง้ หลายงอกงามขึ้น และบังเกิด ผล พระองค์ ทรงอยู่ ใกล้ ที่ ปาก
ของเขา แต่ ไกลจากใจของเขา 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์
พระองค์ ทรงเห็น ข้า พระองค์ และทรงทดลองใจของข้า พระองค์ ที่ มีต ่อ พระองค์ ขอทรงฉุ ด
เขาออกมาเหมือนแกะสําหรับการฆ่า และตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ต่างหากเพื่อ วันฆ่า 4 แผ่ นดิน
นี้ จะไว้ทุกข์ นานเท่าใด และผัก หญ้า ตามท้องนาทุก แห่ง จะเหีย
่ วแห้ง ไปนานเท่าใด เพราะ
ความชัว่ ของผู้ ที่ อาศัย อยู่ในนั ้น สัตว์และนกก็ ถู กผลาญไปเสีย สิน
้ เพราะเขาว่า “พระองค์
5
จะไม่ ทอดพระเนตรบัน
้ สุด ปลายของเราทัง้ หลาย� “ถ้า เจ้า วิง่ แข่ งก ับ ทหารราบ และเขา
ทําให้ เจ้ าเหน็ ดเหนื่ อย เจ้ าจะแข่ งก ับ ม้า ได้ อย่างไร และถ้า เจ้า ยัง เหน็ ดเหนื่ อยในแผ่น ดิน
แห่งสันติภาพซึ่งเจ้าวางใจนั ้น เจ้ าจะทําอย่างไรในคลื่นของลุ่มแม่ น้ําจอร์แดน 6 เพราะว่า
แม้ พี่ น้ องของเจ้า และวงศ์ วานของบิดาเจ้า แม้ว ่า เขาก็ ได้ กระทํา การทรยศต่อ เจ้า เขายัง
เรียกให้ฝูงชนไล่ ตามเจ้าไป ถึงแม้ว่าเขาพูดถ้อยคําอย่างดี แก่ เจ้า อย่าเชื่อเขาเลย 7 เราได้
ละทิง้ นิ เวศของเรา เราได้ เหวี่ยงมรดกของเราทิง้ เราได้ มอบผู้ที่ รักของจิตใจเราไว้ในมือ ศั
ตรูของเธอ 8 มรดกของเราได้กลายเป็นเหมือนสิงโตในป่าต่อเรา เขาตะเบ็งเสียงของเขาเข้า
ใส่เรา เพราะฉะนั ้นเราจึงเกลียดเขา 9 มรดกของเราเป็นแก่เราเหมือนนกลายด่าง นกซึ่งอยู่
รอบต่อสู้นกนั ้น ไปเถอะ ไปชุมนุมสัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
้ ้ยงแกะเป็นอัน
้ นํามันให้มากินเสีย 10 ผูเลี
มากได้ทําลายสวนองุน
่ ของเราเสีย เขาทัง้ หลายได้เหยียบยํ่าส่วนของเราไว้ใต้ฝ่าเท้า เขาทัง้
หลายได้ กระทํา ให้ส่วนอัน พึงใจของเรากลายเป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดารที่ รกร้าง 11 เขาทัง้ หลายได้
กระทําส่วนของเราให้รกร้าง เมื่อรกร้างส่วนนั ้ นก็ครํา่ ครวญต่อเรา แผ่นดินทัง้ สิ้นก็ถู กทิง้
ให้รกร้าง เพราะไม่ มี ผู้ ใดเอาใจใส่ ในเรือ
่ งนี้ 12 ผู้ ทําลายล้างได้ มาบนบรรดาที่ สูง ทัง้ ปวงใน
ถิน
่ ทุรกันดาร เพราะว่าแสงดาบของพระเยโฮวาห์จะทําลายจากปลายแผ่นดินนี้ ไปถึงปลาย
อีก ข้างหนึ่ ง ไม่มี เนื้ อ หนั ง ใดๆที่ จะมี สันติภาพ 13 เขาทัง้ หลายได้ หว่านข้าวสาลี แต่ จะเกี่ยว
หนาม เขาได้กระทําให้ตัวเจ็บปวด แต่จะไม่ได้กําไรอะไร เขาทัง้ หลายจะละอายด้วยผลการ
เกี่ยวของเขา ด้วยเหตุ ความโกรธเกรีย
้ วกราดของพระเยโฮวาห์� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง
นี้ ด้วยเรือ
่ งบรรดาเพื่อนบ้านที่ ชว
ั ่ ร้ายของเรา ผู้ ที่ ได้ แตะต้องมรดกซึ่ง เราได้ ให้ อิสราเอล
ประชาชนของเราสืบ มรดกนั ้ นว ่า “ดู เถิด เราจะถอนเขาทัง้ หลายขึ้น จากแผ่น ดิน ของเขา
และเราจะถอนวงศ์ วานยู ดาห์ จากท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 15 และต่อ มาหลัง จากที่ เราได้
ถอนเขาทัง้ หลายขึ้นแล้ว เราจะกลับมีความเมตตาต่อเขาอีก และเราจะนําเขาทัง้ หลายมา
อีก ให้ต่างก็มายังมรดกของตน และยังแผ่นดินของตน 16 และจะเกิดกรณี ข้ึนว่า ถ้าเขาทัง้
หลายจะอุตส่าห์ศึกษาทางแห่งประชาชนของเรา คือปฏิญาณในนามของเราว่า ‘ตราบใดที่
พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ � อย่างที่เขาได้สอนประชาชนของเราให้ปฏิญาณโดยพระ
บาอัล แล้วเขาจะได้รบ
ั การสร้างขึ้นไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา 17 แต่ถ้าเขาทัง้ หลายจะ
ไม่เชื่อฟัง แล้วเราจะถอนประชาชาติ นั้นขึ้นและทําลายเขาจนสิน
้ � พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
แหละ

13
ผ้าป่านคาดเอวที่สกปรกเปรียบได้กับอิสราเอล
“จงไปซื้อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่ ง คาดเอวของ
เจ้าไว้และอย่าจุ่ มน้าํ � 2 ข้าพเจ้าจึงซื้อผ้าคาดเอวผืนหนึ่ งตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
และคาดเอวของข้าพเจ้า ไว้ 3 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ครัง้ ที่ สองว่า
4 “จงเอาผ้า คาดเอวซึ่ง เจ้า ได้ ซ้ ือ มา ซึ่ง อยู่ที่ เอวของเจ้า และจงลุก ขึ้น ไปยัง แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส
แล้วซ่อนผ้านั ้นไว้ในซอกหินแห่งหนึ่ ง� 5 ข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั ้นไว้ข้างแม่น้ํายูเฟรติส
ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า 6 ต่อ มาอีก หลายวัน พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า
1 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ ข้าพเจ้าด้วยว่า
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“จงลุกขึ้นไปยังแม่น้ํายูเฟรติส และเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สัง่ เจ้าให้ซ่อนไว้ที่นั ่นนั ้นมาเสีย
จากที่ นั ่น� 7 แล้วข้าพเจ้าก็ ไปที่ แม่น้าํ ยูเฟรติ ส และขุดเอาผ้าคาดเอวมาจากที่ ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ซ่อนไว้ ดูเถิด ผ้าคาดเอวนั ้นเสียหมด จะใช้การสิง่ ใดก็ ไม่ได้ 8 แล้วพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ก็ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 9 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราก็ จะทําลายความทะนงใจของยู
ดาห์ และความทะนงใจใหญ่ยงิ่ ของเยรู ซาเล็มเสียอย่างนั ้นแหละ 10 คือชนชาติที่ชัว่ ร้ายนี้ ผู้
ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา ผูที
้ ่ดําเนิ นตามความดื้อกระด้างแห่งจิตใจของตนเอง และได้ติ
ดตามพระอื่น เพื่อจะปรนนิ บัติและนมัสการพระเหล่านั ้น จะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวนี้ ซ่ึงจะ
ใช้การสิง่ ใดก็ไม่ได้ 11 เพราะผ้าคาดเอวติดอยู่ที่ เอวของมนุษย์ฉั นใด เราก็ได้กระทําให้วงศ์
วานทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ติดอยู่กับเราฉั นนั ้น พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชน ชื่อเสียง ที่ สรรเสริญ และสง่าราศี แก่ เรา แต่ เขา
ทัง้ หลายก็ไม่ฟัง
การที่อส
ิ ราเอลจะตกเป็นเชลยกําลังใกล้เข้ามา

12 ฉะนั ้นเจ้าจงกล่าวถ้อยคํานี้ แก่เขาทัง
้ หลาย

พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด
ังนี้ ว่า ‘นํ้าองุน
่ จะเต็มไหทุกลูก� และเขาทัง้ หลายจะพูดกับเจ้าว่า ‘เราไม่รู หรื
้ อว่านํ้าองุน
่ จะ
13
ต้องเต็มไหทุกลูก� แล้วเจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา
จะให้ชาวแผ่นดินนี้ ทัง้ สิน
้ เต็มไปด้วยความมึนเมา คือกษั ตริย์ทัง้ หลายของผู้ประทับบนบัล
ลังก์ของดาวิด พวกปุโรหิต พวกผู้พยากรณ์ และชาวกรุ งเยรู ซาเล็มทัง้ สิน
้ 14 และพระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราจะเหวีย
่ งเขาทัง้ หลายให้ชนกันและกัน พวกพ่อกช
็ นพวกลูก เราจะไม่สงสาร
15
หรือ ไม่ ไว้ชว
ิ หรือ ไม่ เมตตา แต่ เราจะทําลายเขา� จงฟัง และเงีย
่ หู ฟัง อย่า ยโสไปเลย
ี ต
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาแล้ว 16 จงถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของ
เจ้าทัง้ หลาย ก่อนที่ พระองค์ จะทรงนําความมืดมา ก่อนที่ เท้าของเจ้าจะสะดุดบนภูเขาที่ มี
แสงโพล้เพล้ และขณะเมื่อเจ้าทัง้ หลายมองหาความสว่าง พระองค์ทรงกลับให้เป็นเงามัจจุ
ราช และทรงกระทํา ให้ เป็น ความมืด ทึบ 17 แต่ ถ้า เจ้า ทัง้ หลายจะไม่ ฟัง จิ ตใจของข้าพเจ้า
ก็ จะร้องไห้ลับๆ เพราะความทะนงใจของเจ้า ตาของข้าพเจ้าจะร้องไห้มากนั ก และมีน้ําตา
อาบหน้า เพราะฝูงแกะของพระเยโฮวาห์ถูกต้อนเอาไปเป็นเชลย 18 จงกล่าวแก่กษั ตริยและ
์
พระราชินีว่า “ขอทรงประทับ ณ ที่ ต่ํา เพราะว่าอํานาจของพระองค์ คือมงกุฎแห่งสง่าราศี
ของพระองค์จะหล่นมา� 19 หัวเมืองแห่งภาคใต้ก็ถูกปิดซึ่งไม่มีใครจะเปิดได้ ยูดาห์ทัง้ สินก
้
20
็ จะถูก กวาดไปเป็น เชลย จะถูก กวาดไปเป็น เชลยหมดที เดียว “จงเงยหน้า ของเจ้า ขึ้น ดู
เขาเหล่านั ้นที่มาจากทิศเหนื อ ฝูงแกะที่ได้มอบไว้ให้แก่เจ้านั ้นอยูที
่ ่ไหน คือฝูงแกะที่งดงาม
ของเจ้านั ่นน่ ะ 21 เจ้าจะว่าอย่างไรเมื่อเขาจะลงโทษเจ้า เพราะเจ้าเองได้สอนเขาให้เป็นนาย
และเป็น ประมุข ของเจ้า ความเจ็บ ปวดจะไม่ เข ้า มาครอบงํา เจ้า อย่างความเจ็บ ปวดของผู้
หญิงที่กําลังคลอดบุตรหรือ 22 และถ้าเจ้าว่าในใจของเจ้าว่า ‘ทําไมสิง่ เหล่านี้ จึงเกิดกับข้า�
ก็ เพราะความชัว่ ช้า ที่ มากมายใหญ่ โตของเจ้า เสื้อ ของเจ้า จึง ต้องถูก ถลกขึ้น และส้น เท้า
ของเจ้า จึง ไม่ ปิดบัง 23 คนเอธิโอเปีย เปลี่ยนวรรณของตนเองได้ หรือ หรือ เสือ ดาวเปลี่ยน
ลายของมัน ถ้าได้ แล้วเจ้าทัง้ หลายผู้ที่ เคยต่อการกระทําความชัว่ จะมากระทําความดี ก็ได้
24 ฉะนั ้นเราจะกระจายเขาทัง
้ หลายไปเหมือนแกลบที่ถูกลมจากถิน
่ ทุรกันดาร 25 นี่ เป็นส่วน
ของเจ้า เป็นส่วนที่เราได้ตวงออกให้แก่เจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เพราะเจ้าได้ลืม
เราเสีย และไว้วางใจในการมุสา 26 ฉะนั ้น เราเองจะถลกเสื้อคลุมของเจ้ามาปกหน้าเจ้า คือ
ให้ เห ็น ความอับอายขายหน้า ของเจ้า 27 เราได้ เห ็ นการล่วงประเวณี ของเจ้า การครวญหา
การเล่นชู้อย่างแก่ ราคะของเจ้า และการที่ น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า บนเนิ นเขาทัง้ หลายที่
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ในทุ่งนา โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า อีกนานสักเท่าใดเจ้าจึงจะยอมกระทําให้เจ้าสะอาด
ได้�

14

ผู้พยากรณ์ ประกาศเรือ
่ งความแห้งแล้ง
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง มาถึง เยเรมีย์ เก ี่ ยวด ้วยความแห้ง แล้ง ว่า 2 “ยู ดาห์ ไว้
ทุกข์ และประตู เมืองทัง้ ปวงของเธอก็ ออ
่ นกําลัง ลง ประชาชนของเธอก็ แต่ งดํา หน้า ก้ม อยู่
บนแผ่นดิน และเสียงร้องของเยรู ซาเล็มก็ขึ้นไป 3 ขุนนางของเธอส่งผู้น้อยของเขาให้ไปตัก
นํ้า เขาทัง้ หลายไปยัง ที่ ขัง นํ้า เห็นว ่า ไม่ มีน้าํ เขาทัง้ หลายก็ กล ับ ไปด้วยภาชนะเปล่า เขาทัง้
หลายได้อายและขายหน้า เขาจึงคลุมศีรษะของเขาทัง้ หลายเสีย 4 เพราะเรือ
่ งแผ่นดินทีแห
่
้งแล้งเนื่ องจากไม่มีฝนตกบนแผ่นดิน ชาวนาทัง้ หลายก็ อับอาย เขาทัง้ หลายจึงคลุมศีรษะ
ของเขาเสีย 5 แม้ กวางตัว เมีย ที่ อยู่ ในท้องทุ่ งก ็ ละทิง้ ลูก ที่ ตกใหม่ ของมัน เสีย เพราะว่า ไม่
มี หญ้า 6 ลาป่า ยืน อยู่ บนที่ สูง มัน สูด ลมหายใจเหมือนมังกร ตาของมั นก ็ มืดมัว เพราะไม่
มี หญ้า � 7 “แม้ว ่า ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ เป็น พยานปรักปรํา ข้า พระองค์ โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ โปรดเถิด เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ ด้วยว่า บรรดา
การกลับสัตย์ของข้าพระองค์ทัง้ หลายก็มากยิง่ ข้าพระองค์ทัง้ หลายกระทําบาปต่อพระองค์
8 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ เป็ น ความหวัง แห่ งอ ิส ราเอล เป็ น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเขาในยาม
ลําบาก ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนคนต่างด้าวในแผ่นดิน หรือเหมือนคนเดินทางแวะ
อาศัย ค้างเพียงคืน เดียว 9 ไฉนพระองค์ จะทรงเป็น เหมือนชายที่ งน
ั งง หรือ เหมือนคนที่ มี
กําลังมากแต่ ชว
่ ยใครให้รอดไม่ ได้ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แม้ กระนั ้ นก็ดี พระองค์ ทรงสถิต
ท่ามกลางข้า พระองค์ ทัง้ หลาย คนเขาเรียกพวกข้า พระองค์ โดยพระนามของพระองค์ ขอ
อย่าทรงละข้าพระองค์ ทัง้ หลายไว้เสีย� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ ชนชาติ นี้ ว่า “เขาทัง้ หลาย
รักที่ จะพเนจรไปอย่างนี้ เขาทัง้ หลายไม่ยบ
ั ยัง้ เท้าของเขาไว้ ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงไม่ ทรง
รับ เขา บัดนี้ พระองค์ จะทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขา และลงโทษการผิด บาปของเขา�
11 พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า อธิษฐานเพื่อ ความอยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข ของชนชาติ นี้
เลย 12 แม้ว่าเขาอดอาหาร เราก็จะไม่ฟังเสียงร้องของเขา แม้เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาและ
เครือ
่ งธัญญบูชา เราก็จะไม่รบ
ั มัน แต่เราจะผลาญเขาเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด� 13 แล้วข้าพเจ้าพูดว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด พวกผู้
พยากรณ์ กล่าวแก่เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะไม่เห็นดาบหรือจะมีการกันดารอาหาร แต่เราจะ
ให้สันติภาพที่แน่ นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้ � ” 14 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “พวก
ผูพยากรณ์
้
เหล่านั ้นพยากรณ์ เท็จในนามของเรา เรามิได้ใช้เขาทัง้ หลาย และเรามิได้บัญชา
เขาหรือ พู ดก ับ เขา เขาพยากรณ์ นิ มิ ตและการทํานายเท็จ แก่ เจ้ าทัง้ หลาย เป็นการทํานาย
ที่ ไร้ค่า เป็นการล่อลวงของจิตใจเขาเอง 15 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยพวก
ผู้ พยากรณ์ ผู้ พยากรณ์ ในนามของเรา แม้ว ่า เราไม่ ได้ ใช้เขาทัง้ หลาย และผู้ กล่าวว่า ‘ดาบ
และการกันดารอาหารจะไม่ มาถึง แผ่น ดิน นี้ � พวกผู้ พยากรณ์ เหล่ านั ้น จะถูก ผลาญเสีย
ด้วยดาบและการกันดารอาหาร 16 และประชาชนผู้ซ่ึงเขาพยากรณ์ ให้ฟังนั ้น จะถูกทิง้ ไว้ใน
ถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเหตุการกันดารอาหารและดาบ ซึ่งไม่มีผู้ใดจะฝังเขา คือ
ทัง้ ตัว เขาทัง้ หลาย ภรรยาของเขา บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เพราะเราจะเทความชัว่
ของเขาสนองเขา 17 เจ้ าจงกล่าวถ้อยคํา นี้ แก่ เขาว่า ‘ขอให้ ตาของเรามี น้ําตาไหลทัง้ กลาง
คืนและกลางวัน อย่าให้หยุดยัง้ เพราะบุตรสาวพรหมจารีแห่งประชาชนของเรา ถูกขยีด
้ ้วย
18
ความหายนะยิง่ ใหญ่ ถู กตี อย่างหนั กมาก ถ้าเราออกไปในท้องนา ดู เถิด นั ่นคนที่ ถู กฆ่า
เสีย ด้วยดาบ ถ้า เราเข้าไปในกรุ ง ดู เถิด นั ่น โรคอัน เนื่ องจากการกันดาร เพราะว่า ทัง้ พวก
ผู้ พยากรณ์ และปุโรหิต ไปค้า กัน ในแผ่นดิ นที ่ เขาไม่ รู จ
้ ัก � ” 19 พระองค์ ทรงปฏิเสธไม่ รบ
ั ยู
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ดาห์ เสียที เดียวแล้ว หรือ พระทัย ของพระองค์ เกล ียดศิ โยนเสีย แล้ว หรือ ไฉนพระองค์ ทรง
เฆี่ยนตี ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จนไม่ มี การรักษาข้า พระองค์ ให้หาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมอง
หาสันติ ภาพ แต่ ไม่มี ความดี มาเลย เรามองหาเวลาเยียวยา แต่ ประสบความสยดสยอง
20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายขอสารภาพความชัว่ ของพวกข้า พระองค์
และความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาป
ต่อพระองค์ 21 เพราะเห็นแก่ พระนามของพระองค์ ขออย่าทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ ขอ
อย่า ให้ หลู่ เกียรติ แห่ งพระที่ นั่ งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ ขอทรงระลึก และอย่า ทรงหัก พันธ
สัญญาของพระองค์ ซ่ึ งม ี ไว้ กับ ข้า พระองค์ 22 ในบรรดาพระเทียมเท็จ แห่ง ประชาชาติ ทัง้
หลายมีพระองค์ใดเล่าที่ทําให้เกิดฝนได้หรือ ท้องฟ้าประทานห่าฝนได้หรือ โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ พระองค์มิใช่พระเจ้าองค์นั้นดอกหรือ พวกข้าพระองค์
จึงคอยหวังในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้

15
การพิพากษาของพระเยโฮวาห์ต่อยูดาห์

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “แม้ว่าโมเสส และซามูเอล จะมายืนอยูต
่ ่อหน้าเรา

จิตใจของเราจะไม่หน
ั ไปหาชนชาตินี้ ไล่เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นสายตาของเรา แล้วให้เขา
ไป 2 และต่อมาถ้าเขาถามเจ้าว่า ‘เราจะไปที่ ไหน� เจ้าจงพูดกับเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ ว่า ‘คนเหล่านั ้นที่กําหนดให้แก่ความตายจะไปหาความตาย คนเหล่านั ้นที่กําหนดให้แก่
ดาบจะไปหาดาบ คนเหล่านั ้ นที ่กําหนดให้แก่ การกันดารอาหารจะไปหาการกันดารอาหาร
คนที ่ กําหนดให้ แก่ การเป็น เชลยจะไปหาการเป็น เชลย� ” 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะ
กําหนดสี่ อย่างไว้เหนื อ เขาคือ ดาบส ัง หาร สุนัข กัด ฉี ก นกในอากาศ และสัตว์บนแผ่น ดิน
โลกที่จะกัดกินและทําลาย 4 และเราจะกระทําให้เขาถูกถอดไปยังราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่ง
แผ่นดินโลก เหตุด้วยการกระทําซึ่งมนั สเสห์บุตรเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้กระทําใน
เยรู ซาเล็ม 5 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ใครจะสงสารเจ้า หรือ ใครจะเสียใจกับ เจ้า หรือ ใครจะแวะ
มาถามทุกข์สุขของเจ้า� 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าได้ปฏิเสธเรา เจ้าถอยหลังเรือ
่ ยไป เรา
7
จึง จะเหยียดมือ ออกไปต่อสู้ เจ้ าและทําลายเจ้า เราเอือมต่อ การผ่อนผัน แล้ว เราจะซัด
เขาด้วยส้อมซัด ข้าวในบรรดาประตู เมืองแห่ง แผ่น ดิน นั ้น เราจะทําให้ลูก ของเขาทัง้ หลาย
ตาย เราจะทําลายประชาชนของเรา เพราะเขาทัง้ หลายมิได้หันกลับจากพฤติการณ์ ของเขา
8 เรากระทําให้หญิงม่ายของเขามีมาก ยิง
่ กว่าเม็ดทรายในทะเล ณ เวลาเที่ยงวัน เราได้นํา
ผู้ทําลายมาสู่บรรดาแม่ของคนหนุ่มทัง้ หลาย เราได้กระทําให้ความสยดสยองตกเหนื อกรุ ง
นั ้นโดยฉั บพลัน 9 เธอที่ คลอดบุตรเจ็ดคนก็อ่อนกําลัง เธอตายไปแล้ว ดวงอาทิตย์ของเธอ
ตกเมื่อ ยัง วัน อยู่ เธอได้ รบ
ั ความละอายและขายหน้า เราจะมอบผู้ ที่ เหลือ อยู่ ให้แก่ ดาบต่อ
หน้าศัตรู ของเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
พระสัญญาและการขู่เข็ญ

10 แม่ จ๋า

วิบัติแก่ฉั น ที่ แม่คลอดฉั นมาเป็นคนที่ ให้เกิดการแก่งแย่งและการชิงดีแก่แผ่
นดินทัง้ สิน
้ ฉั นก็มิได้ให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย หรือฉั นก็มิได้ยืมเขาโดยคิดดอกเบี้ย แต่เขาทุก
คนแช่งฉั น 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “พวกที่เหลืออยูจะอยู
่
เ่ ย็นเป็นสุข เราจะกระทําให้พวกศั
12
ตรู กระทําดีต่อเจ้าในเวลาลําบากและในเวลาทุกข์ใจ เหล็กจะหักเหล็กจากทิศเหนื อและ
เหล็กกล้าหรือ 13 บรรดาสิง่ ของและทรัพย์สมบัติของเจ้า เราจะมอบให้เป็นของริบไม่คิดค่า
เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้า ตลอดทัว่ ดิน แดนของเจ้า 14 เราจะกระทํา ให้ เจ้ าไปกับ พวกศั ตรู
ของเจ้า ยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า ไม่ รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเรา เราก่อ ไฟขึ้น ซึ่ง จะเผาเจ้า ทัง้
หลายเสีย�
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การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงทราบ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และเยีย
่ มเยียน
ข้าพระองค์ ขอทรงแก้ แค้นผู้ข่มเหงข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ เพราะการอดกลัน
้ พระทัย
ของพระองค์ นั ้น ขออย่า ทรงนํา ข้า พระองค์ ไปเสีย ขอทรงตระหนั ก ว่า ข้า พระองค์ ทนการติ
เตียนด้วยเห็นแก่พระองค์ 16 เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็กินเสีย พระ
วจนะของพระองค์ เป็น ความชื่นบานแก่ ข้า พระองค์ และเป็น ความปี ติ ยินดี แห่ งจิตใจของ
ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา เพราะว่าเขาเรียกข้า พระองค์ ตามพ
ระนามของพระองค์ 17 ข้า พระองค์ มิได้ นั ่ง อยู่ ในหมู่ คนที ่ เยาะเย้ ยก ัน ทัง้ ข้า พระองค์ ก็ มิได้
เปรมปรีดิ์ ข้าพระองค์นั่งอยู่คนเดียว เพราะเหตุพระหัตถ์ ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
ให้ข้าพระองค์เต็มด้วยความกริว้ 18 ไฉนความเจ็บของข้าพระองค์มิได้หยุดยัง้ บาดแผลของ
ข้าพระองค์ก็รักษาไม่หาย มันไม่ยอมหาย พระองค์ทรงเป็นเหมือนผูมุ
้ สาแก่ข้าพระองค์หรือ
หรืออย่างนํ้าที่เหือดแห้ง
พระเยโฮวาห์ทรงให้เยเรมียม
์ ัน
่ ใจในพระองค์
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว ่า “ถ้า เจ้า กลับ มา เราจะให้ เจ้ ากลับ มาอีก และ
เจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้าแยกสิง่ ประเสริฐไปจากสิง่ เลวทราม เจ้ าจะเป็นเหมือนปาก
ของเรา จงให้เขาทัง้ หลายหันกลับมาหาเจ้า แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา 20 เราจะกระทําเจ้าให้
เป็นกําแพงป้อมทองสัมฤทธิแก่
์ ชนชาตินี้ เขาทัง้ หลายก็จะต่อสู้กับเจ้า แต่เขาจะไม่ชนะเจ้า
เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า จะช่วยเจ้าให้รอดและช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 21 “เราจะ
ช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของคนชัว่ และไถ่เจ้าจากกํามือของคนอํามหิต�
19

16

พระเจ้าไม่ให้เยเรมียมี
์ ครอบครัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “เจ้ าอย่ามีภรรยา

เจ้าอย่ามีบุตรชายหรื
อบุตรสาวในที่นี้
และ
ทรงกล่าวถึงพวกมารดาที่คลอดบุตรเหล่านั ้น และพวกบิดาที่ให้บังเกิดคนเหล่านั ้นในแผ่น
ดินนี้ ว่า 4 เขาทัง้ หลายจะตายด้วยโรคร้าย จะไม่มีการโอดครวญอาลัยเขาทัง้ หลาย หรือจะ
ไม่มีใครจัดการฝังเขา เขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่ อยู่บนพื้นแผ่นดิน เขาทัง้ หลายจะพินาศ
ด้วยดาบและการกันดารอาหาร และศพทัง้ หลายของเขาจะเป็น อาหารของนกในอากาศ
และของสัตว์ แห่ งแผ่น ดิน 5 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า เข้าไปในเรือนที่ ครวญ
ครํา่ หรือ ไปโอดครวญ หรือ ไปเสียใจด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเราได้ เอาสันติภาพ
ของเราไปจากชนชาติ นี้ แล้ว ทัง้ ความเมตตาและกรุ ณาคุณ ของเรา 6 ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยจะ
ตายในแผ่น ดิน นี้ จะไม่ มี ใครจัดการฝัง เขา จะไม่ มี ใครมาโอดครวญอาลัย เขา หรือ มากรีด
ตัว หรือ มาโกนศีรษะเพื่อ เขา 7 จะไม่ มี ผู้ ใดฉี ก ตัว เองเพื่อ เขาเมื่อ ไว้ทุกข์ เพื่อ จะปลอบโยน
เขาเหตุคนที ่ตายนั ้น เพราะบิดามารดาของเขาจะไม่มีใครมอบถ้วยแห่งความเล้าโลมใจให้
เขาดื่ม 8 เจ้ าอย่า เข้า ไปนั ่ งก ิน และดื่ม กับ เขาในเรือนที่ มี การเลี้ยง 9 เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะกระทําให้เสียงบันเทิงและเสียง
รืน
่ เริง เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาดจากสถานที่นี้ ต่อสายตาของเจ้าทัง้ หลายและใน
วันของเจ้า 10 ต่อมาเมื่อเจ้าบอกบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ แก่ชนชาตินี้ และเขาทัง้ หลายพูดกับ
เจ้า ว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์จึง ทรงประกาศความร้ายใหญ่ ยงิ่ ทัง้ สิน
้ นี้ ให้ตกแก่ เรา ความชัว่
ช้า ของเราคือ อะไรเล่า เราได้ กระทํา บาปอะไรต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราเล่า� 11 แล
้ว เจ้า พึง กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะบรรพบุรุษ ของเจ้า ได้ ละทิง้
เรา และได้ติดตามพระอื่น และได้ปรนนิ บัติและนมัสการพระนั ้น และได้ละทิง้ เรา และมิได้
รักษาราชบัญญัติ ของเรา 12 และเพราะเจ้าทัง้ หลายได้ กระทําชัว่ ร้ายยิง่ เสียกว่าบรรพบุรุษ
3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เรือ
่ งบุตรชายและบุตรสาวที่เกิดในที่นี้
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ของเจ้า เพราะดู เถิด เจ้ าทุกๆคนได้ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจอัน ชัว่ ร้ายของ
ตนเอง ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง เรา 13 เพราะฉะนั ้น เราจะเหวีย
่ งเจ้า ออกเสีย จากแผ่น ดิน นี้ เข
้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า หรือ บรรพบุรุษ ของเจ้า ไม่ รู จ
้ ัก และที่ นั่น เจ้า จะปรนนิ บั ติ พระอื่น ทัง้
กลางวัน และกลางคืน เพราะเราจะไม่ สําแดงพระคุณ แก่ เจ้ าเลย� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วันเดือนจะมาถึง เมื่อไม่มีใครกล่าวต่อไปอีกว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ทรง
นํา ประชาชนอิสราเอลขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด � 15 แต่ จะพูด
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงนํา ประชาชนอิสราเอลขึ้น มาจากแดนเหนื อ และขึ้น มาจากบรรดา
ประเทศซึ่งพระองค์ได้ทรงขับไล่เขาให้ไปอยูนั
่ ้น ทรงพระชนม์อยูฉั
่ นใด� เพราะเราจะนําเขา
ทัง้ หลายกลับมาสู่แผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ยกให้บรรพบุรุษของเขาแล้วนัน
้ 16 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า ดู เถิด เราจะส่งชาวประมงมาเป็ นอันมาก และเขาจะจับเขาทัง้ หลาย ภายหลัง
เราจะให้ เขาพาพรานมาเป็ นอ ัน มาก พรานจะล่า เขาทัง้ หลายตามภูเขาทุก แห่ง และตาม
เนิ นเขาทุกลูกและตามซอกหิน 17 เพราะว่า ตาเรามองดูพฤติการณ์ ทัง้ สิน
้ ของเขา จะปิดบัง
ไว้จากหน้าเราไม่ได้ และความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลายจะซ่อนพ้นตาเราไม่ได้ 18 และก่อนอื่น
เราจะตอบสนองความชัว่ ช้า และบาปของเขาเป็น สองเท่า เพราะเขาได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน
เราเป็นมลทินไป และกระทําให้มรดกของเราเต็มไปด้วยซากของสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนและ
สิง่ ที่น่าเกลียดน่าชังของเขาทัง้ หลาย� 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังและที่กําบังเข้มแข็ง
ของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของข้า พระองค์ ในวัน ยากลําบาก บรรดาประชาชาติ จะมาเฝ้า
พระองค์จากที่สุดปลายโลก และทูลว่า “บรรพบุรุษของเราไม่ได้รับมรดกอันใด นอกจากสิ่
งมุสา สิง่ ไร้ค่า และสิง่ ซึ่งไม่มีประโยชน์ อะไรในตัว 20 มนุษย์จะสร้างพระไว้สําหรับตนเองได้
หรือ สิ ่งอย่างนั ้นไม่ใช่พระ� 21 “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําให้เขารู จ
้ ักกาลครัง้ นี้ เรา
จะกระทํา ให้ เขารู จ
้ ัก มือ ของเราและฤทธานุ ภาพของเรา และเขาทัง้ หลายจะรู ว
้ า่ นามของ
เราคือพระเยโฮวาห์�

17
จิตใจอันหลอกลวงของยูดาห์

“บาปของยู ดาห์ นั้น บันทึก ไว้ ด้วยปากกาเหล็ก ด้วยปลายเพชรจารึก ไว้ บนแผ่น แห่ง
จิตใจของเขา และบนเชิง งอนที่ แท่น บูชาของเขาทัง้ หลาย 2 ฝ่ายลูก หลานของเขาก็ ระลึก
ถึง แท่น บูชาและเหล่า เสารู ป เคารพของเขาข้างต้นไม้ สดทุก ต้น บนเนิ น เขาสูง 3 โอ ภู เขาที่
อยู่กลางทุ่งเอ๋ย เราจะให้บรรดาสิง่ ของและทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของเจ้าเป็นของริบ และเรา
จะนั บว่าปู ชนียสถานสูง ทัง้ หลายของเจ้า เป็นความบาปของเจ้า ตลอดทัว่ บริเวณชายแดน
ของเจ้า 4 เจ้าจะต้องปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซึ่งเราได้ยกให้แก่เจ้า และเราจะกระทําให้
เจ้ าปรนนิ บั ติ ศัตรู ของเจ้า ในแผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า ไม่ รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเราเจ้า ก่อ ไฟขึ้น
ซึ่ง จะไหม้ อยู่ เป็น นิ ตย์ � 5 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “คนที ่ วางใจในมนุษย์ และให้ เนื้ อ หนั ง
เป็นแขนของเขา และใจของเขาหันออกจากพระเยโฮวาห์ คนนั ้ นก็เป็ นที ่สาปแช่ง 6 เขาจะ
เป็นเหมือนพุ่มไม้ ที่ อยู่ในทะเลทราย และจะไม่ เห็นความดี อน
ั ใดมาถึงเลย เขาจะอาศัยอยู่
ในแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัย
1

คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ยอ
่ มได้รบ
ั พระพร
คนที ่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ยอ
่ มได้ รบ
ั พระพร คือ ผู้ ที่ ความวางใจของเขาอยู่ ในพระเย
8
โฮวาห์ เขาจะเป็น เหมือนต้นไม้ ที่ ปลูก ไว้ริม นํ้า ซึ่ง หยัง่ รากของมัน ออกไปข้างลํานํ้า เมื่อ
แดดส่องมาถึ งก็จะไม่ สังเกต เพราะใบของมันเขียวอยู่เสมอ และจะไม่กระวนกระวายในปี
ที่ แห้ง แล้ง เพราะมัน ไม่ หยุด ที่ จะออกผล� 9 จิ ตใจก็ เป็น ตัว ล่อลวงเหนื อ กว่า สิง่ ใดทัง้ หมด
7
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มัน เสื่อมทรามอย่างร้ายที เดียว ผู้ ใดจะรู จ
้ ัก ใจนั ้น เล่า 10 “เราคือ พระเยโฮวาห์ ตรวจค้น ดู
จิต และทดลองดู ใจ เพื่อ ให้แก่ ทุ กคนตามพฤติ การณ์ ของเขา ตามผลแห่ง การกระทํา ของ
เขา� 11 เหมือนนกกระทากกไข่ แต่ ไม่ ให้ ออกเป็น ตัว ฉั นใด คนที ่ ได้ ความมัง่ มี มาอย่างไม่
เป็นธรรมก็ฉั นนั ้น พอถึงกลางวัย มันก็พรากจากคนนั ้นเสีย และในตอนปลายของเขา เขา
จะเป็น คนโฉดเขลา 12 ที่ ตัง้ แห่ง สถานบริสุทธิ์ ของเราทัง้ หลาย เป็น พระที่นั่ง รุ ง่ เรืองซึ่ง ตัง้
อยู่ สูง ตัง้ แต่ เดิ มน น
ั ้ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความหวัง แห่ งอ ิส ราเอล บรรดาคนเหล่านั ้
นที ่ ละทิง้ พระองค์ จะต้องรับ ความอับอาย บรรดาคนทัง้ ปวงที่ หน
ั ไปจากเราจะต้องจารึก ไว้
ในแผ่น ดิน โลก เพราะเขาได้ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ เป็น แหล่ง นํ้า แห่ง ชีวต
ิ เสีย 14 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะได้หาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ข้าพระองค์จึงจะรอด เพราะพระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์ 15 ดูเถิด เขาทัง้ หลาย
ได้ พู ดก ับ ข้า พระองค์ ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ไหน ให้ มาเถิด� 16 ข้า พระองค์
มิได้ หาโอกาสเลิก เป็น ผู้ เลี้ยงแกะที่ ตามพระองค์ ไป ข้า พระองค์ ก็ ไม่ ประสงค์ วัน แห่ง ความ
หายนะ พระองค์ทรงทราบแล้ว สิ่งซึ่งออกมาจากริมฝีปากของข้าพระองค์ก็ถูกต้องต่อพระ
พักตร์ของพระองค์ 17 ขออย่าทรงเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ครัน
่ คร้าม พระองค์ทรงเป็นความ
18
หวังของข้าพระองค์ในวันร้าย ผู้ใดข่มเหงข้าพระองค์ ขอให้เขาได้รบ
ั ความละอาย แต่ขอ
อย่า ให้ข้า พระองค์ ได้ รับ ความละอาย ขอให้เขาครันคร
่
้าม แต่ อย่า ให้ข้า พระองค์ ครัน
่ คร้าม
ขอทรงนําวันร้ายมาตกเหนื อเขา ขอทรงทําลายเขาด้วยการทําลายซับซ้อน
จงรักษาวันสะบาโต
พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงไปยืน ในประตู บุ ตรประชาชน ซึ่ง บรรดากษั
ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เสด็จ เข้า และซึ่ง พระองค์ เสด็จ ออก และในประตู ทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม
20 และกล่าวแก่ เขาทัง
้ หลายว่า ‘ท่านทัง้ หลายผู้ เป็นกษั ตริย์ ของยู ดาห์ และบรรดาคนยู
ดาห์และชาวเยรู ซาเล็ มทงั ้ สิน
้ ผู้ซึ่งเข้าทางประตูเหล่านี้ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
21 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงระวังเพื่อเห็นแก่ชีวิตของเจ้าทัง
้ หลาย อย่าได้หาบหามอะไร
ในวันสะบาโต หรือนําของนั ้นเข้าทางบรรดาประตูเยรู ซาเล็ม 22 และอย่าหาบหามของของ
เจ้าออกจากบ้านในวันสะบาโต หรือกระทํางานใดๆ แต่จงรักษาวันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ ดัง
ที่ เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้ 23 ถึงกระนั ้นเขาก็ไม่เชื่อฟังหรือเงีย
่ หูฟัง แต่กระทําคอ
24
ของเขาทัง้ หลายให้แข็ง เพื่อจะไม่ได้ยินและไม่รบ
ั คําสัง่ สอน พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมา
ถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา และไม่นําภาระใดๆเข้ามาทางประตูเมืองนี้ ในวันสะบาโต แต่ รักษาวันสะ
บาโตให้บริสุทธิ์ และไม่กระทํางานในวันนั ้น 25 แลว
้ จะมีกษั ตริยและเจ้
์
านาย ผูประทั
้
บบนบัล
ลั งก์แห่งดาวิดเสด็จเข้าทางประตู ทัง้ หลายของเมืองนี้ เสด็จมาในรถรบ และบนม้า ทัง้ บร
รดากษั ตริย์และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้ คนยู ดาห์และชาวเยรู ซาเล็ม และเมืองนี้ จะดํารง
อยู่เป็นนิ ตย์ 26 และประชาชนจะมาจากหัวเมืองแห่งยูดาห์ และจากที่ซ่ึงอยู่รอบเยรู ซาเล็ม
จากแผ่นดินเบนยามิน จากที่ราบ จากเทือกเขา และจากภาคใต้ นําเอาเครือ
่ งเผาบูชา และ
เครือ
่ งสักการบูชา เครือ
่ งธัญญบูชาและกํายาน และนําเครือ
่ งบูชาแห่งการสรรเสริญมายัง
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 27 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายไม่ฟังเราที่จะรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และ
ที่จะไม่แบกภาระเข้าทางประตูทัง้ หลายของเยรู ซาเล็มในวันสะบาโต แล้วเราจะก่อไฟไว้ใน
ประตู เมืองเหล่านั ้น และไฟนั ้นจะเผาผลาญราชวังทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม และจะดั บก็ไม่
ได้� ”
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พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ยงั เยเรมีย์ว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปที่ บ้านของช่างหม้อ เรา
จะให้เจ้ าได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของเราที่ นั ่น � 3 ข้าพเจ้า จึง ลงไปที่ บ้านของช่างหม้อ และดู เถิด เขา
กําลังทํางานอยู่ที่ แป้นเวียน 4 และภาชนะซึ่งทําด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึง
ปั้ นใหม่ ให้เป็น ภาชนะอีกล ูก หนึ่ ง ตามที่ ชา่ งหม้อ เห็นว ่า ควรทํา 5 แล ้ว พระวจนะของพระเย
โฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 6 “โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทํา แก่ เจ้ าอย่างที่ ชา่ งหม้อ
นี้ กระทําไม่ ได้ หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ ดู เถิด โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าอยู่ใน
มือ ของเราอย่างดิน เหนี ยวอยู่ ในมือ ของช่างหม้อ 7 ถ้า เวลาใดก็ตามเราประกาศเกี่ยวกับ
ประชาชาติ หน่งึ หรือราชอาณาจักรหนึ่ งว่า เราจะถอนและพังและทําลายมันเสีย 8 และถ้า
ประชาชาติ นั ้น ซึ่งเราได้ ลัน
่ วาจาไว้เกี่ยวข้องด้วย หันเสียจากความชัว่ ร้ายของตน เราก็ จะ
กลับ ใจจากความชัว่ ซึ่ง เราได้ ตัง้ ใจจะกระทํา แก่ ชาติ นั ้น เสีย 9 และถ้า เวลาใดก็ ตาม เราได้
ประกาศเกี่ยวกับ ประชาชาติ หน ่งึ หรือ ราชอาณาจักรหนึ่ ง ว่า เราจะสร้างขึ้น และปลูก ฝัง ไว้
10 และถ้าชาติ นั้นได้ กระทําชัว
่ ในสายตาของเรา ไม่เชื่อฟังเสียงของเรา เราก็จะกลับใจจาก
ความดี ซ่ึง เราได้ กล ่าวไปแล้ วว ่า เราจะให้ประโยชน์ แก่ ชาติ นั ้น เสีย 11 เพราะฉะนั ้น คราวนี้
จงกล่าวกับ คนยู ดาห์และชาวเมืองเยรู ซาเล็ม ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เรากําลั
งก่อสิ่งร้ายไว้สู้ เจ้า และคิดแผนงานอย่างหนึ่ งไว้สู้ เจ้า ทุกๆคนจงกลับเสียจากทางชัว่ ของ
ตน และจงซ่อมทางและการกระทําของเจ้าทัง้ หลายเสีย� 12 แต่เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เหลว
ไหล เราจะดําเนิ นตามแผนงานของเราเอง และต่างจะกระทําตามความดื้อดึงแห่งจิตใจชัว่
ของตนทุก คน� 13 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า จงไปเที่ยวถามดู ท่ามกลาง
ประชาชาติ ว่า ผู้ใดเคยได้ยน
ิ เหมือนอย่างนี้ บ้าง อิสราเอลพรหมจารีนั้น ได้ กระทําสิ่งอันน่า
14
หวาดเสียวนั ก คนจะละทิง้ หิมะแห่งภูเขาเลบานอนซึ่งมาจากหน้าผาแห่งทุ่งหรือ ลําธาร
ที่ ไหลเย็น จากที่ อ่น
ื จะแห้ง ไปหรือ 15 เพราะเหตุ วา่ ประชาชนของเราได้ ลืม เราเสีย เขาทัง้
หลายจึงเผาเครือ
่ งหอมบูชาสิง่ ไร้สาระ ทําให้เขาได้ สะดุดในหนทางของเขาในถนนโบราณ
และเดิน ตามทางซอยไม่ ไปตามถนนหลวง 16 ได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน ของเขาทัง้ หลายเป็ นที ่
รกร้าง เป็นสิง่ ที่ เขาเย้ยหยันอยู่เนื องนิ ตย์ ทุ กคนที่ ผ่านไปทางนั ้ นก็ตกตะลึงและสัน
่ ศีรษะ
ของเขา 17 เราจะให้เขากระจัดกระจายออกไปดุจถูกพัดด้วยลมตะวันออกต่อหน้าศั ตรู เรา
จะหัน หลัง ให้เขา ไม่ใช่ หัน หน้า ให้ ในวัน แห่ง ความหายนะของเขานั ้น� 18 แล ้ว เขากล่าวว่า
“มาเถิด ให้เราปองร้ายเยเรมีย์ เพราะว่า พระราชบัญญั ติ จะไม่ พินาศไปจากบรรดาปุโรหิต
หรือคําปรึกษาย่อมไม่ขาดจากนั กปราชญ์ หรือถ้อยคําไม่ขาดจากผูพยากรณ์
้
มาเถิด ให้เรา
โจมตีเขาด้วยลิน
้ และอย่าให้เราฟังคําของเขาเลย� 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้า
พระองค์ ขอทรงฟัง เสียงปรปั กษ ์ ของข้า พระองค์ สิ พระเจ้า ข้า 20 ความชัว่ เป็น ของสําหรับ
ตอบแทนความดี หรือ ถึง กระนั ้น เขายัง ขุด หลุม ไว้ ปองชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ขอทรงระลึก
ว่า ข้า พระองค์ ยน
ื เฝ้า พระองค์ ทูล ขอความดี เพื่อ เขา เพื่อ จะหัน พระพิโรธของพระองค์ ไป
21
เสียจากเขา เพราะฉะนั ้น ขอทรงมอบลูกหลานของเขาให้แก่การกันดารอาหาร ให้โลหิต
ของเขาทัง้ หลายไหลออกด้วยอํานาจของดาบ ให้ภรรยาของเขาทัง้ หลายขาดบุตร และเป็น
หญิ งม ่าย ขอให้ ผู้ ชายของเขาประสบความตาย ให้ อนุ ชนของเขาถูก ดาบตายในสงคราม
22 ขอให้ได้ยินเสียงร้องมาจากเรือนของเขาทัง
้ หลาย เมื่อพระองค์ทรงพากองทหารมาปล้น
เขาอย่างฉั บ พลัน เพราะเขาทัง้ หลายได้ ขุด หลุม ไว้ดัก ข้า พระองค์ และวางบ่วงดัก เท้า ของ
ข้า พระองค์ 23 แม้ กระนั ้น ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงทราบการปองร้ายทัง้ สิน
้ ของ
เขาที่ จะฆ่าข้าพระองค์ เสีย ขออย่าทรงลบความชัว่ ช้าของเขา หรือลบบาปของเขาเสียจาก
สายพระเนตรของพระองค์ ขอให้เขาถูกควํา่ ลงต่อพระพักตร์พระองค์ ขอทรงจัดการเขาทัง้
หลายในเวลาแห่งความกริว้ ของพระองค์
1
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บทเรียนจากเหยือกดินที่แตกแล้ว
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงไปซื้อ เหยือกดิน ของช่างหม้อ มาลูก หนึ่ ง แล ้ว พาผู้ ใหญ่
บางคนของประชาชนและปุโรหิตอาวุโสบางคน 2 ไปที่ หุบเขาบุตรชายของฮินโนม ตรงทาง
เข้าประตูตะวันออก และป่าวร้องถ้อยคําที่เราบอกเจ้าไว้นั ้น 3 เจ้าจงว่า ‘โอ ข้าแต่บรรดากษั
ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขอทรงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ยมาถึง สถานที่ นี้
อย่างที่ หู ของผู้ ใดที่ ได้ ยิน จะซ่า ไป 4 เพราะว่า ประชาชนได้ ละทิง้ เรา และได้ ห่างเห ิน ไปจาก
สถานที่ นี้ และได้ เผาเครือ
่ งหอมในที่ นี้ เพื่ อบ ู ชาแก่ พระอื่น ผู้ ซึ่ง ตัว เขาเอง หรือ บรรพบุรุษ
ของเขา หรือ บรรดากษั ตริย์ ของยู ดาห์ ไม่รู ้จัก และเพราะเขาได้ กระทํา ให้ โลหิต ของผู้ ไม่มี
ผิด เต็ม ในที่ นี้ 5 และได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระบาอัล เพื่อ จะเผาบุตรชายของเขา
เสียในไฟ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระบาอัล ซึ่งเรามิได้บัญชาหรือให้ประกาศิต หรือได้นึกใน
ใจของเรา 6 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ สถานที่ นี้ จะไม่ มี ใคร
เรียกชื่อว่า โทเฟท หรือหุบเขาบุตรชายของฮินโนมอีก แต่เรียกว่า หุบเขาของการฆ่า 7 และ
ในสถานที่ นี้ เราจะกระทํา ให้แผนงานของยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม สูญ สิน
้ ไป และจะกระทํา ให้
เขาทัง้ สองล้มลงด้วยดาบต่อหน้าศัตรู ของเขาทัง้ หลาย และด้วยมือของบรรดาผู้ที่แสวงหา
ชีวต
ิ ของเขา เราจะให้ศพของเขาทัง้ หลายเป็น อาหารของนกในอากาศและสัตว์ที่ แผ่ นดิน
โลก 8 และเราจะกระทําให้เมืองนี้ เป็ นที ่รกร้าง เป็นสิง่ ที่ เขาเย้ยหยัน ทุกคนที่ ผ่านไปจะตก
ตะลึง และเย้ย หยัน เพราะภัย พิบั ติ ทัง้ สิน
้ ในเมืองนี้ 9 และเราจะกระทํา ให้ เขาทัง้ หลายกิน
เนื้ อ ของบุตรชายและเนื้ อ ของบุตรสาวของเขา และทุก คนจะกิน เนื้ อ ของเพื่อนของเขาใน
การที่ ถู กล้อมและทุกข์ใจ คือที่ ซ่ึงศั ตรู ของเขาและผู้ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ได้ข่มใจเขาทัง้
10
หลาย� แล ้ว เจ้า จงทํา เหยือกให้แตกท่ามกลางสายตาของคนที่ ไปกับ เจ้า นั ้น 11 และจง
กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เราจะให้ชนชาตินี้ และเมืองนี้
แตก เช่นเดียวกับที่คนทําให้ภาชนะของช่างหม้อแตก จนซ่อมแซมไม่ได้อีก เขาจะฝังคนไว้
ในโทเฟท จนไม่มีที่อื่นให้ฝังอีก 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระทําดังนี้ แก่สถานที่นี้ และ
แก่ ชาวเมืองนี้ กระทํา เมืองนี้ ให้ เหมือ นโทเฟท 13 บรรดาเรือนแห่ง เยรู ซาเล็ม และราชวัง
ทัง้ หลายแห่งบรรดากษั ตริย์ยูดาห์ จะเป็นมลทินเหมือนสถานโทเฟท เพราะเขาเผาเครือ
่ ง
หอมให้ แก่ บรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่ม ถวายแก่ พระอื่น บนหลังคาของ
14
บรรดาบ้านทัง้ ปวง� ” แล้วเยเรมียก็
์ มาจากโทเฟท ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงรับสัง่ ให้ท่านพ
ยากรณ์ นั ้น และท่านก็ยน
ื อยู่ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกล่าวแก่ประชาชนทัง้
ปวงว่า 15 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะนํา สิง่ ร้าย
ทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้บอกกล่าวไว้ให้ตกอยู่บนเมืองนี้ และบรรดาหัวเมืองขึ้นทัง้ สิน
้ เพราะเขาทัง้
หลายได้แข็งคอของเขา ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา�
1

20
เยเรมียถู
์ กจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน
1 ฝ่ายปาชเฮอร์ปุ โรหิต บุ ตรชายของอิม เมอร์ ผู้ เป็ น นายใหญ่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ ได้ ยินว่าเยเรมีย์พยากรณ์ ถึงสิง่ เหล่านี้ 2 ปาชเฮอร์ก็ ตี เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ และจั บท่าน
ใส่ คา ซึ่งตัง้ อยู่ทางประตู เบนยามินด้านบนแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 ต่อมาพอรุ ง่
ขึ้น เมื่อ ปาชเฮอร์ปลดเยเรมีย์ ออกจากคา เยเรมีย์ พู ดก ั บท ่า นว่า “พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรง
เรียกชื่อของท่านว่า ปาชเฮอร์ แต่ทรงเรียกว่า มากอร์มิสสะบิบ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที ่น่าหวาดเสียวต่อตัวเจ้าเอง และต่อมิตรสหายทัง้ สิน
้
ของเจ้า เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบของศั ตรู ของเขา ขณะที่ ตาเจ้ามองดู อยู่ และเราจะ
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มอบยูดาห์ทัง้ สิน
้ ไว้ในมือของกษั ตริย์บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และ
จะฆ่าเสียด้วยดาบ 5 ยิง่ กว่านั ้ นอีกเราจะยกความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้ ผลแรงงานทัง้ สิน
้ และ
ของมี ค่า ทัง้ สิน
้ ของเมืองนี้ และทรัพย์ สมบัติ ทัง้ สิน
้ ของบรรดากษั ตริย์ ของยู ดาห์ ไว้ในมือ
ของศัตรูของเขาทัง้ หลาย ผูซึ
้ ่งจะปล้นและฉุ ดคร่าและขนเอาเขาเหล่านั ้นไปบาบิโลน 6 ส่วน
ตั วท ่านนะ ปาชเฮอร์และบรรดาผู้ ที่ อาศัย อยู่ในเรือนของท่าน จะต้องไปเป็น เชลย ท่านจะ
ต้องไปยังบาบิโลน และท่านจะตายและถูกฝังไว้ที่นั่น ทัง้ ท่านและมิตรสหายทัง้ สิน
้ ของท่าน
ผู้ซึ่งท่านได้พยากรณ์ เท็จแก่เขา�
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงหลอกลวงข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ก็ ถู กหลอก
ลวง พระองค์ ทรงมี กําลัง ยิง่ กว่า ข้า พระองค์ และพระองค์ ก็ ชนะ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ ให้ เขา
หัวเราะวัน ยัง คํ่า ทุ กคนเยาะเย้ย ข้า พระองค์ 8 เพราะว่า ข้า พระองค์ พู ดเมื่อไร ข้า พระองค์
ร้องให้ช่วย ข้าพระองค์ตะโกนว่า “ความทารุ ณและการปล้น� เพราะว่าพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ได้ เป็น เหตุ ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ ตําหนิ และเยาะเย้ย ตลอดวัน 9 แล ้ว ข้า พระองค์
กล่าวว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ อ้างถึง พระองค์ หรือ กล่าวในพระนามของพระองค์ อีก � แต่ พระ
วจนะของพระองค์ อยู่ ในใจของข้า พระองค์ เหมือนไฟไหม้ อั ดอย ู่ ในกระดูก ของข้า พระองค์
และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ ต้องอัดไว้ และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหว 10 เพราะข้าพระองค์
ได้ ยิน เสียง ซุบ ซิบ เป็ นอ ัน มาก ความ หวาดเสียว อยู่ รอบ ทุ กด ้าน เขา กล่าว ว่า “ใส่ ความ
เขา ให้ เราใส่ ความเขา� มิ ตรสหายที่ คุ ้น เคยทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ เฝ้า ดู ความล่มจมของ
ข้า พระองค์ กล่าวว่า “ชะรอยเขาจะถูก หลอกลวงแล้ว เราจะชนะเขาได้ และจะทําการแก้
แค้นเขา� 11 แต่พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าดังนั กรบที่น่ากลัว เพราะฉะนั ้น ผู้ข่มเหง
ข้าพเจ้าจะสะดุด เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขาจะขายหน้ามาก เพราะเขาจะไม่เจริญขึ้น ความ
อัปยศอดสู เป็น นิ ตย์ ของเขานั ้น จะไม่ มี วัน ลืม 12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้ ทรง
ทดลองคนชอบธรรม ผู้ ทอดพระเนตรทัง้ ใจและจิต ขอให้ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นการแก้ แค้น
ของพระองค์เหนื อเขาทัง้ หลาย เพราะข้าพระองค์ได้ทูลเสนอคดีของข้าพระองค์แล้ว 13 จง
ร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงช่วยชีวต
ิ ของ
14
ผูข
้ ัดสนให้พ้นจากมือของผูก
้ ระทําความชัว่ ร้าย ขอให้วันที่ข้าพเจ้าเกิดมานั ้นถูกสาปแช่ง
อย่าให้วันที่ มารดาของข้าพเจ้าคลอดข้าพเจ้าได้ รบ
ั พร 15 ขอให้ชายคนนั ้นถูกสาปแช่ง คือ
คนที่เขานําข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้าว่า “บุตรชายคนหนึ่ งเกิดมาแก่ท่านแล้ว� อันกระทําให้
บิ ดาม ี ความยินดี มาก 16 ขอให้ ชายคนนั ้น เหมือนกับ บรรดาเมืองซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงควํา่
เสียและมิได้ทรงกลับพระทัย ขอให้เขาได้ยน
ิ เสียงร้องให้ชว
่ ยในเวลาเช้า และให้ได้ยินเสียง
17
โวยวายในเวลาเที่ยง เพราะเขามิได้ฆ่าข้าพเจ้าเสียตัง้ แต่ในครรภ์ ให้มารดาของข้าพเจ้า
เป็น หลุม ฝัง ศพของข้าพเจ้า และครรภ์ นั้น จะได้ โตอยู่ เป็น นิ ตย์ 18 ทําไมข้าพเจ้า จึง ออกมา
จากครรภ์ มาเห็น ความลําบากและความทุกข์ และวัน คืน ของข้าพเจ้า ก็ สิ ้น เปลืองไปด้วย
ความอับอาย
7

21
คําตักเตือนจากเยเรมีย์

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์

เมื่อกษั ตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้ให้ปาชเฮอร์
บุตรชายมัลคิยาห์ และเศฟันยาห์ปุโรหิตบุตรชายมาอาเสอาห์ไปหาเยเรมีย์ว่า 2 “ขอจงทูล
ถามพระเยโฮวาห์ เพื่อ เรา เพราะเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนกําลัง ทํา สงครามกับ เรา
ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํากับเราตามบรรดาราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ และ
จะทรงกระทําให้เนบูคัดเนสซาร์ถอยทัพไปจากเรา� 3 แล้วเยเรมียบ
์ อกเขาทัง้ สองว่า “ท่าน
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จงทูล แก่ เศเดคี ยาห์ ดังนี้ ว่า 4 ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เรา
จะหัน กลับ ซึ่ง ยุทโธปกรณ์ อน
ั อยู่ ในมือ ของเจ้า และซึ่ง เจ้า ใช้ สู้ รบกับ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน
และกับชนเคลเดียซึ่งกําลังล้อมเจ้าอยู่นอกกําแพง และเราจะรวบรวมมันมาไว้ในใจกลาง
เมืองนี้ 5 เราเองจะต่อสู้กับเจ้าด้วยมือที่เหยียดออกและด้วยแขนที่แข็งแรง ด้วยความกริว้
ด้วยความเกรีย
้ วกราดและพิโรธมากยิง่ 6 และเราจะโจมตีชาวกรุ งนี้ ทัง้ คนและสัตว์ แล้วก็
จะตายลงด้วยโรคระบาดขนาดหนั ก 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ภายหลังเราจะมอบเศเดคียาห์
กษั ตริย์ของยูดาห์ และบรรดาข้าราชการของเขา และประชาชนเมืองนี้ ซ่ึงรอดตายจากโรค
ระบาด ดาบและการกันดารอาหารไว้ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และ
มอบไว้ในมือ ของศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย ในมือ ของคนเหล่านั ้ นที ่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ท่าน
จะฟันเขาเสียด้วยคมดาบ ท่านจะไม่สงสารเขาทัง้ หลาย หรือไว้ชีวิตเขา หรือมีความเมตตา
ต่อเขา� 8 และเจ้าจงพู ดกับชนชาติ นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราได้ ตัง้ วิถีแห่ง
ชีวต
ิ และทางแห่งความตายไว้ต่อหน้าเจ้า 9 คนที่อยู่ในเมืองนี้ จะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหารและด้วยโรคระบาด แต่ผู้ที่ออกไปยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผู้ตัง้ ล้อมอยูนั
่ ้น
10
ก็จะมีชีวิตอยู่ได้ และจะมีชีวิตของตนเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า เพราะเราได้มุ่งหน้าต่อสู้เมืองนี้ ด้วยความร้ายไม่ใช่ด้วยความดี คือเมืองนี้ จะถูกมอบไว้ใน
มือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และท่านจะเผามันเสียด้วยไฟ�
การกล่าวโทษกรุ งเยรู ซาเล็ม
จงกล่าวต่อ วงศ์ วานของกษั ตริย์ ยู ดาห์ ว่า ‘จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 12 โอ
วงศ์ วานดาวิดเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงให้ความยุติธรรมในเวลาเช้า จงช่วยผู้ที่ถูก
ปล้นให้พ้นจากมือผูที
้ ่บีบบังคับ เกรงว่าความพิโรธของเราจะออกไปเหมือนไฟ และเผาไหม้
อย่างที่ไม่มใครดั
ี
บได้ เพราะการกระทําอันชัว่ ร้ายของเจ้าทัง้ หลาย 13 โอ ชาวที่ลุ่มเอ๋ย ดูเถิด
เราต่อสู้เจ้า ศิลาแห่งที่ราบเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ พวกเจ้าผู้กล่าวว่า “ใครจะลง
มาต่อสู้ กับเรา หรือใครจะเข้ามาในที่ อาศัยของเรา� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะลงโทษ
เจ้าทัง้ หลายตามผลแห่งการกระทําของเจ้า เราจะก่อไฟไว้ในป่าของเมืองนั ้น และไฟนั ้นจะ
เผาผลาญสิง่ ต่างๆที่อยูรอบเมื
่
องนั ้นสิน
้ �”
11
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คําพยากรณ์ ต่อกษั ตริย์แห่งยูดาห์
1 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงลงไปยัง ราชสํานั ก ของกษั ตริย์ ยู ดาห์ และกล่าวถ้อยคํา
เหล่านี้ ที่ นั่น 2 ว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ ผู้ ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตั วท่าน ข้าราชการของท่าน และประชาชนของท่านผู้เข้ามาใน
ประตู เมืองนี้ 3 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม จง
ช่วยผู้ที่ ถู กปล้นให้พ้นมือของผู้ที่ บีบบังคับ และอย่าได้กระทําความผิดหรือความทารุ ณแก่
ชนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่าย หรือ หลัง่ โลหิต ที่ ไร้ความผิด ให้ถึง ตายในสถานที่
นี้ 4 เพราะถ้า ท่านกระทําสิง่ นี้ จริงๆแล้ว จะมี กษั ตริย์ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง ของดาวิดเข้ามา
ทางประตูของพระราชวังนี้ เสด็จมาโดยรถรบและม้า ทัง้ ตัวกษั ตริย์ บรรดาข้าราชการและ
ประชาชนของท่านนั ้น 5 แต่ ถ้าท่านไม่ฟังถ้อยคําเหล่านี้ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณ
ต่อ ตัว ของเราเองว่า ราชสํานั ก นี้ จะเป็ นที ่ รกร้าง � 6 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แก่ ราช
สํานั กแห่งกษัตริย์ของยูดาห์ ว่า “เจ้าเป็นเหมือนกิเลอาดแก่เรา เป็นดังยอดภูเขาเลบานอน
ถึงกระนั ้น เราจะกระทําเจ้าให้เป็นถิน
ี
ย 7 เราจะเตรียม
่ ทุรกันดารแน่ เป็นเมืองที่ไม่มคนอาศั
ผูท
้ ําลายไว้ต่อสู้เจ้า ต่างก็มีอาวุธของตน และเขาทัง้ หลายจะตัดต้นสนสีดาร์อย่างดีของเจ้า
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ลง และโยนเข้า ในไฟ 8 และประชาชาติ เป็ นอ ัน มากจะผ่านเมืองนี้ ไป และทุก คนจะพู ดก
ับ เพื่อนบ้านของตนว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์จึง ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ เมืองใหญ่ นี้ � 9 และเขา
ทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
เขา และนมัสการกับปรนนิ บัติพระอื่น� ” 10 อย่าร้องไห้อาลัยแก่ผู้ที่ตายไป อย่าครวญครํา่
ด้วยเขาเลย แต่จงร้องไห้รา่ํ ไรอาลัยผู้ที่ไปแล้ว เพราะเขาจะไม่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมือง
นอนของเขาอีกเลย 11 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละเกี่ยวกับชัลลูม บุตรชายโยสิยาห์
กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง ครองราชย์ แทนโยสิ ยาห์ ราชบิดา และผู้ ที่ ไปจากสถานที่ นี้ “ท่าน
จะไม่ได้กลับมาที่นี่ อีก 12 ท่านจะสิน
ิ ในที่ ซ่ึงเขาจับท่านไปเป็นเชลย และท่านจะไม่เห็น
้ ชีวต
แผ่นดินนี้ อีกเลย� 13 “วิบัติแก่เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความอธรรม และสร้างห้องชัน
้ บน
ไว้ด้วยความอยุ ติ ธรรม ผู้ ที่ ทําให้ เพื่อนบ้านของเขาปรนนิ บั ติ เขาโดยไม่ ได้ อะไรเลย และมิ
ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขา 14 ผู้กล่าวว่า ‘เราจะสร้างวังใหญ่อยู่เอง กับมีหอ
้ งชัน
้ บนกว้างขวาง
และเจาะหน้าต่างให้หอ
้ งนั ้น และบุ ฝาผนั งด ้วยไม้ สนสี ดาร์และทาด้วยสี แดงเข้ม � 15 เจ้ า
คิดว่าเจ้าจะครองราชสมบัติ เพราะเจ้าแข่งไม้สนสีดาร์กันหรือ ราชบิดาของเจ้ามิได้กินและ
ดื่ม และกระทําความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมดอกหรือ ฝ่ายราชบิดาก็อยู่เย็นเป็นสุข
16 เขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสน เขาก็อยู่เย็นเป็ นสุ ข ทําอย่างนี้ เป็ นการรู จ
้ ักเรา
หรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 17 “แต่เจ้ามีตาและใจไว้เพื่อความโลภ เพื่อหลัง่ โลหิตที่
ไร้ความผิดให้ถึงตาย และเพื่อปฏิบัติการบีบบังคับและความทารุ ณ� 18 เพราะฉะนั ้น พระ
เยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวกับเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ ว่า “เขา
ทัง้ หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พี่ชายเอ๋ย� หรือ ‘อนิ จจา พี่สาวเอ๋ย� เขาทัง้
หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พระองค์ท่าน� หรือ ‘อนิ จจา ความสง่างามของ
พระองค์ ท่าน � 19 ท่านจะถูก ฝัง ไว้อย่างฝัง ลา คือ ถูก ลากไปโยนทิง้ ไว้ข้างนอกประตู เมือง
เยรู ซาเล็ม 20 จงขึ้นไปที่เลบานอน และร้องว่า และจงเปล่งเสียงของเจ้าในเมืองบาชาน จง
ร้องจากทางผ่านข้างนอก เพราะว่า คนรัก ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ถูก ทําลายเสีย แล้ว 21 เราได้ พู ดก
ับ เจ้า เมื่อ เจ้า อยูเ่ ย็น เป็นสุข แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘เราจะไม่ ฟัง � นี่ เป็ นว ิธีการของเจ้า ตัง้ แต่ ยงั
หนุ่มๆ คือเจ้าไม่เชื่อฟังเสียงของเรา 22 ลมจะทําลายผู้เลี้ยงแกะทัง้ สิน
้ ของเจ้า และบรรดา
คนรัก ของเจ้า จะไปเป็น เชลย แล ้ว เจ้า จะอับอายขายหน้า เป็น แน่ เนื่ องด้วยความชั วท
่ ัง้ สิน
้
ของเจ้า 23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอ๋ย ที่สร้างรังอยูท
่ ่ามกลางไม้สนสีดาร์ เจ้าจะได้รบ
ั ความ
กรุ ณาสักเท่าใดเมื่อความเจ็บปวดมาเหนื อเจ้า อย่างความเจ็บปวดของหญิงที่คลอดบุตร�
24 พระเยโฮวาห์ตรั สว ่า “เรามี ชี วิ ตอยู่ ตราบใด แม้ว ่า โคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ ม
กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ เป็นแหวนตราอยูที
่ ่มือขวาของเรา ถึงกระนั ้นเราจะถอดออกเสีย 25 และ
มอบเจ้า ไว้ในมือ ของคนเหล่านั ้ นที ่ แสวงหาชีวต
ิ ของเจ้า ในมือ ของคนเหล่า นั ้น ซึ่ง พวกเจ้า
กลัวหน้าตาของเขา คือว่าในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน และในมือของคน
26
เคลเดีย เราจะเหวีย
่ งเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ่ ง ที่ซึ่งเจ้ามิได้เกิดที่
นั ่น และเจ้าจะตายที่นั ่น 27 แต่แผ่นดินซึ่งเขาอาลัยอยากจะกลับนัน
้ เขาจะไม่ได้กลับไปสู่ได้
� 28 โคนิยาห์ชายผู้นี้ เป็นรูปเคารพที่ถูกดูหมิน
่ และแตกหรือ เป็นภาชนะที่ไม่มีใครชอบหรือ
ทําไมตัวเขาและเชื้อสายของเขาจึงถูกเหวีย
่ ง และถูกโยนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทัง้ หลายไม่
29
รู จ
้ ัก โอ แผ่น ดิน แผ่น ดิน แผ่ นดิน เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 30 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงเขียนลงว่าชายคนนี้ ไม่มีบุตร เป็นชายซึ่งไม่เจริญขึ้นในชัว่ ชีวต
ิ ของเขา
เพราะไม่มีคนแห่งเชื้อสายของเขาสักคนหนึ่ งที่จะเจริญขึ้น ในการประทับบนพระที่นั่งของ
ดาวิด และปกครองในยูดาห์อีก�
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คําพยากรณ์ ถึงการรวบรวมอิสราเอล
“วิบัติจงมีแก่ ผู้เลี้ยงแกะผู้ทําลายและกระจายแกะของลานหญ้า
2
ของเรา� เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กับ ผู้ เลี้ยงแกะผู้ ดู แล
ประชาชนของเราดังนี้ ว่า “เจ้ าทัง้ หลายได้ กระจายฝูง แกะของเรา และได้ ขับ ไล่ มัน ไปเสีย
และเจ้ามิได้ เอาใจใส่ มัน� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด เราจะลงโทษเจ้าเพราะการกระทํา
ที่ ชว
ั ่ ของเจ้า 3 แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราที่ เหลืออยู่ออกจากประเทศทัง้ ปวงซึ่งเรา
ได้ขับไล่ให้เขาไปอยู่นั ้น และจะนําเขากลับมายังคอกของเขา เขาจะมีลูกดกและทวีมากขึ้น
� 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะตัง้ ผู้เลี้ยงแกะไว้เหนื อเขา ผู้จะเลี้ยงดูเขา และเขาทัง้ หลาย
จะไม่กลัวอีกเลย หรือครันคร
่
้าม จะไม่ขาดไปเลย� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด วันเวลา
จะมาถึง เมื่อ เราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ดาวิด และกษั ตริย์องค์ หน่งึ จะทรงครอบครอง
และเจริญขึ้น และจะทรงประทานความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรมในแผ่นดินนั ้น 6 ใน
สมัย ของท่าน ยู ดาห์จะรอดได้ และอิสราเอลจะอาศัย อยู่อย่างปลอดภัย และนี่ จะเป็น นาม
ซึ่ง เราจะเรียกท่าน คือ พระเยโฮวาห์เป็น ความชอบธรรมของเรา� 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อคนของเขาจะไม่กล่าวอีกต่อไปว่า ‘พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์อยูตราบใด
่
ผู้ซึ่งได้นําประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์� 8 แต่จะ
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูตราบใด
่
ผู้ซึ่งได้นําและพาเชื้อสายแห่งวงศ์วานอิสราเอล
ออกมาจากแดนเหนื อ� และออกมาจากประเทศทัง้ ปวงที่ เราขับไล่ ให้ไปอยู่นั ้น แล้วเขาทัง้
หลายจะได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินของเขาเอง�
1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พยากรณ์ เท็จทัง้ หลาย

เก ี่ย วกับ เรือ
่ งบรรดาผู้ พยากรณ์ มี ว่า ใจของข้า เป็น ทุกข์ อยู่ ภายในข้า และกระดูก ทัง้
สิน
่ ข้า เป็น เหมือนคนเมา ข้า เป็น เหมือนคนหงํา ด้วยเหล้า องุน
่ เนื่ องด้วยพระ
้ ของข้า ก็ สัน
10
เยโฮวาห์ และเนื่ องด้วยพระวจนะแห่ง ความบริสุทธิ ์ ของพระองค์
เพราะว่า แผ่ นดิน
นั ้น เต็ม ไปด้วยคนล่วงประเวณี ด้วยเหตุ คํา สาปแช่ง แผ่น ดิน นั ้ นก ็ ไว้ ทุกข์ และลานหญ้า
ในถิน
่ ทุ รกันดารก็ แห้งไป วิถีของเขาทัง้ หลายก็ ชงั ่ ช้า และอํานาจของเขาทัง้ หลายก็ ไม่ เป็น
ธรรม 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ทัง้ ผู้ พยากรณ์ และปุ โรหิ ตก ็ อธรรม ถึง แม้ ว่า ในนิ เวศของ
เรา เราก็ ได้ เห ็น ความชัว่ ของเขา 12 เพราะฉะนั ้น หนทางของเขาทัง้ หลายจะเป็น เหมือน
ทางลื่น ในความมืด แก่ เขา เขาจะถูก ขับ ไล่ เข ้า ไปและล้ม ลงในนั ้น เพราะเราจะนํา เหตุ รา้ ย
มาเหนื อ เขาในปี แห่ งการลงโทษเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 13 “เราได้ เห ็น ความ
โง่เขลาในบรรดาผู้ พยากรณ์ แห่ งสะมาเรีย เขาได้ พยากรณ์ ในนามของพระบาอัล และได้
ทําให้อิสราเอลประชาชนของเราหลงไป 14 แต่ในผู้พยากรณ์ แห่งเยรู ซาเล็ม เราได้เห็นสิ่งอ
ันน่าหวาดเสียว เขาล่วงประเวณี และดําเนิ นอยูใ่ นความมุสา เขาทัง้ หลายหนุนกําลังมือของ
ผู้ กระทํา ความชัว่ จึง ไม่ มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดหัน จากความชัว่ ของเขา เขาทุก คนกลายเป็น เหมือ น
เมืองโสโดมแก่ เรา และชาวเมืองนั ้ นก ็ เหมือนเมืองโกโมราห์� 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธาจึง ตรัส เกี่ยวกับ เรือ
่ งผู้ พยากรณ์ เหล่ านั ้ นว ่า “ดู เถิด เราจะเลี้ยงเขาด้วยบอ
ระเพ็ด และให้นํ้าดีหมีเขาดื่ม เพราะว่าความอธรรมได้ออกไปทัว่ แผ่นดินนี้ จากผู้พยากรณ์
แห่งเยรู ซาเล็ม� 16 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “อย่า ฟัง ถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์ ที่
พยากรณ์ ให้ท่านฟัง เขากระทําให้ท่านไร้สาระ เขากล่าวถึงนิ มิตแห่งใจของเขาเอง มิใช่จาก
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 17 เขายังพูดกับคนที่ดูหมิน
่ เราว่า ‘พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ท่าน
จะสุข สบาย� และแก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจของตนเอง เขาทัง้
9
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หลายกล่าวว่า ‘จะไม่มีเหตุร้ายมาเหนื อเจ้า� ” 18 เพราะว่าผูใ้ ดเล่าที่ได้ยืนอยูใ่ นคําตักเตือน
ของพระเยโฮวาห์ ที่ จะพิเคราะห์เห็นและฟัง พระวจนะของพระองค์ หรือผู้ใดที่ เชื่อฟัง พระ
วจนะของพระองค์ และคอยฟัง 19 ดู เถิด นั ่น ลมหมุน ของพระเยโฮวาห์ ได้ ออกไปแล้ว ด้วย
พระพิโรธ เป็น ลมหมุน อย่างรุ นแรง มัน จะตกหนั ก บนศีรษะของคนชัว่ 20 ความกริว้ ของ
พระเยโฮวาห์ จะไม่ หัน กลับ จนกว่า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ สําเร็จ และจนกว่า พระองค์
ทรงกระทํา ตามพระเจตนาแห่ง พระหฤทัย ของพระองค์ ในวัน หลังๆเจ้า ทัง้ หลายจะเข้าใจ
เรือ
่ งนี้ แจ่ม แจ้ง 21 “เรามิ ได้ ใช้ผู้ พยากรณ์ เหล่า นั ้น แต่ เขาทัง้ หลายยัง วิง่ ไป เราไม่ ได้ พู ดก
ับ เขาทัง้ หลาย แต่ เขาทัง้ หลายยัง พยากรณ์ 22 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลายได้ ยน
ื อยู่ ในคํา ตัก เตือน
ของเรา แล ้ว เขาจะได้ ป่าวร้องถ้อยคํา ของเราต่อ ประชาชนของเรา และเขาทัง้ หลายจะได้
ให้ ประชาชนหัน กลับ จากทางชัว่ ของเขาแล้ว และหัน กลับ จากความชัว่ ร้ายในการกระทํา
ของเขา� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบ มิใช่พระเจ้าที่อยูไกลด้
่
วยดอก
หรือ� 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ ในที่ ลับ เพื่อ เราจะมิ ได้ เห ็น เขา
ได้ หรือ � พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เรามิ ได้ อยู่ เต็ม ฟ้า สวรรค์ และโลกดอกหรือ 25 เราได้ยน
ิ ผู้
พยากรณ์ ผู้ ซึ่ง พยากรณ์ เรือ
่ งเท็จ ในนามของเรา ได้ กล ่าวแล้ วว ่า ‘ข้าพเจ้า ฝัน ไป ข้าพเจ้า
ฝัน ไป� 26 นานสัก เท่าใดที่ คํา มุสาจะอยู่ ในใจของผู้ พยากรณ์ ซึ่ง พยากรณ์ เรือ
่ งเท็จ และ
ผู้ พยากรณ์ ตามการหลอกลวงแห่ง จิตใจของเขาเอง 27 ผู้ ซึ่ง คิด ว่า จะกระทํา ให้ ประชาชน
ของเราลืม นามของเราโดยความฝัน ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง เขาเล่า สู่ กัน และกัน ฟัง อย่างกับ
บรรพบุรุษ ของเขาลืม นามของเราไปติดตามพระบาอัล 28 จงให้ผู้ พยากรณ์ ที่ ฝัน เล่า ความ
ฝัน แต่ ให้ คนที ่ มี ถ้อยคํา ของเรากล่าวถ้อยคํา ของเราอย่างสุ จริต � พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“ฟางข้าวมีอะไรบ้างที่ เหมือนข้าวสาลี� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้อยคําของเราไม่เหมือน
ไฟหรือ หรือ เหมือนค้อนที่ ทุ บหิน ให้ แตกเป็น ชิน
้ ๆ� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น
ดู เถิด เราต่อสู้ กับ บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ ขโมยถ้อยคํา ของเราจากกัน และกัน� 31 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด เราต่อสู้ กับ บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ ใช้ ลิน
้ ของเขากล่าวว่า ‘พระเจ้า ตรัสว
่า� ” 32 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เราต่อสู้คนเหล่านั ้นที่พยากรณ์ ความฝันเท็จ และผู้ซ่ึง
บอกและนําประชาชนของเราให้หลงไปโดยคํามุสาและคําโอ้อวดของเขา เมื่อเรามิได้ใช้เขา
หรือสัง่ เขา เพราะฉะนั ้นเขาจึงไม่เป็นประโยชน์ แก่ชนชาตินี้ อย่างใดเลย� พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ แหละ 33 “เมื่อมป
ี ระชาชนคนหนึ่ งคนใด หรือผูพยากรณ์
้
คนใด หรือปุโรหิตคนใดถาม
เจ้าว่า ‘อะไรเป็นภาระของพระเยโฮวาห์� เจ้าจงตอบเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อะไรเป็น
ภาระหรือ เราก็จะโยนเจ้าไปเสีย� 34 และส่วนผู้พยากรณ์ ปุโรหิตหรือประชาชนผู้หน่งึ ผู้ใด
ซึ่งพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� เราจะลงโทษผูน
้ ั ้นและครัวเรือนของเขา 35 เจ้าทัง้ หลาย
จงพูด ดังนี้ คือ ทุก คนพู ดก ับ เพื่อนบ้านของตน และทุก คนพู ดก ับ พี่ น้องของตนว่า ‘พระเย
โฮวาห์ ตอบว่า กระไร� หรือ ‘พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาว่า กระไร� 36 แต่ เจ้ าทัง้ หลายอย่า
เอ่ยว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� อีกเลย เพราะว่าภาระนั ้นเป็นคําของแต่ละคน ด้วยว่าเจ้า
ได้ผันแปรพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเรา
37 เจ้ าจงกล่าวกับ ผู้ พยากรณ์ ดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงตอบท่านว่า กระไร� หรือ ‘พระเย
โฮวาห์ทรงลัน
่ วาจาว่ากระไร� 38 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� ” พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กล ่าวคํา เหล่า นี้ ว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์�
เมื่อเราใช้ไปหาเจ้าทัง้ หลาย เราว่า เจ้าอย่าพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� 39 เพราะฉะนั ้น
ดู เถิด เราจะลืม เจ้า ทัง้ หลายเสีย เป็น แน่ และโยนเจ้า ไปเสีย จากหน้า เรา ทัง้ เจ้า และเมือง
ซึ่งเราได้ ให้แก่ เจ้ าและแก่ บรรพบุรุษของเจ้า 40 และเราจะนําความถูกตําหนิ เป็นนิ ตย์และ
ความอายเนื องนิ ตย์มาเหนื อเจ้าทัง้ หลาย ซึ่งจะลืมเสียไม่ได้เลย�
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กระจาดสองลูกใส่มะเดื่อ
หลัง จากเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ จับ เยโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ
มกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ไปเป็น เชลยเสีย จากเยรู ซาเล็ม พร ้ อมกับ เจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ทัง้ พวก
ช่างไม้ และช่างเหล็ก และนํา เขามายัง กรุ ง บาบิ โลนแล้ว พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงสําแดงนิ มิ ต
แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ดู เถิด มี กระจาดสองลูก ใส่ มะเดื่อ วางไว้หน ้า พระวิหารของพระเยโฮวาห์
2 กระจาดลูก หนึ่ งม ี มะเดื่อ อย่างดี นั ก เหมือนมะเดื่อ ที่ สุก ต้น ฤดู แต่ กระจาดอี กล ูก หนึ่ ง นั ้
นมีมะเดื่ออย่างเลวที เดียว เลวจนรับประทานไม่ ได้ 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ ข้าพเจ้าว่า
“เยเรมียเอ๋
์ ย เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “เหน
็ มะเดื่อที่ดีก็ดีมาก และที่เลวก็เลวมาก
4
เลวจนรับประทานไม่ได้ พระเจ้าข้า� แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า
5 “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ก็ เหมือนอย่างมะเดื่อ ที่ ดี เหล่า นี้ แหละ
เราจะถือว่าพวกเหล่านั ้นที่ถูกกวาดไปจากยูดาห์ยังดีอยู่ คือผู้ที่เราได้ส่งไปจากสถานที่นี้ ไป
สู่ แผ่ นดิน ของชาวเคลเดีย 6 เราจะตัง้ ตาของเราดู เขาเพื่อ จะกระทํา ความดี และเราจะพา
เขาทัง้ หลายกลับมายังแผ่นดินนี้ อีก เราจะสร้างเขาทัง้ หลายขึ้น และจะไม่รอ
้ื ลง เราจะปลูก
ฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย 7 เราจะให้จิ ตใจแก่ เขาที่ จะรู จ
้ ักเราว่า เราคือพระเยโฮวาห์ และ
เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาทัง้ หลายจะ
กลับมาหาเราด้วยความเต็มใจ� 8 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เหมือนอย่างมะเดื่อที่ เลว
ซึ่ง เลวมากจนรับ ประทานไม่ ได้ นั ้น เราจะกระทํา ต่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ทัง้ เจ้า
นายของเขา และชาวเยรู ซาเล็มที่เหลืออยู่ ผู้ซึ่งยังค้างอยู่ในแผ่นดินนี้ และผู้ที่ยังอาศัยอยู่
ในประเทศอียป
ิ ต์ 9 เราจะมอบเขาไว้ให้ย้ายไปอยู่ ในอาณาจักรทัง้ สิน
้ ในโลกเพื่อ ให้เขาเจ็บ
ปวด ให้ เป็ นที ่ ถู กตําหนิ เป็น คํา ภาษิ ต เป็ นที ่ ถู กเยาะเย้ย และเป็ นที ่ ถู กสาปแช่ง ในที่ ทุ ก
แห่งซึ่งเราขับไล่เขาให้ไปอยูนั
่ ้น 10 และเราจะส่งดาบและการกันดารอาหาร และโรคระบาด
มาท่ามกลางเขา จนเขาจะถูก ทําลายอย่างสิน
้ เชิง จากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ เขาและแก่
บรรพบุรุษของเขา�
1
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แผ่นดินอิสราเอลจะถูกทิง้ ร้างเป็นเวลาเจ็ดสิบปี
1 พระวจนะซึ่งมาถึงเยเรมีย์เกี่ยวด้วยเรือ
่ งชนชาติยูดาห์ทัง้ สิน
้ ในปี ที่ สี่แห่งรัชกาลเยโฮ
ยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ปีน ัน
้ เป็น ปีต้ นร ัช กาลของเนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ ของกรุ ง บาบิ โลน 2 ซึ่ง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ได้ กล ่าวแก่ ประชาชนยู ดาห์ และแก่ ชาว
เยรู ซาเล็ มท งั ้ สิน
้ ว่า 3 “ตัง้ แต่ ปี ที่ สิ บสามของโยสิ ยาห์ ราชบุตรของอาโมนกษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ จนถึงวันนี้ เป็นเวลายีสิ
่ บสามปี พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ก็ ได้ บอกแก่ ท่านทัง้ หลายอย่างไม่ หยุด ยัง้ แต่ ท่านหาได้ ฟัง ไม่ 4 ท่านไม่ ฟัง หรือ เอียงหู ของ
ท่านฟัง แม้ว ่า พระเยโฮวาห์ทรงส่ง บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ มาอย่างไม่ หยุด
5
ยัง้ กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทุกคนจงหันกลับจากทางชัว่ ของตน และจากการกระทําผิดของตน
และอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษ ของเจ้า ต่อ ไป
เป็นนิ ตย์ 6 อย่าไปติดตามพระอื่นเพื่อจะปรนนิ บติ
ั และนมัสการพระเหล่านั ้น หรือยัว่ เย้าเรา
ให้โกรธด้วยผลงานแห่งมือของเจ้า แล้วเราจะไม่ทําอันตรายแก่เจ้า� 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า ‘แม้กระนั ้นเจ้าทัง้ หลายก็ไม่ฟังเรา เพื่อเจ้าจะได้ยว
ั ่ เย้าเราให้กรว
ิ้ ด้วยผลงานแห่งมือของ
8
เจ้า ซึ่งเป็นผลร้ายแก่เจ้าเอง� เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะ
เจ้าไม่ฟังถ้อยคําของเรา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ดูเถิด เราจะส่งคนไปนําครอบครัวทงั ้ สิน
้
ของทิศเหนื อและเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์บาบิโลนผู้รับใช้ของเรา และเราจะนําเขาทัง้ หลาย
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มาต่อสู้ แผ่ นดิน นี้ และต่อสู้ คนที ่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นี้ และต่อสู้ บรรดาประชาชาติ เหล่า นี้
ซึ่งอยู่ล้อมรอบ เราจะทําลายเขาทัง้ หลายอย่างสิน
้ เชิง และเราจะกระทําให้เขาเป็ นที ่น่าตก
ตะลึง และเป็ นที่เย้ยหยันและเป็ นที่รกร้างอยู่เนื องนิ ตย์ 10 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราจะกําจัดเสียง
บันเทิงและเสียงร่าเริง เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว เสียงหินโม่และแสงตะเกียงเสียจาก
เจ้า 11 แผ่นดินนี้ ทัง้ สิน
้ จะเป็ นที่รกร้างและที่น่าตกตะลึง และประชาชาติเหล่านี้ จะปรนนิ บั
ติ กษั ตริย์ กรุ งบาบิ โลนอยู่ เจ ็ด สิบ ปี� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘ต่อ มาเมื่อ ครบเจ็ด สิบ ปี แล้ว
เราจะลงโทษกษั ตริย์บาบิโลนและประชาชาตินั ้น คือแผ่นดินของชาวเคลเดีย เพราะความ
ชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย กระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างอยู่เนื องนิ ตย์ 13 เราจะนําถ้อยคําทัง้ สิน
้
ให้สําเร็จ ที่ แผ่ นดิน นั ้น คือ ถ้อยคํา ที่ เราได้ กล ่าวสู้ เมืองนั ้น คือ ทุก สิง่ ที่ เข ียนไว้ในหนั งสือ นี้
ซึ่ง เยเรมีย์ ได้ พยากรณ์ แก่ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 14 เพราะว่า จะมี หลายประชาชาติ และ
บรรดามหากษั ตริย์กระทําให้เขาเหล่านั ้นเป็นทาส ทัง้ เขาทัง้ หลายด้วย และเราจะตอบแทน
เขาทัง้ หลายตามการกระทําและผลงานแห่งมือของเขา� ”
ถ้วยนํ้าองุน
่ แห่งพระพิโรธสําหรับบรรดาประชาชาติ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงเอาถ้วยนํ้า องุน
่ แห่ง
ความ พิโรธ นี้ ไป จาก มือ เรา และ บังคับ บรรดา ประชาชาติ ซึ่ง เรา ส่ง เจ้า ไป นั ้น ให้ ดื่ม จาก
ถ้วยนั ้น 16 เขาจะดื่ม และเดิน โซเซและบ้า คลัง่ ไปเนื่ องด้วยดาบซึ่ง เราจะส่ง ไปท่ามกลาง
เขาทัง้ หลาย� 17 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รับ ถ้วยมาจากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ และบังคับ
ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ให้ข้าพเจ้า ไปหานั ้น ดื่ม 18 คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ
หัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ทัง้ บรรดากษั ตริย์ และเจ้า นายของเมืองนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้ เป็ นที ่ รก
ร้างและเป็นทีน
่ ่าตกตะลึง เป็นทีเย้
่ ยหยันและเป็นทีส
่ าปแช่งอย่างทุกวันนี้ 19 ฟาโรห์กษั ตริย์
แห่งอียป
ิ ต์กับบรรดาข้าราชการและเจ้านายและประชาชนของท่านนั ้น 20 และบรรดาชนที่
ปะปนกัน บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่นดิ นอ ูส และบรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตีย เมือ
งอัชเคโลน กาซา เอโครน และส่วนชาวเมืองอัชโดดที่ เหลืออยู่ 21 เอโดม โมอับและคนอัม
โมน 22 บรรดากษั ตริย์ แห่งเมืองไทระ บรรดากษั ตริย์ เมืองไซดอน และบรรดากษั ตริย์ แห่
งเกาะต่างๆฟากทะเลข้างโน้ น 23 เมืองเดดาน เทมา บุ ส และบรรดาคนที่ อยู่ในมุ มที่ไกลที่
สุด 24 บรรดากษั ตริย์แห่งอาระเบีย และบรรดากษั ตริย์แห่งประชาชนที่ ปะปนกันอยู่ในถิน
่
25
ทุ รก ัน ดาร บรรดากษั ตริย์ แห่ งศิ มรี และบรรดากษั ตริย์ แห่ งเอลาม และบรรดากษั ตริ
ย์ ของมีเดีย 26 บรรดากษั ตริย์ แห่ งเมืองทิศ เหนื อ ทัง้ ไกลและใกล้ ที ละเมืองๆ และบรรดา
ราชอาณาจักรแห่ง โลกซึ่ง อยู่ บนพื้น พิ ภพ และกษั ตริย์ แห่ งเชชัก จะดื่ม ภายหลัง กษั ตริย์
เหล่า นี้ 27 “แล ้ว เจ้า จงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า จงดื่มให้เมาแล้ วก็อาเจียน จงล้มลงและอย่าลุกขึ้นอีกเลย เนื่ องด้วยดาบ
ซึ่ง เราจะส่ง มาท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย� 28 และถ้า เขาปฏิเสธไม่ รบ
ั ถ้วยจากมือ ของเจ้า ดื่ม
เจ้ าจงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจะต้องดื่ม 29 เพราะ
ดูเถิด เราได้เริม
่ ทําโทษเมืองซึ่งเรียกตามนามของเราแล้ว และเจ้าจะลอยนวลไปได้โดยไม่
ถู กโทษหรือ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้ าจะลอยนวลไปไม่ได้ เพราะเราจะเรียกดาบ
เล่มหนึ่ งมาเหนื อชาวแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ � 30 เพราะฉะนั ้น เจ้าจงพยากรณ์ คําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้
สู้ เขาทัง้ หลาย และกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ จะทรงเปล่ง เสียงคํารามจากที่ สูง และ
จากที่ พํานั กอ ัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ พระองค์ จะเปล่ง พระสุรเสียง พระองค์ จะเปล่ง เสียง
คํารามมากมายต่อ คอกแกะของพระองค์ และทรงโห่ รอ
้ งอย่างกับ คนที่ ย่าํ องุน
่ โห่ รอ
้ งต่อ
ชาวพิภพทัง้ สิน
้ 31 เสียงกัมปนาทจะก้องไปทัว่ ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับ
บรรดาประชาชาติ พระองค์ จะทรงเข้า พิพากษาเนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
ั ้ พระองค์ จะ
่ น
้ ส่วนคนชั วน
ทรงฟันเสียด้วยดาบ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 32 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
15
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‘ดู เถิด ความร้ายจะไปจากประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น และลมหมุน ใหญ่ จะปั่ นป่วนขึ้น
มาจากส่วนพิภพโลกที่ ไกลที่ สุด 33 และบรรดาผู้ที่ พระเยโฮวาห์ทรงประหารในวันนั ้น จะมี
จากปลายโลกข้างนี้ ถึงปลายโลกข้างนั ้น เขาเหล่านั ้นจะไม่มีใครโอดครวญให้ หรือรวบรวม
หรือฝังไว้ แต่จะเป็ นมูลสัตว์อยู่บนพื้นดิน� ” 34 ท่านผู้เลี้ยงแกะทัง้ หลายเอ๋ย จงครํา่ ครวญ
และร้องเถิด ท่านเจ้าของฝูงแกะ จงกลิง้ เกลือกในขี้เถ้า เพราะวันเวลาของการสังหารเจ้า
และที่ เจ้าต้องกระจัดกระจายมาถึงแล้ว และเจ้าทัง้ หลายจะล้มลงเหมือนภาชนะงาม 35 ผู้
เลี้ยงแกะจะไม่มีทางหนี หรือเจ้าของฝูงแกะไม่มีทางรอดหนี ไป 36 จะได้ฟังเสียงร้องของผู้
เลี้ยงแกะ และเสียงครํา่ ครวญของเจ้าของฝูง แกะ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงทําลายลาน
หญ้าของเขาทัง้ หลายเสียแล้ว 37 และคอกแกะที่สงบสุขก็ถูกตัดให้ล้มลงเสียแล้ว เนื่ องด้วย
ความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์ 38 พระองค์ทรงออกจากที่ซุ่มตัวของพระองค์อย่าง
สิงโต เพราะว่า แผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลายเป็ นที ่ รกร้าง เพราะเหตุ ความดุดัน ของพระผู้ เข้ม
งวด และเพราะเหตุความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระองค์
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ในต้ นร ัช กาลของเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ พระวจนะนี้ มา
จากพระเยโฮวาห์ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงยืนอยู่ในลานพระนิ เวศแห่งพระเยโฮ
วาห์ และจงพูดกับบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ ซึ่งมานมัสการในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
คือพูดบรรดาถ้อยคําที่เราสัง่ เจ้าให้พูดกับเขา อย่าเก็บไว้สักคําเดียว 3 บางทีเขาจะฟัง และ
ทุกคนจะกลับจากทางชัว่ ของเขา และเราจะกลับใจไม่ ทําความร้ายซึ่งเราเจตนาจะกระทํา
ต่อเขาทัง้ หลาย เนื่ องด้วยการกระทําที่ชว
ั ่ ร้ายของเขาทัง้ หลาย 4 เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลาย
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ ฟัง เรา ที่ จะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ที่ เรา
ได้ วางไว้ต่อ หน้า เจ้า 5 และเชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ รับ ใช้ ของเรา คือ บรรดาผู้ พยากรณ์
ซึ่ง เราได้ ส่ง ไปหาเจ้า อย่างไม่ หยุด ยัง้ คือ ส่ง พวกเขาไป ถึง เจ้า จะมิ ได้ เชื่อ ฟัง 6 แล ้ว เราจะ
กระทํา ให้ พระนิ เวศนี้ เหมือนอย่างชี โลห์ และเราจะกระทํา ให้ เมืองนี้ เป็ นที ่ สาปแก่ บรรดา
ประชาชาติทัว่ โลก� ” 7 บรรดาปุโรหิตและผู้พยากรณ์ และประชาชนทัง้ สิน
ิ เยเรมีย์พู
้ ได้ยน
ดถ้อยคํา เหล่า นี้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 8 และต่อ มาเมื่อ เยเรมีย์ ได้ จบคํา พูด ทัง้ สิน
้
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาท่านให้ พู ดแก่ บรรดาประชาชนนั ้น พวกปุโรหิต และผู้ พยากรณ์
และประชาชนทัง้ สิน
้ ได้ จับ เยเรมีย์ กล่าวว่า “เจ้ าจะต้องตายแน่ 9 ทําไมเจ้า จึง พยากรณ์ ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ว่า ‘พระนิ เวศนี้ จะเหมือ นชี โลห์และเมืองนี้ จะรกร้าง ปราศจาก
คนอาศัย� ” และประชาชนทัง้ สินก
้ ็รวมตัวกันต่อต้านเยเรมีย์ที่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
10 เมื่อ บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ได้ ยิน สิง
ึ มาจากพระราชวัง ถึง พระ
่ เหล่า นี้ แล้ว ท่านก็ ข้น
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และมานั ่ง ในทางเข้า ประตู ใหม่ แห่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
11 แล ้ว บรรดาปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ จึง ทูล เจ้า นายและบอกประชาชนทัง
้ ปวงว่า “ชายคน
นี้ ควรแก่การตัดสินลงโทษถึงความตาย เพราะเขาพยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้ ดังที่ท่านทัง้
หลายได้ ยิ นก ับ หู ของท่านเองแล้ว� 12 เยเรมีย์ จึง ทูล เจ้า นายทัง้ สิน
้ และบอกประชาชนทัง้
ปวงว่า “พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ให้ข้าพเจ้า มาพยากรณ์ ต่อ พระนิ เวศและเมืองนี้ ตามถ้อยคํา
ทัง้ สิน
ิ มา 13 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงแก้ไขพฤติการณ์ และ
้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
การกระทํา ของท่านทัง้ หลาย และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
และพระเยโฮวาห์ จะทรงกลับ พระทัย จากความร้ายซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงประกาศเตือนท่าน
14 แต่ ส่วนตัว ข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ในมือ ของท่านทัง
้ หลาย ท่านจะกระทําแก่ ข้าพเจ้า
1
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ตามที่ ท่านเห็นดี และเห็น ชอบ 15 ขอแต่ เพียงให้ทราบแน่ ว่า ถ้า ท่านประหารข้าพเจ้า ที่ คน
ไร้ความผิดต้องตายนั ้น ตัวท่านเองและเมืองนี้ และชาวเมืองนี้ ต้องรับผิดชอบ เพราะความ
จริงพระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาพูดถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ให้เข้าหูของท่าน� 16 แล้วเจ้า
นายและประชาชนทัง้ สิน
้ ได้พูดกับบรรดาปุโรหิตและผู้พยากรณ์ ว่า “ชายผู้นี้ ไม่สมควรที่จะ
ต้องคําพิพากษาถึงความตาย เพราะเขาได้พูดกับเราในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา� 17 และผู้ใหญ่บางคนแห่งแผ่นดินนั ้ นก็ลุกขึ้นพูดกับประชาชนทัง้ สิ้นที่ประชุมกัน
อยู่ ว่า 18 “มี คาห์ ชาวเมืองโมเรเชทได้ พยากรณ์ ในสมัย เฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และ
กล่าวแก่ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เมืองศิ โยนจะ
ถูกไถเหมือนกับไถนา กรุ งเยรู ซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง และภูเขาที่ตัง้ ของพระ
นิ เวศนั ้นจะเป็นเหมือนที่ สูงในป่าไม้� 19 เฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์และคนยูดาห์ทัง้ สิน
้
ได้ ฆ่าเขาเสียหรือ ท่านได้ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์และทูลวิงวอนขอพระเยโฮวาห์ และพระเย
โฮวาห์ได้ กล ับ พระทัย ต่อ ความร้ายซึ่ง พระองค์ ทรงประกาศเตือนเขาเหล่านั ้ นม ิ ใช่ หรือ แต่
เรากําลังจะนําเหตุรา้ ยใหญ่ยงิ่ มาสู่จิตใจเราเอง
ผู้พยากรณ์ อุรียาห์ถูกฆ่าเสีย

20 ยังมีชายอีกคนหนึ่ งผู้พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์

ชื่ออุรีอาห์ บุตรชายเชไม
อาห์ ชาวคีรย
ิ าทเยอาริม ท่านได้พยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้ และแผ่นดินนี้ ตามบรรดาถ้อย
คํา ของเยเรมีย์ 21 และเมื่อ กษั ตริย์เยโฮยาคิ ม พร ้ อมกับ บรรดาทแกล้ว ทหาร และบรรดา
เจ้านายได้ยน
ิ ถ้อยคํานี้ กษั ตริยก็
์ ทรงแสวงหาจะสังหารท่านเสีย และเมื่ออุรีอาห์ได้ยินเรือ
่ ง
นี้ ท่านก็กลัวจึงหนี รอดไปยังอียป
ิ ต์ 22 แลว
้ กษั ตริย์เยโฮยาคิมก็ส่งชายบางคน คือเอลนาธัน
บุตรชายอัคโบร์และคนอื่นอีกไปยังอียป
ิ ต์ 23 และเขาทัง้ หลายจับอุรีอาห์มาจากอียป
ิ ต์ และ
นํา ท่านมาถวายกษั ตริย์เยโฮยาคิ ม พระองค์ ทรงประหารท่านเสีย ด้วยดาบ และโยนศพ
เข้าไปในที่ฝังศพของคนสามัญ� 24 แต่มือของอาหิคัมบุตรชายชาฟานอยูก
่ ับเยเรมีย์ ฉะนั ้น
เยเรมียจ
์ ึงมิได้ถูกมอบให้ในมือประชาชนเพื่อประหารชีวต
ิ ท่าน

27
บทเรียนจากแอก
ในต้ นร ัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ พระวจนะนี้ มาจาก
พระเยโฮวาห์ถึง เยเรมีย์ว่า 2 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงทํา สายรัด และแอก
สําหรับ ตัว เจ้า จงสวมคอของเจ้า 3 และส่ งม ัน ไปยัง กษั ตริย์แห่งเอโดม กษั ตริย์แห่งโมอับ
และกษั ตริย์แห่งคนอัมโมน กษั ตริย์แห่งไทระ และกษั ตริย์แห่งไซดอน ด้วยมือของทูตที่มา
เข้า เฝ้า เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 4 จงฝากคํา กําชับ เหล่า นี้ แก่ บรรดา
นายของเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจงกล่าว
เรือ
่ งต่อ ไปนี้ ให้ นายของเจ้า ฟัง ว่า 5 นี่ คือ เราเอง ผู้ ได้ สร้างโลก ทัง้ มนุษย์ และสัตว์ ซ่ึง อยู่
บนพื้น ดิน ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ ยงิ่ และด้วยแขนที่ เหย ียดออกของเรา และเราจะให้ แก่ ผู้
ใดก็ ได้ สุดแต่ เราเห็น ชอบ 6 บัดนี้ เราได้ ให้ แผ่ นดิน เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ไว้ ในมือ ของเนบู คัด เนส
ซาร์ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเรา และเราได้ ให้สัตว์ป่าทุ่งแก่ เขาด้วยที่ จะปรนนิ บัติ
เขา 7 บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะต้องปรนนิ บั ติ ตัว เขา ลูก และหลานของเขา จนกว่า เวลา
กําหนดแห่ง แผ่น ดิน ของท่านเองจะมาถึง แล ้ว หลายประชาชาติ และบรรดามหากษั ตริย์
จะกระทําให้ท่านเป็นทาสของเขาทัง้ หลาย 8 แต่ต่อมาถ้าประชาชาติใด หรือราชอาณาจักร
ใด จะไม่ ปรนนิ บัติ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนคนนี้ และไม่ ยอมวางคอไว้ใต้ แอก
ของกษั ตริย์ บาบิ โลน เราจะลงโทษประชาชาติ นั้น ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และ
ด้วยโรคระบาด พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ จนกว่า เราจะล้างผลาญเสีย ด้วยมือ ของเขา
1
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เพราะฉะนั ้น อย่า ฟัง ผู้ พยากรณ์ หรือ พวกโหรหรือ คนช่างฝัน ของเจ้า หรือ หมอดู หรือ นั ก
วิทยาคมของเจ้า ผู้ซึ่งกล่าวแก่ เจ้ าว่า “ท่านจะไม่ปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งกรุ งบาบิโลนดอก�
10 เพราะซึ่งเขาพยากรณ์ ให้ท่านนั ้นเป็ นความเท็จ อันยังผลให้ท่านต้องโยกย้ายไกลไปจาก
แผ่นดินของท่าน และเราจะขับไล่ท่านออกไป และท่านจะพินาศ 11 แต่ประชาชาติใดซึ่งเอา
คอของตนวางไว้ใต้แอกของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและปรนนิ บติ
ั ท่าน เราจะละเขาไว้บนแผ่น
ดินของเขา เพื่อให้ทําไร่ไถนาและให้อาศัยอยูที
่ ่นั่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� ”
9

เยเรมียเ์ ตือนให้เชื่อฟังกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

ข้าพเจ้า ได้ ทูล เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ตามบรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ ว่า “จงเอาคอ
ของท่านไว้ใต้ แอกของกษั ตริย์แห่งบาบิ โลน และปรนนิ บั ติ เขาและประชาชนของเขา และ
จง มี ชี วิ ตอ ยู่ 13 ทําไม ท่าน กับ ชนชาติ ของ ท่าน จะ มา ตาย เสีย ด้วย ดาบ ด้วย การ กันดาร
อาหารและด้วยโรคระบาด ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาเกี่ ยวด ้วยประชาชาติ ใดๆซึ่ง จะ
ไม่ปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งบาบิโลน 14 อย่าฟังถ้อยคําของผู้พยากรณ์ ผู้กล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ท่าน
จะไม่ ปรนนิ บัติ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนดอก� เพราะซึ่ง เขาทัง้ หลายพยากรณ์ แก่ ท่านนั ้ นก ็
เป็นการมุสา 15 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราไม่ได้ใช้เขา แต่เขาพยากรณ์ เท็จในนามของเรา ซึ่ง
ยัง ผลให้เราต้องขับ ไล่ เจ้ าออกไปและเจ้า จะต้องพินาศ ทัง้ ตัว เจ้า และผู้ พยากรณ์ ทัง้ หลาย
ซึ่ง พยากรณ์ ให้ แก่ เจ้า � 16 และข้าพเจ้า ก็ ได้ พู ดก ับ ปุโรหิต และประชาชนนี้ ทัง้ สิ้ นว ่า “พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์ ของเจ้า ซึ่ง พยากรณ์ ให้แก่ เจ้ าว่า
‘ดู เถิด ไม่ ช้า เขาจะนํา เครือ
่ งใช้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ กล ับ มาจากกรุ ง บาบิ โลน
� เพราะซึ่ง เขาพยากรณ์ แก่ ท่านนั ้ นก ็ เป็น ความเท็จ 17 อย่า เชื่อ ฟัง เขาเลย จงปรนนิ บั ติ
กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและมี ชี วิ ตอยู่ ทําไมเมืองนี้ จะร้างเปล่า 18 แต่ ถ้า เขาเหล่า นั ้น เป็น ผู้
พยากรณ์ และถ้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์อยู่กับ เขา ก็ ขอให้เขาทูล วิงวอนต่อ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาว่า ให้เครือ
่ งใช้ซึ่งยังเหลืออยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในพระราชวัง
ของกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในกรุ งเยรู ซาเล็ม อย่าให้ไปยังบาบิโลน 19 เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ เกี่ยวกับบรรดาเสา ขันสาคร และขาตัง้ และเครือ
่ งใช้อ่น
ื ๆที่ เหลืออยู่ใน
20
เมืองนี้
ที่ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนมิ ได้ ริบ เอาไป เมื่อ ท่านได้ จับ เอาเยโคนิ
ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตริย์ของยูดาห์ และบรรดาขุนนางของยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
ถูก กวาดต้อนจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ไปเป็น เชลยยัง กรุ ง บาบิ โลน 21 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งใช้ซ่ึงยังเหลืออยู่ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และในกรุ งเยรู ซาเล็ม 22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เครือ
่ งใช้เหล่านี้ จะถูกขนไปยังบาบิโลน และจะค้างอยู่ที่นั ่นจนถึงวันที่เราเอาใจใส่มัน แล้ว
เราจึงจะนํามันกลับขึ้นมา และให้กลับสู่สถานที่นี้ �
12

28
คําพยากรณ์ เท็จของฮานั นยาห์
ต่อ มาในปี เดียวกัน นั ้น เมื่อ ต้ นร ัช กาลเศเดคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ ในเดือนที่ หา้ ปี ที่ สี่
ฮานั น ยาห์ บุ ตรชายของอัส ซูร ์ ผู้ พยากรณ์ จากกิเบโอน ได้ พู ดก ับ ข้าพเจ้า ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า บรรดาปุโรหิต และประชาชนทัง้ หลายว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราได้หก
ั แอกของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนแล้ว 3 ภายในสอง
ปี เราจะนํา เครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์กล ับ มายัง ที่ นี้ ซึ่ง เป็น ภาชนะที่
เนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนริบไปจากที่ นี้ และขนไปยังบาบิโลน 4 เราจะนําเยโคนิ
ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาผู้ที่ถูกกวาดจากยูดาห์ ผู้ซึ่งไปยัง
1
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บาบิโลน กลับมายังที่นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละว่า เพราะเราจะหักแอกของกษั ตริย์แห่
งบาบิโลน� 5 แล้วเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ก็ พู ดกับฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ต่อหน้าบรรดาปุโรหิต
และต่อ หน้า ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ซ่ึง ยืน อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเยเรมีย์ ผู้
พยากรณ์ กล่าวว่า “เอเมน ขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา เช่น นั ้น เถิด ขอพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทําให้ถ้อยคําซึ่งท่านพยากรณ์ นั้นเป็นจริง และนําเครือ
่ งใช้แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์และบรรดาผู้ถู กกวาดไปทัง้ สิน
้ กลับมาจากบาบิโลนยังที่ นี้ 7 ถึงกระนั ้ นก็ขอฟังถ้อยคํา
นี้ ซ่ึง ข้าพเจ้า พูด ให้ ท่านได้ยน
ิ และให้ ประชาชนทัง้ หลายนี้ ได้ยน
ิ 8 บรรดาผู้ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่
ก่อนท่านและข้าพเจ้า ตัง้ แต่ โบราณกาลได้ พยากรณ์ ถึง สงคราม เหตุ ร้ายต่างๆ และโรคระ
บาดอั นม ี แก่ หลายประเทศและหลายราชอาณาจักรใหญ่ ๆ 9 ส่วนผู้ พยากรณ์ ผู้ พยากรณ์
ว่า จะมี สันติภาพ เมื่อ เป็น จริง ตามถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์ นั ้น จึง รู ก
้ ั นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรง
ใช้ผู้ พยากรณ์ นั ้น จริง� 10 แล ้ว ฮานั น ยาห์ผู้ พยากรณ์ ก็ ปลดแอกออกจากคอของเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์ และหัก มัน เสีย 11 และฮานั น ยาห์ ได้ กล ่าวต่อ หน้า ประชาชนทัง้ สิ้ นว ่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่างนั ้นแหละ เราจะหักแอกของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยของบาบิ
์
โลนจาก
คอของบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ภายในสองปี� แต่ เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ก็ ออกไปเสีย 12 หลัง
จากที่ฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ หักแอกจากคอของเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ พระวจนะของพระเยโฮ
13
วาห์มายังผู้พยากรณ์ เยเรมีย์ว่า “จงไปบอกฮานั นยาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้า
ได้ หก
ั แอกไม้� แต่ เจ้ าจะทํา แอกเหล็ก ไว้ให้พวกเขาแทน 14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ วางแอกเหล็ก ไว้บนคอบรรดาประชาชาติ เหล่า นี้
ทัง้ สิน
้ ให้ เขาปรนนิ บั ติ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและเขาทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ
เขา เพราะเราได้ยกให้เขาแล้วถึงแม้วา่ สัตว์ป่าทุ่งด้วย�
เยเรมียพยากรณ์
์
ถึงความตายของฮานั นยาห์

“ฮานั นยาห์ ขอท่านฟัง พระ
เยโฮวาห์มิได้ ทรงใช้ ท่าน แต่ ท่านได้ กระทํา ให้ชนชาติ นี้ วางใจในความเท็จ 16 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะย้ายเจ้า ไปจากพื้น โลก ในปี เดียวนี้ เองเจ้า จะต้องตาย
เพราะเจ้าได้ สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์� 17 ในปี เดียวกันนั ้น ในเดือนที่ เจ็ด ฮานั นยาห์ผู้
พยากรณ์ ก็ตาย
15 และเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ได้พูดกับฮานั นยาห์ผูพยากรณ์
้
ว่า
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เยเรมียเข
์ ียนถึงพวกเชลยในบาบิโลน
ต่อ ไป นี้ เป็น ถ้อยคํา ใน จด หมาย ซึ่ง เยเร มีย์ ผู้ พยากรณ์ ฝาก ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง
พวกผู้ ใหญ่ ที่ เหลือ อยู่ ของพวกที่ เป็น เชลย และถึง บรรดาปุโรหิต บรรดาผู้ พยากรณ์ และ
ประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ให้กวาดไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน 2 (นี่ เป็น
เรือ
่ งหลัง จากกษั ตริย์เยโคนิ ยาห์ และพระราชินี พวกขั นที บรรดาเจ้า นายของยู ดาห์ และ
เยรู ซาเล็ม และบรรดาช่างไม้ และช่างเหล็ก ได้ ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว� 3 จดหมาย
นั ้นได้ส่งไปด้วยมือของเอลาสาห์บุตรชายของชาฟานและเกมาริยาห์บุตรชายฮิลคียาห์ (ผู้
ซึ่ง เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ส่ง ไปที่ บาบิ โลนยัง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน)
จดหมายนั ้ นว่า 4 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ แก่บรรดาผู้เป็น
เชลย ผู้ ซึ่ง เราได้ เนรเทศเขาไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บาบิ โลนนั ้ นว ่า 5 จงสร้างเรือนของ
เจ้า และอาศัย อยู่ ในเรือนนั ้น จงปลูก สวนและรับ ประทานผลไม้ ที่ ได้ นั ้น 6 จงมี ภรรยาและ
ให้กําเนิ ด บุตรชายบุตรสาว จงหาภรรยาให้บุ ตรชายของเจ้า ทัง้ หลาย และยกบุตรสาวของ
เจ้าให้แต่งงานเสีย เพื่อนางจะให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะทวีมากขึ้
นที่นั่นและไม่น้ อยลง 7 แต่จงส่งเสริมสันติภาพของเมือง ซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลย
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อยู่นั ้น และจงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เผื่อเมืองนั ้น เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายจะพบสันติภาพ
ของเจ้า ในสันติภาพของเมืองนั ้น 8 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า ยอมให้ผู้ พยากรณ์ ของเจ้า ทัง้ หลาย หรือ พวกโหรของเจ้า ผู้ อยู่ ท่ามกลาง
หลอกลวงเจ้า และอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทัง้ หลายได้ฝันเห็น 9 เพราะที่เขาพยากรณ์ แก่เจ้
าในนามของเรานั ้นเป็นความเท็จ เรามิ ได้ ใช้เขาไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 10 เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อเจ็ดสิบปี แห่งบาบิโลนครบแล้ว เราจะเยีย
่ มเยียนเจ้า และจะ
ให้ถ้อยคํา อันดี ของเราสําเร็จเพื่อ เจ้า และจะนํา เจ้า กลับ มาสู่ สถานที่ นี้ 11 พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เพราะเรารู แ
้ ผนงานที่ เรามี ไว้สําหรับ เจ้า เป็น แผนงานเพื่อ สันติ ภาพ ไม่ใช่ เพื่อ ความ
ทุกข์ ยาก เพื่อ จะให้ อนาคตตามที่ คาดหมายไว้แก่ เจ้า 12 แล ้ว เจ้า จะทูล ขอต่อ เรา และมา
อธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า 13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วย
สิน
้ สุดใจของเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้การเป็นเชลยของ
เจ้า กลับ สู่ สภาพดี และรวบรวมเจ้า มาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุก ที่ ที่ เราขับ ไล่ เจ้ า
ให้ไปอยู่นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ และเราจะนําเจ้ากลับมายังที่ซ่ึงเราเนรเทศเจ้าให้
จากไปนั ้น 15 เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ ได้ เพาะให้ มี ผู้ พยากรณ์ สําหรับ
เราทัง้ หลายขึ้นในบาบิโลน� 16 จงทราบว่าพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับกษั ตริย์ ผู้ประทับ
บนพระที่นั่ง ของดาวิด และเกี่ยวกับ ประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองนี้ คือ ญาติ พี่ น้ อง
ของท่าน ผู้ มิได้ ถู กเนรเทศไปกั บท ่า นว่า 17 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เรา
จะส่งดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาดมาเหนื อเขาทัง้ หลาย และเราจะกระทําให้เขา
ทัง้ หลายเหมือนกับมะเดื่อที่เสียซึ่งเลวมากจนเขารับประทานไม่ได้ 18 เราจะข่มเหงเขาด้วย
ดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาด และจะกระทําเขาให้ยา้ ยไปอยู่ในราชอาณาจักรทัง้
สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน โลก ให้ เป็น คํา สาป ให้ เป็ นที ่ น่า ตกตะลึง ให้ เป็ นที ่ เย้ย หยัน เป็ นที ่ นินทา
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติซ่ึงเราได้ขับไล่ให้เขาไปอยูนั
่ ้น 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะว่า
เขาทัง้ หลายไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราที่ ส่งมายังเขาอย่างไม่หยุดยัง้ โดยผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้
ของเรา แต่เจ้าทัง้ หลายไม่ยอมฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� 20 เจ้าทัง้ ปวงผูถู
้ กเนรเทศ
ผู้ซึ่งเราส่งไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่วา่ 21 “พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า ของอิสราเอล ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ อาหับ บุตรชายของโคลายาห์
และเศเดคียาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ซึ่งได้พยากรณ์ เท็จแก่เจ้าในนามของเรา ดูเถิด เรา
จะมอบเขาทัง้ สองไว้ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน และท่านจะฆ่า เขาทัง้
สองเสียต่อหน้าต่อตาเจ้า 22 เหตุเขาทัง้ สองบรรดาผู้ที่ ถู กเนรเทศจากยูดาห์ไปถึงบาบิโลน
จะใช้คําสาปต่อไปนี้ ว่า ‘ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เจ้าเหมือนเศเดคียาห์และอาหับ ผู้ที่
กษั ตริยบาบิ
์
โลนคลอกเสียด้วยไฟ� 23 เพราะเขาทัง้ สองได้กระทําความเลวร้ายในอิสราเอล
ได้ ล่วงประเวณี กับ ภรรยาของเพื่อนบ้าน และได้ พู ดถ้อยคํา เท็จ ในนามของเรา ซึ่ง เรามิ ได้
บัญชาเขา เราเป็นผูที
้ ่รู และเราเป็
้
นพยาน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 24 เจ้าจงบอกเชไม
อาห์ชาวเนเฮลามว่า 25 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าได้
ส่งจดหมายในนามของเจ้าไปยังประชาชนทัง้ ปวงผู้อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และยังเศฟันยาห์
บุตรชายมาอาเสอาห์ปุโรหิต และยังปุโรหิตทัง้ ปวงว่า 26 ‘พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําเจ้าให้
เป็นปุ โรหิตแทนเยโฮยาดาปุโรหิต ให้เป็นเจ้าหน้าที่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ควบคุม
คนบ้าทุกคนที่ตัง้ ตัวเองเป็นผู้พยากรณ์ ให้จับเขาใส่คุกและใส่คา� 27 ฉะนั ้นบัดนี้ ทําไมเจ้า
มิ ได้ ต่อ ว่า เยเรมีย์ ชาวอานาโธทผู้ ซ่ึง ตัง้ ตัว เองเป็น ผู้ พยากรณ์ แก่ เจ้า 28 เพราะเขาได้ ส่ง
จดหมายมายัง เราในบาบิ โลนว่า ‘การที่ เจ้ าเป็น เชลยนั ้น จะเนิ่ น นาน จงสร้างเรือนของเจ้า
และอาศัยอยูใ่ นเรือนนั ้น และปลูกสวนและรับประทานผลที่ได้นั ้น� ” 29 เศฟันยาห์ปุโรหิตอ
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่านจดหมายนี้ ให้เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ฟัง 30 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ว่า
31 “จงเขียนไปถึงบรรดาผูเ้ ป็ นเชลยทัง
้ ปวงว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับเชไมอาห์ชาวเนเฮ
ลามว่า เพราะว่าเชไมอาห์ได้พยากรณ์ แก่เจ้าเมื่อเรามิได้ใช้เขา และได้กระทําให้เจ้าวางใจ
ในคําเท็จ 32 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษเชไมอาห์ชาวเนเฮ
ลามและเชื้อสายของเขา เขาจะไม่มีสักคนหนึ่ งที่ จะอาศัยอยู่ในท่ามกลางชนชาติ นี้ ทัง้ เขา
จะมิได้เห็นความดีซ่ึงเราจะกระทําแก่ประชาชนของเรา เพราะเขาได้สอนให้กบฏต่อพระเย
โฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� ”

30
พระเจ้าทรงบัญชาให้เยเรมียเข
์ ียนพระวจนะของพระองค์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเรมีย์ว่า 2 “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรั
สดังนี้ ว่า จงเขียนถ้อยคําทัง้ สินที
้ ่เราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนั งสือม้วนหนึ่ ง 3 พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เพราะดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะให้ประชาชนของเรา คื ออ ิส ราเอลและยู ดาห์
ที่ เป็น เชลยกลับ คืน สู่ สภาพเดิม พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ และเราจะนํา เขามายัง แผ่น
ดินซึ่งเราได้ให้แก่บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะได้ถึงกรรมสิทธิที
์ ่ดินนั ้น�
4 ต่อ ไปนี้ เป็ น พระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ อิสราเอลและยู ดาห์ ว่า 5 “พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ยน
ิ เสียงร้องเพราะความกลัว ตัว สัน
่ ความสยดสยองและความไร้
สันติภาพ 6 จงถามเถิดและดูว่า ผูชายจะคลอดบุ
้
ตรได้หรือ ทําไมเราจึงเห็นผู้ชายทุกคนเอา
มือกดไว้ที่เอวเหมือนผู้หญิงจะคลอดบุตร ทําไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไป 7 อนิ จจาเอ๋ย เพราะ
วันนั ้นใหญ่โตเหลือเกิน ไม่มีวันใดเหมือน เป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ แต่เขาก็ยงั จะรอดวัน
นั ้น ไปได้ 8 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า ในวัน นั ้น เหตุ การณ์ จะเกิด ขึ้น คือ เราจะหัก แอก
จากคอของเจ้า ทัง้ หลายเสีย และเราจะระเบิด พันธนะของเจ้า เสีย และคนต่างชาติ จะไม่
ทําให้เขาเป็นทาสอีก
ผู้ที่ใหญ่กว่าดาวิดจะครอบครองในอิสราเอล

แต่ เขาทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย และดาวิดกษั ตริย์
ของเขาทัง้ หลายผู้ซ่ึงเราจะตัง้ ขึ้นเพื่อเขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ยาโคบผู้รับใช้ของเรา
เอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่าครันคร
่
้าม เพราะดู เถิด เราจะช่วยเจ้าจากที่ ไกลให้
รอด ทัง้ เชื้อ สายของเจ้า จากแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ยาโคบจะกลับ มา และมี ความสงบ
และความสบาย และจะไม่มีผู้ใดกระทําให้เขากลัว 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราอยู่กับ
เจ้า เพื่อ ช่วยเจ้า ให้ รอด เราจะกระทํา ให้ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ถึง อวสาน คือ ผู้ ซ่ึง เราได้
กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขานั ้น แต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสาน เราจะตีสอน
เจ้าตามขนาด และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ ปล่อยเจ้าโดยไม่ ลงโทษ 12 เพราะพระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า รอยฟกชํ้า ของเจ้า รักษาไม่ หาย และบาดแผลของเจ้า ก็ ฉกรรจ์ 13 ไม่มี
ผู้ ใดที่ จะช่วยคดี ของเจ้า ไม่มี การรักษาบาดแผลของเจ้า ไม่มี ยารักษาเจ้า 14 คนรัก ทัง้ สิน
้
ของเจ้าได้ลืมเจ้าเสีย เขาทัง้ หลายไม่แสวงหาเจ้าแล้ว เพราะเราตีเจ้าอย่างการโบยตีของศั
ตรู เป็นการลงโทษอย่างของคนโหดร้าย เพราะว่าความชัว่ ช้าของเจ้าก็ มากมาย เพราะว่า
บาปของเจ้า ก็ ทวีขึ้น 15 ไฉนเจ้า ร้องเพราะความเจ็บ ของเจ้า ความเศร้า โศกของเจ้า รักษา
ไม่ หาย เพราะว่าความชัว่ ช้าของเจ้ามากมาย เพราะว่าบาปของเจ้าทวีขึ้น เราได้ กระทําสิง่
เหล่านี้ แก่ เจ้า 16 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่ กินเจ้า เขาจะถู กกิน ปรปักษ์ ของเจ้าหมดสิน
้ ทุกคน
จะตกไปเป็น เชลย ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ ปล้น เจ้า เขาจะเป็น ของถูก ปล้น และทุก คนที่ กิน เจ ้า เป็น
เหยื่อ เราจะทํา เขาให้เป็น เหยื่อ 17 เพราะเราจะให้เจ้ ากลับ มาสู่ สุขภาพดี และเราจะรักษา
บาดแผลของเจ้า ให้ หาย พระเยโฮวาห์ ตรัส เพราะเขาทัง้ หลายเรียกเจ้า ว่า พวกนอกคอก
9
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คือศิโยนซึ่งไม่มีใครแสวงหา 18 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะให้เต็นท์แห่งยาโคบที่
เป็น เชลยกลับ สู่ สภาพเดิม และมี ความเอ็นดู ในเรือ
่ งที่ อาศัย ของเขา เขาจะสร้างเมืองนั ้น
ขึ้นใหม่บนเนิ นของเมือง และพระราชวังจะตัง้ อยู่ในที่ที่เคยอยู่ 19 จะมีเพลงโมทนาพระคุณ
ออกมาจากที่เหล่านั ้น และมีเสียงของผู้ที่รืน
่ เริง เราจะทวีเขาขึ้น และเขาจะไม่มีเพียงน้ อย
คน เราจะกระทํา ให้เขามี เกียรติ เขาจะไม่ เป็น แต่ ผู้ เล็ก น้ อย 20 ลูก หลานของเขาจะเป็น เห
มือนสมัยก่อน และชุมนุมของเขาจะได้ถูกสถาปนาไว้ต่อหน้าเรา และทุกคนที่บีบบังคับเขา
เราจะลงโทษ 21 ขุนนางของเขาจะเป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาทัง้ หลาย ผู้ ครอบครองของเขา
จะออกมาจากท่ามกลางเขาเอง เราจะกระทําให้ท่านนั ้นเข้ามาใกล้ และท่านนั ้นจะเข้าใกล้
เรา เพราะใครเล่า ตัง้ ใจเข้า มาใกล้ เราได้ เอง พระเยโฮวาห์ตรัส 22 และเจ้า ทัง้ หลายจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า� 23 ดูเถิด นั ่นลมหมุนของพระเยโฮวาห์ได้
ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็นลมหมุนกวาด มันจะตกลงอย่างเจ็บปวดบนศีรษะของคนชัว่
24 ความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์จะไม่หยุดยัง้ จนกว่าพระองค์จะทรงกระทํา และ
ให้สําเร็จตามพระทัยพระองค์ประสงค์ ในวาระสุดท้าย เจ้าทัง้ หลายจะพิจารณาถึงข้อความ
นี้
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อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่แผ่นดินของตน
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ในวาระนั ้น เราจะเป็น พระเจ้า ของบรรดาครอบครัว แห่ งอ ิส รา
เอล และเขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา� 2 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ชนชาติที่รอด
ตายจากดาบได้ ประสบพระกรุ ณาคุณ ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร คื ออ ิส ราเอล เมื่อ เราให้ เขาหยุด
3
พัก พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ข้าพเจ้า แต่ ก่อน ตรัสว ่า ‘เราได้ รก
ั เจ้า ด้วยความรัก นิ
4
รัน ดร์ เพราะฉะนั ้น เราจึง ชวนเจ้า มาด้วยความเมตตา เราจะสร้างเจ้า อีก และเจ้า จะถูก
สร้างใหม่ นะ โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย เจ้ าจะตกแต่ง ตัว เจ้าด้วยรํามะนาอีก และจะออก
ไปเต้นรํากับผู้ที่สนุกสนานกัน 5 เจ้าจะปลูกสวนองุนที
่ ่บนภูเขาสะมาเรียอีก ผู้ปลูกก็จะปลูก
6
และจะกินผลนั ้น� เพราะว่าจะมีวน
ั เมื่อคนเฝ้ายามที่อยูบนแดนเทื
่
อกเขาเอฟราอิมจะร้อง
เรียกว่า ‘จงลุก ขึ้น ให้เราไปยัง ศิ โยนเถิด ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา� ” 7 เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงร้องเพลงด้วยความยินดีเพราะยาโคบ และเปล่งเสียงโห่รอ
้ ง
เพราะประมุขของบรรดาประชาชาติ จงป่าวร้อง สรรเสริญ และกล่าวว่า ‘โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด คือคนที่เหลืออยู่ของอิสราเอล� 8 ดูเถิด เรา
จะนําเขามาจากแดนเหนื อ และรวบรวมเขาจากส่วนที่ไกลที่สุดของพิภพ มีคนตาบอด คน
ง่อยอยูท
่ ่ามกลางเขา ผู้หญิงที่มีครรภ์และผู้หญิงที่คลอดบุตรจะมาด้วยกัน เขาจะกลับมาที่
นี่ เป็นหมู่ใหญ่ 9 เขาจะมาด้วยการร้องไห้ และด้วยการทูลวิงวอนเราก็จะนําเขา เราจะให้เขา
เดินตามแม่น้ําเป็นทางตรง ซึ่งเขาจะไม่สะดุด เพราะเราเป็นบิดาแก่ อิสราเอล และเอฟรา
อิมเป็นบุตรหัวปีของเรา 10 โอ บรรดาประชาชาติเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และ
จงประกาศพระวจนะนั ้นในเกาะทัง้ หลายที่หา่ งออกไป จงกล่าวว่า ‘ท่านที่กระจายอิสราเอล
นั ้นจะรวบรวมเขา และจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขา� 11 เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบไว้แล้ว และได้ไถ่เขามาจากมือที่แข็งแรงเกินกว่าเขา 12 เขาทัง้ หลาย
จึงจะมาร้องเพลงอยู่บนที่สูงแห่งศิโยน และเขาจะไปอย่างราบรืน
่ เพราะความดีของพระเย
โฮวาห์ เพราะเมล็ด ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน และเพราะลูก ของแกะและวัว ชี วิต ของเขาทัง้
หลายจะเหมือนกับสวนที่มีน้าํ รด และเขาจะไม่โศกเศร้าอีกต่อไป 13 แล้วพวกพรหมจารีจะ
เปรมปรีดิ ์ในการเต้นรํา ทัง้ คนหนุ่มกับคนแก่ ด้วยกัน เราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้
เป็นความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให้ความยินดีแก่เขาแทนความเศร้าโศก 14 เรา
1
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จะเลี้ยงจิตใจของปุ โรหิตด้วยความอุดมสมบู รณ์ และประชาชนของเราจะพอใจด้วยความ
ดี ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 15 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ได้ ยินเสียงในรามา
เป็น เสียงโอดครวญและรํา่ ไห้ ราเชลร้องไห้ ครํา่ ครวญเพราะบุตรทัง้ หลายของตน นางไม่
รับคําเล้าโลมในเรือ
่ งบุตรทัง้ หลายของตน เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว� 16 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ระงับเสียงร้องไห้ครํา่ ครวญไว้ และระงับน้าํ ตาจากตาของเจ้าเสีย เพราะ
ว่าการงานของเจ้าจะได้รับรางวัล พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ และเขาทัง้ หลายจะกลับมา
จากแผ่นดินของศั ตรู � 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรือ
่ งอนาคตของเจ้ายังมีหวัง ว่าลูกหลาน
ของเจ้า จะกลับ มายัง พรมแดนของเขาเอง 18 เราได้ ยน
ิ เอฟราอิม ครํา่ ครวญว่า ‘พระองค์
ทรงตี สอนข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ก็ ถู กตี สอน อย่างลูก วั วท ี่ ยงั ไม่ เชื่อง ขอทรงนํา ข้า
พระองค์ กลับ เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ กล ับ สู่ สภาพเดิม เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ 19 เพราะแน่ นอนหลังจากที่ข้าพระองค์หน
ั ไปเสีย ข้าพระองค์ก็กลับ
ใจ และหลังจากที่ข้าพระองค์รบ
ั คําสัง่ สอนแล้ว ข้าพระองค์ก็ทุบตีต้นขาของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ อับอาย และข้า พระองค์ ก็ ขายหน้า เพราะว่า ข้า พระองค์ ได้ ทนความหยามนํ้า หน้า
ซึ่ง เกิด ขึ้น เมื่อ ยัง หนุ่ม อยู�
่ ” 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เอฟราอิม เป็น บุตรชายที่รก
ั ของเรา
หรือ เขาเป็นลูกที่รก
ั ของเราหรือ เพราะตัง้ แต่เราพูดกล่าวโทษเขาตราบใด เราก็ยงั ระลึกถึง
เขาอยูต
่ ราบนั ้น เพราะฉะนั ้นจิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะมีความกรุ ณาต่อเขาแน่ 21 จง
ปักเสากรุ ยทางไว้สําหรับตน จงทําป้ายบอกทางไว้สําหรับตัว จงปักใจให้ดีถึงทางหลวง คือ
ทางซึ่งเจ้าได้ไปนั ้น โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย จงกลับเถิด จงกลับมายังหัวเมืองเหล่านี้ ของ
เจ้า 22 โอ บุ ตรสาวผู้กลับสัตย์เอ๋ย เจ้ าจะเถลไถลอยู่อีกนานสักเท่าใด เพราะพระเยโฮวาห์
ได้ สร้างสิง่ ใหม่บนพิภพแล้ว คือ ผู้หญิงจะล้อมผู้ชาย� 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “เมื่อ เราจะให้การเป็น เชลยของเขากลับ สู่ สภาพเดิม เขาจะใช้
ถ้อยคําต่อไปนี้ ในแผ่นดินของยูดาห์ และในหัวเมืองทัง้ หลายอีกครัง้ หนึ่ ง คือ โอ ที่ อยู่แห่ง
ความเที่ยงธรรมเอ๋ย ภูเขาบริสุทธิเอ๋
์ ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรเจ้า 24 ยูดาห์และ
หัวเมืองทัง้ สิน
้ นั ้น ทัง้ บรรดาชาวนา บรรดาผู้ที่ ท่องเที่ยวไปมาพร้อมกับฝูงแกะของเขา จะ
อาศัย อยู่ ด้วยกั นที ่ นั ่น 25 เพราะเราจะให้จิ ตใจที่ ออ
่ นระอานั ้ นอ ม
ิ่ และจิตใจที่ โศกเศร้า ทุก
ดวงเราจะให้บริบูรณ์ � 26 เมื่อนั ้น ข้าพเจ้าตื่นขึ้นและมองดู และการหลับนอนของข้าพเจ้า
ก็ เป็ นที ่ช่น
ื ใจข้าพเจ้า 27 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะหว่านพืช
คนและพืชสัตว์ในวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ 28 และจะเป็นไปอย่างนี้ คือเมื่อเรา
เฝ้าดู เขา เพื่อจะถอนออกและพังลงควํา่ เสีย ทําลาย และนําเหตุ รา้ ยมาฉั นใด เราจะเฝ้าดู
เหนื อเขาเพื่อจะสร้างขึ้นและปลูกฝังฉั นนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 29 “ในสมัยนั ้น
เขาจะไม่กล่าวต่อไปอีกว่า ‘บิดารับประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็ เข็ดฟัน� 30 แต่ทุกคนจะ
ต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของตนเอง มนุษย์ทุกคนที่รบ
ั ประทานองุน
่ เปรีย
้ ว ก็จะเข็ดฟัน�
พันธสัญญาใหม่
“ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ 32 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของ
เขาทัง้ หลาย ในวันทีเ่ ราจูงมือเขาเพื่อนําเขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เป็นพันธสัญญาของ
เราซึ่งเขาผิด ถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 33 “แต่นี่ จะเป็น
พันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับวงศ์ วานอิสราเอล ภายหลังสมัยนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ “เราจะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเราไว้ภายในเขาทัง้ หลาย และเราจะจารึก มัน ไว้ที่ ใน
ดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา
31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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และทุก คนจะไม่ สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่ น้องของตนแต่ละคนอี กว่า ‘จงรู ้จัก พระ
เยโฮวาห์� เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก เราหมด ตัง้ แต่ คนเล ็ กน้ อยที่สุด ถึง คนใหญ่ โตที่ สุด �
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เพราะเราจะให้อภัยความชัว่ ช้าของเขา และจะไม่จดจําบาป
ของเขาทัง้ หลายอีกต่อไป� 35 พระเยโฮวาห์ผูทรงให้
้
ดวงอาทิตย์เป็นสว่างกลางวัน และทรง
ให้ระเบียบตายตัว ของดวงจันทร์ และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็น สว่างกลางคืน ผู้ ทรงกวน
ทะเลให้ คลื่น กําเริบ พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ ว่า 36 “ถ้า
ระเบียบตายตั วน ี้ ต้องพรากไปจากต่อ หน้า เรา แล ้ว เชื้อ สายของอิสราเอลก็ จะต้องหยุด ยัง้
จากการเป็น ประชาชาติ หน่งึ ต่อ หน้า เราเป็น นิ ตย์� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 37 พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ถ้าฟ้าสวรรค์เบื้องบนเป็นทีว
่ ด
ั ได้ และรากฐานของพิภพเบื้องล่างเป็นที
่ให้สํารวจได้ แล้วเราก็จะเหวีย
่ งเชื้อสายอิสราเอลทิง้ ไปเสียหมด ด้วยเหตุบรรดาการซึ่งเขา
ได้ กระทํานั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 38 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด วันเวลาจะมา
ถึง ที่ เมืองนี้ จะต้องสร้างขึ้น ใหม่ เพื่อ พระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่ หอคอยฮานั น เอลไปถึง ประตู มุม
39 และเชือกวัด จะไปไกลกว่า นั ้น ตรงไปถึง เนิ น เขากาเรบ แล ้ วจะเลี้ยวไปถึง ตําบลโกอาห์
40 หุบเขาแห่งซากศพและขี้เถ้าทัง
้ สิน
้ นั ้น และทุ่งนาทัง้ หมดไกลไปจนถึงลําธารขิดโรนจนถึ
งม ุม ประตู ม้า ไปทางตะวัน ออก จะเป็ นที ่ บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ จะไม่ เป็ นที ่ ถอนรากหรือ
ควํา่ ต่อไปอีกเป็นนิ ตย์�
34
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1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมียใ์ นปี ที่สิบแห่งเศเดคียาห์กษั ตริยของยู
์
ดาห์

ซึ่ง เป็น ปี ที่ สิ บแปดของเนบู คัด เนสซาร์ 2 ครัง้ นั ้น กองทัพ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนกําลัง
ล้อมกรุ ง เยรู ซาเล็ม อยู่ และเยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ ถู กขัง อยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ ซึ่ง
อยู่ในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์ 3 เพราะเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้คุมขังท่าน
ไว้ ตรัสว่า “ทําไมท่านจึงพยากรณ์ และกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้
เมืองนี้ ไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และเขาจะยึด เมืองนี้ 4 เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง
ยู ดาห์ จะหนี ไปไม่ พ้น จากมือ ของคนเคลเดีย แต่ จะถูก มอบไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลนเป็น แน่ และจะได้ พู ดก ัน ปากต่อ ปาก และจะแลเห็น ตาต่อตา 5 และเขาจะนํา เศเดคี
ยาห์ ไปยัง บาบิ โลน และท่านจะอยู่ ที่ นั ่น จนกว่า เราจะไปเยีย
่ มท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ ถึงแม้เจ้าจะต่อสู้กับชาวเคลเดีย เจ้าก็จะไม่เจริญ� ” 6 เยเรมียท
์ ูลว่า “พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มายังข้าพระองค์ว่า 7 ดูเถิด ฮานั มเอลบุตรชายชัลลูม อาของเจ้าจะมาหาเจ้า
และกล่าวว่า ‘จงซื้อ นาของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ที่ อานาโธท เพราะว่า สิทธิของการไถ่ ด้วยการซื้อ
นั ้นเป็นของท่าน� 8 แล้วฮานั มเอลลูกของอาของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าที่บริเวณของทหาร
รักษาพระองค์ถูกต้องตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘จงซื้อนาของ
ข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ที่ อานาโธทในแผ่น ดิน เบนยามิน เพราะสิทธิของการถือ กรรมสิทธิแ
์ ละการ
ไถ่เป็นของท่าน จงซื้อไว้เถิด� แล้วข้าพระองค์จึงทราบว่านี่ เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์
9 และข้าพระองค์ก็ซื้อนาที่อานาโธทจากฮานั มเอลลูกของอาของข้าพระองค์ และได้ชง
ั ่ เงิน
ให้ แก่ เขา คือ เงิน สิบ เจ็ด เชเขล 10 ข้า พระองค์ ก็ ลงนามในโฉนดประทับ ตราไว้ เป็น พยาน
และเอาตาชัง่ ชัง่ เงิน 11 แล ้ว ข้า พระองค์ ก็ รับ โฉนดของการซื้อ ทัง้ ฉบั บท ี่ ประทับ ตราแล้ว
ตามกฎหมายและธรรมเนี ยมและฉบับที่เปิ ดอยู่ 12 และข้าพระองค์ก็มอบโฉนดของการซื้อ
ให้แก่ บารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายของมาอาเสอาห์ ต่อ สายตาของฮานั ม เอลลูก
ของอาของข้าพระองค์ ต่อหน้าพยานผู้ที่ลงนามในโฉนดการซื้อและต่อหน้าบรรดาพวกยิว
ผู้ ซึ่ง นั ่ง อยู่ ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ 13 ข้า พระองค์ ก็ กําชับ บารุ ค ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย
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ว่า 14 ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงเอาโฉนดเหล่านี้ ไปเสีย
ทัง้ โฉนดของการซื้อที่ประทับตรากับฉบับที่เปิดนี้ และบรรจุไว้ในภาชนะดินเพื่อจะทนอยูได้
่
15
หลายวัน เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า บ้านเรือนและ
ไร่นาและสวนองุน
่ จะมีการถือกรรมสิทธิก
์ ันอีกในแผ่นดินนี้ �
เยเรมียเ์ ชื่อว่าอิสราเอลจะกลับมาสู่สภาพเดิม

16 หลังจากที่ ข้าพระองค์ มอบโฉนดการซื้อให้แก่ บารุ คบุตรชายเนริยาห์แล้ว

ข้าพระองค์
ได้ อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า 17 ‘ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดู เถิด คือพระองค์ เอง
ผู้ ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ด้วยฤทธานุ ภาพใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ และด้วย
พระกรซึ่ง เหยียดออกของพระองค์ สําหรับ พระองค์ ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ยากเกิน 18 ผู้ ทรงสําแดง
ความเมตตาต่อ คนเป็น พันๆ แต่ ทรงตอบสนองความชัว่ ช้า ของบิดาให้ ตกถึง อกของลูก
หลานสืบ ต่อ มา ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และทรงฤทธิ์ พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธา 19 พระองค์ ทรงเป็น ใหญ่ ในการให้ คํา ปรึกษา ทรงฤทธานุ ภาพในพระราช
กิจ พระเนตรของพระองค์ เห ็ นทุก วิถี ทางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ประทานรางวัล แก่ ทุ ก
คนตามพฤติ การณ์ ของเขาและตามผลแห่งการกระทําของเขา 20 ทรงเป็นผู้สําแดงหมาย
สําคัญ และ การ มหัศจรรย์ ใน แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และ จนถึง สมัย นี้ ก็ ทรง สําแดง ใน อิสราเอล
และท่ามกลางมนุษยชาติ และทรงทําให้ พระนามเลื่องลือ ไปอย่างทุก วัน นี้ 21 พระองค์ ได้
ทรงนํา อิสราเอลประชาชนของพระองค์ ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยหมายสําคัญ และการ
มหัศจรรย์ และด้วยพระหัตถ์ เข้ม แข็ง และพระกรที่ เหย ียดออก และด้วยความสยดสยอง
ยิง่ นั ก 22 และ พระองค์ ประทาน แผ่น ดิน นี้ แก่ เขา ทัง้ หลาย ซึ่ง พระองค์ ทรง ปฏิญาณ แก่
บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลายว่า จะประทานแก่ เขา คือ แผ่น ดิน ซึ่ งม ี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบ
ริบูรณ์ 23 และเขาทัง้ หลายก็ได้เข้าไปและถือกรรมสิทธิแผ่
์ นดินนั ้น แต่เขาทัง้ หลายมิได้เชื่อ
ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ หรือ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ สิ ่ง ทัง้ ปวงซึ่ง
พระองค์ทรงบัญชาเขาให้กระทํานั ้น เขาทัง้ หลายมิได้กระทําเสียเลย เพราะฉะนั ้นพระองค์
ทรงกระทําให้เหตุร้ายทัง้ สิน
่ ้อมอยูได้
่ มาถึงกรุ งเพื่อ
้ นี้ มาถึงเขาทัง้ หลาย 24 ดูเถิด เชิงเทินทีล
จะยึดเอาแล้ว และเพราะเหตุด้วยดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาด เมืองนี้ ก็ได้ถูกม
อบไว้ในมือของคนเคลเดียผู้กําลังต่อสู้อยู่นั ้นแล้ว พระองค์ตรัสสงิ่ ใดก็เป็นไปอย่างนั ้นแล้ว
และดู เถิด พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น 25 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ยัง
ตรัสแก่ ข้าพระองค์ ว่า “จงเอาเงินซื้อนาและหาพยานเสีย� แม้ว่าเมืองนั ้นจะถูกมอบไว้ใน
มือของคนเคลเดีย� ”
กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ว่า 27 “ดู เถิด เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของบรรดาเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ สําหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ 28 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบเมืองนี้ ไว้ในมือ ของชาวเคลเดีย และในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์แห่งบาบิโลน และเขาจะยึดเอาแน่ 29 ชาวเคลเดียผู้ต่อสู้ กับเมืองนี้ จะมาเผาเมือง
นี้ เสียด้วยไฟให้ไหม้หมด ทัง้ บรรดาบ้านที่เขาเผาเครือ
่ งถวายพระบาอัลที่บนหลังคา และเท
เครือ
่ งดื่ม บูชาถวายแก่ พระอื่น เพื่อ ยัว่ เย้า เราให้กริว้ 30 เพราะประชาชนของอิสราเอลและ
ประชาชนของยูดาห์ไม่ได้กระทําอะไรเลย นอกจากความชัว่ ต่อหน้าต่อตาของเราตัง้ แต่หน
ุ่มๆมา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทําอะไรเลย นอกจากยัว่ เย้าเราให้
กร ว
ิ้ ด้วยผลงานแห่ งม ือ ของเขา 31 เมืองนี้ ได้ เร้า ความกริว้ และความพิโรธของเรา ตัง้ แต่
วันที่ได้สร้างมันขึ้นจนถึงวันนี้ เพราะฉะนั ้นเราจะถอนออกไปเสียจากหน้าของเรา 32 เพราะ
ว่าความชัวท
่ งั ้ สิน
้ ของประชาชนอิสราเอล และประชาชนยูดาห์ซ่ึงเขาได้กระทําอันยัว่ เย้าให้
26
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โกรธ คือ ทัง้ ตัว เขา บรรดากษั ตริย์ และเจ้า นายของเขา บรรดาปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ ของ
เขา คนยู ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม 33 เขาทัง้ หลายได้ หน
ั หลัง ให้ เรา มิใช่ หัน หน้า แม้ว ่า
เราได้สอนเขาอยู่อย่างไม่หยุดยัง้ เขาก็มิได้ฟังที่จะรับคําสัง่ สอนของเรา 34 แต่เขาทัง้ หลาย
ได้ ตัง้ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของเขาไว้ในนิ เวศ ซึ่ง เรียกตามนามของเรา กระทํา ให้มี มลทิน
35 เขาทัง
้ หลายได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระบาอัล ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาแห่ งบ ุตรชายของ
ฮิ น โนม เพื่อ ให้ บุ ตรชายและบุตรสาวของเขาลุย ไฟถวายแก่ พระโมเลค ซึ่ง เรามิ ได้ บัญชา
เขาเลยและไม่ได้ มีอยู่ในจิตใจของเราว่า เขาควรจะกระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนนี้ เพื่อเป็น
เหตุ ให้ ยู ดาห์ กระทํา ผิด บาปไป 36 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ตรัส เกี่ยวกับ เมืองนี้ แก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า ‘เมืองนี้ จะถูก ยกให้ ไว้ ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลน ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� 37 ดูเถิด เราจะรวบรวมเขามา
จากประเทศทัง้ ปวง ซึ่ง เราได้ ขับ ไล่ เขาให้ ไปอยู่ ด้วยความกริว้ ด้วยความพิโรธ และความ
ขึ้งโกรธของเรานั ้น เราจะนําเขาทัง้ หลายกลับมายังที่นี้ และจะกระทําให้เขาอาศัยอยู่อย่าง
ปลอดภัย 38 เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 39 เราจะ
ให้ใจเดียวและทางเดียวแก่เขา เพื่อเขาจะยําเกรงเราอยูเป็
่ นนิ ตย์ เพื่อเป็นประโยชน์ แก่เขา
และแก่ลูกหลานของเขาที่ตามเขามา 40 เราจะกระทําพันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับเขาทัง้ หลายอั
นว ่า เราจะไม่ หน
ั จากการกระทําความดี แก่ เขาทัง้ หลาย และเราจะบรรจุ ความยําเกรงเรา
ไว้ในใจของเขาทัง้ หลาย เพื่อ ว่า เขาจะมิ ได้ หัน ไปจากเรา 41 เออ เราจะเปรมปรีดิ ์ ในการที่
จะกระทําความดีแก่เขา และเราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินนี้ ด้วยความมุ่งมัน
่ ด้วยสุดใจของ
เราและสุดจิตของเรา 42 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราได้นําเอาความร้ายยิง่ ใหญ่ทัง้
สิน
้ มาเหนื อ ชนชาติ นี้ ฉั นใด เราก็ จะนํา ความดี ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ สัญญาไว้นั้น มาเหนื อ เขาฉั น
43
นั ้น และจะมี การซื้อ นากัน ในแผ่น ดิน นี้ ซ่ึง เจ้า กล่าวถึงว่า เป็ นที ่ รกร้างปราศจากมนุษย์
หรือ สัตว์ ถู กมอบไว้ในมือ ของคนเคลเดีย 44 ที่ นาน ัน
้ จะซื้ อก ัน ด้วยเงิน ใบโฉนดก็ จะต้อง
ลงนามและประทับ ตรา และลงนามพยานที่ ในแผ่น ดิน ของเบนยามิน ในที่ ต่างๆแถบกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และในหัวเมืองยูดาห์ ในหัวเมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา
และในหัวเมืองแถบภาคใต้ เพราะเราจะให้การเป็นเชลยของเขาทัง้ หลายกลับสู่สภาพเดิม�
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
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กรุ งเยรู ซาเล็มถูกทําลายและอิสราเอลถูกนําไปเป็นเชลย
เมื่อท่านยังถู กกักตัวอยู่ในบริเวณ
ของทหารรักษาพระองค์ นั้ นว ่า 2 “พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้าง พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงปั้ นเพื่อ
สถาปนาไว้ พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า 3 จงทูลเรา และเราจะตอบ
เจ้า และจะสําแดงสิง่ ที่ ใหญ่ ยิง่ และที่ มี อํานาจใหญ่ โต ซึ่ง เจ้า ไม่ รู นั
้ ้น ให้ แก่ เจ้า 4 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ ตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบ้านในกรุ งนี้ และเกี่ ยวด้วย
เรือ
่ งพระราชวังของบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ ซึ่งถู กร้อ
ื ลง เพื่อทําการต่อต้านเชิงเทินและ
ดาบ 5 เขาทัง้ หลายจะมารบกับชาวเคลเดียและทําให้คนเป็นศพไปเต็มบ้านเต็มเรือน เป็น
คนที่ เราสังหารด้วยความกริว้ และความพิโรธของเรา เพราะได้ ซ่อนหน้า ของเราจากกรุ ง
นี้ เนื่ องด้วยความชัว่ ของเขาทัง้ หลาย 6 ดู เถิด เราจะนํา อนามัย และการรักษามาให้ และ
เราจะรักษาเขาทัง้ หลายให้หาย และเผยสันติภาพและความจริงอย่างอุดม 7 เราจะให้พวก
เชลยแห่งยูดาห์และพวกเชลยแห่งอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และจะสร้างเขาทัง้ หลายเสีย
ใหม่ อย่างที่ เขาเป็น มาแต่ เดิ มน ัน
้ 8 เราจะชําระเขาจากบรรดาความชัว่ ช้า ของเขาซึ่ง เขา
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ครัง
้ ที่ สอง
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ได้ กระทํา ต่อ เรา และจะให้อภัย บรรดาความชัว่ ช้า ของเขาซึ่ง เขาได้ กระทํา และการละเมิด
ของเขาต่อเรา 9 และกรุ งนี้ จะให้เรามีช่ืออันให้ความชื่นบาน เป็ นที ่สรรเสริญและเป็นศั กดิ์
ศร ี ต่อ หน้า บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
ิ ถึง ความดี ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน โลก ซึ่ง จะได้ยน
้ ซึ่ง เราได้
กระทําเพื่อเขาทัง้ หลาย เขาจะกลัวและสะทกสะท้าน เพราะความดี และความเจริญทัง้ สิน
้
10
ซึ่ง เราได้ จัดหาให้ เมืองนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า และจะมี เสียงให้ ได้ ยิ นก ั นอ ีก ครัง้
ในสถานที่ นี้ ซึ่งเจ้ากล่าวว่า จะเป็ นที ่รกร้างปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ ในหัวเมือง
แห่งยูดาห์และตามถนนในกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่งร้างเปล่า ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย
และปราศจากสัตว์ใดๆ 11 ที่นั ่นจะได้ยน
ิ เสียงบันเทิงและเสียงรืน
่ เริง และเสียงเจ้าบ่าวและ
เสียงเจ้าสาว และเสียงบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่รอ
้ งเพลงอีก ขณะที่ เขานําเครือ
่ งบูชาแห่งการ
สรรเสริญมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ว่า ‘จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะ
พระเยโฮวาห์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์� เพราะเราจะให้
พวกเชลยแห่ง แผ่น ดิน นั ้น กลับ สู่ สภาพเดิม พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ในสถานที่นี้ ซึ่งเป็นทีรกร้
่
าง ปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ และ
ในหัวเมืองทัง้ สิน
้ ของที่ นี้ จะเป็ นที ่อาศัยของผู้เลี้ยงแกะทัง้ หลายให้แกะของเขาได้ นอนลง
อีก
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดจะครอบครองอีก

13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

ในหัวเมืองแถบแดนเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา ในหัวเมือง
แถบภาคใต้ ในแผ่น ดิน แห่ง เบนยามิน ตามสถานที่ รอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในหัว เมืองยู ดาห์
จะมีฝูงแกะผ่านใต้มือของผู้ที่ นั บอีก 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด วันนั ้นจะมาถึง คือเมื่อ
เราจะให้ สิ ่ งด ี ที่ เราสัญญาไว้ต่อ วงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์ สําเร็จ 15 ในวัน เหล่า
นั ้นและในเวลานั ้น เราจะให้อังกูรชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวิด และท่านจะให้ความยุติธรรม
และความชอบธรรมในแผ่น ดิน นั ้น 16 ในกาลครัง้ นั ้น ยู ดาห์ จะได้ รบ
ั การช่วยให้ รอด และ
เยรู ซาเล็ม จะอาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย และนี่ เป็น ชื่อ ซึ่ง เขาจะเรียกเมืองนั ้น คือ ‘พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา� 17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดาวิดจะไม่ขัดสน
บุรุษ ที่ จะประทับ บนพระที่นั่ง แห่ง วงศ์ วานอิสราเอล 18 และปุโรหิต คนเลวีจะไม่ ขัดสนบุรุษ
ที่ อยู่ต่อหน้าเรา เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเผาเครือ
่ งธัญญบูชา และกระทําการสักการ
บูชาเป็น นิ ตย์� 19 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเรมีย์ ว่า 20 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
ว่า ถ้าเจ้าหักพันธสัญญาของเราด้วยวัน และหักพันธสัญญาของเราด้วยคืนได้ จนวันและ
คืน มาถึง ตามเวลากําหนดไม่ ได้ 21 แล ้ว จึง จะหัก พันธสัญญาของเราซึ่ งม ี ต่อ ดาวิด ผู้ รับ ใช้
ของเราได้ จนท่านไม่ มี โอรสที่ จะเสวยราชย์ บนพระที่นั่ง ของท่าน และหัก พันธสัญญาของ
เรา ซึ่งมต
ี ่อปุโรหิตคนเลวีผูปรนนิ
้
บัติของเราเสียได้ 22 บริวารของฟ้าสวรรค์จะนั บไม่ได้ และ
เม็ดทรายที่ทะเลก็ตวงไม่ได้ฉั นใด เราก็จะให้เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและคนเลวีผู้
ปรนนิ บัติของเราทวีมากขึ้นฉั นนั ้น� 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเรมีย์ว่า 24 “เจ้
าไม่ ได้ พิจารณาดอกหรือ ว่า ประชาชนเหล่า นี้ พู ดก ัน อย่างไร คือ พู ดก ั นว ่า ‘พระเยโฮวาห์
ทรงทอดทิง้ สองครอบครัวท ี่ พระองค์ ทรงเลือกไว้ เสีย แล้ว� ดังนี้ แหละ เขาทัง้ หลายได้ ดู
หมิน
่ ประชาชนของเรา ฉะนี้ เขาจึงไม่เป็นประชาชาติต่อหน้าเขาทัง้ หลายอีกต่อไป 25 พระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เรามิ ได้ สถาปนาพันธสัญญาของเรากับ วัน และคืน และสถาปนากฎ
ต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้ว 26 เราจึงจะทอดทิง้ เชื้อสายของยาโคบและดาวิด
ผู้ รับ ใช้ของเรา และจะไม่ เลือกผู้ หน่งึ จากเชื้อ สายของเขาให้ครอบครองเหนื อ เชื้อ สายของ
อับราฮัม อิสอัคและยาโคบ เพราะเราจะให้การเป็นเชลยของเขากลับสู่สภาพเดิม และจะมี
ความกรุ ณาเหนื อเขา�
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34
เยเรมียต
์ ักเตือนเศเดคียาห์
พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ถึง เยเรมีย์ เมื่อ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งเมืองบา
บิโลน และกองทัพทัง้ หมดของพระองค์ และบรรดาราชอาณาจักรในแผ่นดินโลกซึ่งอยู่ใต้
การครอบครองของพระองค์ และชนชาติทัง้ หลายที่ต่อสู้กับกรุ งเยรู ซาเล็ม และหัวเมืองทัง้
ปวงของกรุ งนั ้ นว ่า 2 “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า จงไปพู ดก ับเศเดคี
ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และกล่าวแก่ ท่านว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบ
กรุ งนี้ ไว้ในมือกษั ตริย์บาบิโลน และเขาจะเผาเสียด้วยไฟ 3 ท่านจะไม่รอดไปจากมือของเขา
แต่ จะถูก จับ แน่ และถูก มอบไว้ในมือ ของเขา ท่านจะได้ เห ็ นกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนตาต่อตา
และจะได้พูดกันปากต่อปาก และท่านจะต้องไปยังบาบิโลน� 4 โอ ข้าแต่เศเดคียาห์กษั ตริย์
แห่งยู ดาห์ อย่างไรก็ ดี ขอทรงสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัส เกี่ยวกับ
พระองค์ดังนี้ ว่า ท่านจะไม่ตายด้วยดาบ 5 ท่านจะตายด้วยความสงบ และเขาจะเผาเครือ
่ ง
หอมเพื่อ ศพบรรพบุรุษ ของท่าน คือ บรรดากษั ตริย์ ซ่ึง อยู่ ก่อนท่านฉั นใด คนเขาก็ จะเผา
เครือ
่ งหอมเพื่อ ท่านฉั น นั ้น และเขาจะครํา่ ครวญเพื่อ ท่านว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย พระองค์ เจ้าข้า
� เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว � พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 6 แล ้วเยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ ได้
ทูล บรรดาพระวจนะเหล่า นี้ ต่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 ขณะเมื่อ
กองทัพ ของกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนกําลัง สู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ทัง้ สิ้นที ่
ยังเหลืออยู่ คือ เมืองลาคีชและเมืองอาเซคาห์ เพราะยังเหลืออยู่สองเมืองนี้ เท่ านั ้ นที ่เป็น
หัวเมืองยูดาห์ที่มีกําแพงป้อม
1

กรุ งเยรู ซาเล็มจะรับโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน

พระ วจนะ ซึ่ง มา จาก พระ เย โฮ วาห์ ยัง เยเร มีย์ หลัง จาก ที่ กษั ตริย์ เศเด คี ยาห์ ได้ ทรง
กระทํา พันธสัญญากับ บรรดาประชาชนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า จะประกาศราชกฤษฎีกาเรือ
่ ง
อิสรภาพแก่ เขาทัง้ หลาย ดังนี้ 9 ให้ ทุ กคนปล่อยทาสฮีบรู ของตนทัง้ ชายและหญิง เสีย ให้
เป็นอิสระ เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดกระทําให้ยว
ิ พี่น้องของตนเป็นทาส 10 เมื่อบรรดาเจ้านายและ
บรรดาประชาชน ผู้เข้ากระทําพันธสัญญาได้ยินว่า ทุกคนจะปล่อยทาสของตนทัง้ ชายและ
หญิง เพื่อว่าเขาทัง้ หลายจะไม่ ถู กกระทําให้เป็นทาสอีก เขาทัง้ หลายก็ ได้ เชื่อฟังและปล่อย
ทาสให้เป็น อิสระ 11 แต่ ภายหลัง เขาได้ หวนกลับ และจับ ทาสชายและหญิง ซึ่ง เขาได้ ปล่อย
ให้เป็นอส
ิ ระนั ้นมาให้อยูใต้
่ บังคับของการเป็นทาสชายและหญิงอีก 12 พระวจนะแห่งพระเย
โฮวาห์จึง มายัง เยเรมีย์จากพระเยโฮวาห์ว่า 13 “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด
ัง นี้ ว่า เราได้ กระทํา พันธสัญญากับ บรรพบุรุษ ของเจ้า ในวันที ่ เรานํา เขาออกมาจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาสว่า 14 เมื่อ สิน
้ เจ็ด ปี แล ้ว เจ้า ทุก คนจะต้องปล่อยพี่ น้องฮีบรู ผู้ ที่
เขาเอามาขายไว้ กับ เจ้า และได้ รับ ใช้ เจ้ ามาหกปี เจ้ าต้องปล่อยเขาให้ เป็ นอ ิ สระพ้น จาก
การรับใช้เจ้า แต่บรรพบุรุษของเจ้าไม่ฟังเราและไม่เงีย
่ หูฟังเรา 15 บัดนี้ เจ้าได้หน
ั กลับและ
กระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา โดยการประกาศอิสรภาพทุกคนต่อเพื่อนบ้านของตน
และเจ้า ได้ กระทํา พันธสัญญาต่อ หน้า เราในนิ เวศซึ่ง เรียกตามนามของเรา 16 แต่ แล ้ว เจ้า
ก็ หวนกลับ กระทํา ให้นามของเราเป็น มลทิน ในเมื่อ เจ้า ทุก คนจับ ทาสชายหญิง ของเจ้า ซึ่ง
เจ้า ได้ ปล่อยให้ เป็ นอ ิ สระไปตามความปรารถนาของเขาทัง้ หลายแล้ วน ั ้นกลับ มาให้ อยู่ ใต้
บังคับ ของการเป็น ทาสชายและหญิ งอ ีก 17 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ า
ทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังเราด้วยการป่าวร้องเรือ
่ งอิสรภาพต่อพีน
่ ้ องและเพื่อนบ้านของตน พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราป่าวร้องว่า เจ้ าทัง้ หลายเป็ นอ ิ สระต่อ ดาบ ต่อ โรคระบาด และ
8
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ต่อ การกันดารอาหาร เราจะกระทํา เจ้า ให้ ยา้ ยไปอยู่ ในบรรดาราชอาณาจักรของแผ่น ดิน
โลก 18 และคนที่ละเมิดต่อพันธสัญญาของเรา และมิได้กระทําตามข้อตกลงในพันธสัญญา
ซึ่งเขาได้ กระทําต่อหน้าเรานั ้น เป็นดังลูกวัวที่เขาตัดออกเป็นสองท่อน และเดินผ่านกลาง
ท่อนเหล่า นั ้น ไป 19 เจ้ านายแห่ง ยู ดาห์ก็ดี เจ้ านายแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ดี ขันที ก็ดี ปุ โรหิต
และบรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้ นก็ดี ผู้ผ่านระหว่างท่อนลูกวัวนน
ั ้ 20 เราจะมอบเขาไว้
ในมือศัตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ศพของเขาจะเป็นอาหาร
ของนกในอากาศและของสัตว์ในแผ่นดินโลก 21 ส่วนเศเดคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์และเจ้า
นายทัง้ หลายของเขานั ้น เราจะมอบไว้ในมือศัตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหา
ชีวต
ิ ของเขา ในมือ ของกองทัพ แห่ งกษั ตริย์ บาบิ โลนซึ่ง ได้ ถอยไปจากเจ้า แล้ วน น
ั ้ 22 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะบัญชาและจะกระทํา ให้ เขากลับ มายัง กรุ ง นี้ และเขาจะสู้ รบ
กับกรุ งนี้ และยึดเอาจนได้ และเผาเสียด้วยไฟ เราจะกระทําให้หว
ั เมืองยูดาห์เป็ นที ่รกร้าง
ปราศจากคนอาศัย�
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วงศ์วานเรคาบเป็นแบบอย่างที่ดี

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ในรัชกาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์

กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า 2 “จงไปหาวงศ์ วานเรคาบและพู ดก ับ เขา และนํา เขามาที่ พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ เข ้า มาในห้องเฉลียงห้องหนึ่ ง แล ้ว เชิญ ให้ เขาดื่ม เหล้า องุน
่ � 3 ดัง นั ้น
ข้าพเจ้าจึงนํายาอาซันยาห์ บุตรชายเยเรมีย์ ผูเป็
้ นบุตรชายฮาบาซินยาห์และพีน
่ ้ องของเขา
4
และบุตรชายของเขาทัง้ หมด และวงศ์ วานเรคาบทัง้ หมด ข้าพเจ้า นํา เขามายัง พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ มาในห้องเฉลียงของบุตรชายของฮานั น ผู้ เป็น บุตรชายอิก ดาลิ ยาห์ ผู้
เป็นคนของพระเจ้า ซึ่งอยูใกล้
่
กับห้องเฉลียงของเจ้านาย เหนื อห้องเฉลียงของมาอาเสอาห์
บุ ตรชายชัลลูม ผู้ ดู แลธรณี ประตู 5 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ วางเหยือกเหล้า องุ ่นก ับ ถ้วยหลายลูก ไว้
หน ้า เหล่า บุตรชายแห่ง วงศ์ วานเรคาบ และข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “เชิญ ดื่ม เหล้า
องุน
่ � 6 แต่ เขาทัง้ หลายตอบว่า “เราจะไม่ ด่ืม เหล้า องุน
่ เพราะโยนาดับ บุตรชายเรคาบผู้
เป็น บิดาของเราบัญชาเราว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายอย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ ทัง้ ตัว เจ้า และลูก หลานของ
เจ้าเป็นนิ ตย์ 7 เจ้าอย่าสร้างเรือน เจ้าอย่าหว่านพืช เจ้าอย่าปลูกหรือมีสวนองุน
่ และเจ้าจง
อยู่ ในเต็นท์ ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า เพื่อ เจ้า จะมี ชี วิต ยืนนานในแผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า อาศัย อยู�
่ 8 เรา
ทัง้ หลายได้เชื่อฟังเสียงของโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราในสิง่ ทัง้ ปวงซึ่งท่าน
ได้บัญชาเรา คือไม่ด่ืมเหล้าองุน
่ ตลอดชีวต
ิ ของเรา ทัง้ ตัวเรา ภรรยา บุตรชาย บุตรสาวของ
เรา 9 และไม่ สร้างเรือนเพื่อ จะอาศัย อยู่ เราไม่ มี สวนองุน
่ หรือ นาหรือ พืช 10 แต่ เราเคยอยู่
ในเต็นท์ และได้ เชื่อ ฟัง และกระทํา ทุก สิง่ ซึ่ง โยนาดับ บิดาของเราได้ บัญชาเราไว้ 11 แต่ ต่อ
มาเมื่อ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ยกมาต่อสู้ กับ แผ่น ดิน นี้ เราพูด ว่า ‘มาเถิด
ให้เราไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพราะกลัวกองทัพคนเคลเดีย และเพราะกลัวกองทัพคนซีเรีย�
ดัง นั ้น เราจึง อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม� 12 แล ้ว พระวจนะแห่ง พระเยโฮวาห์จึง มาถึง เยเรมีย์ ว่า
13 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงไปบอกบรรดาผู้ชายของยู
ดาห์ และบอกชาวกรุ งเยรู ซาเล็มว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เจ้าจะไม่รบ
ั คําสัง่ สอนเพื่อจะเชื่อ
ฟัง ถ้อยคํา ของเราหรือ 14 คํา บัญชาซึ่ง โยนาดับ บุตรชายเรคาบให้ ไว้แก่ บุ ตรชายทัง้ หลาย
ของตน ไม่ ให้ดื่ม เหล้า องุน
่ นั ้น เขาก็ ได้ รักษากัน ไว้แล้ว และเขาทัง้ หลายมิ ได้ ดื่ม เลยจนถึง
วันนี้ เพราะเขาทัง้ หลายได้เชื่อฟังคําบัญชาแห่งบิดาของเขา แต่เราได้พูดกับพวกเจ้าอย่าง
ไม่หยุดยัง้ แต่ เจ้ าทัง้ หลายหาได้ ฟังเราไม่ 15 เราได้ ส่งบรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้พยากรณ์
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มาหาเจ้า ส่งเขามาอย่างไม่หยุดยัง้ กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทุกคนจงหันกลับจากทางชัว่ ของตน
และแก้ไขการกระทําของเจ้าทัง้ หลายเสีย อย่าไปติดตามพระอื่นเพื่อปรนนิ บติ
ั พระเหล่านั ้น
แล ้ว เจ้า จะได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษ ของเจ้า� แต่ เจ้
ามิ ได้ เงีย
่ หู หรือ เชื่อ ฟัง เรา 16 บุ ตรชายทัง้ หลายของโยนาดับ บุตรชายของเรคาบได้ กระทํา
ตามคําบัญชาซึ่งบิดาของเขาได้สัง่ ไว้ แต่ชนชาตินี้ ไม่ได้เชื่อฟังเรา 17 เหตุฉะนี้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งเรา
ประกาศไว้มาเหนื อ ยู ดาห์ และบรรดาชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า เราพู ดก ับ เขาทัง้ หลาย
และเขาก็ไม่ฟัง เราได้เรียกเขาและเขาไม่ขานตอบ� 18 แต่เยเรมีย์ได้พูดกับวงศ์วานเรคาบ
ว่า “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า ได้ เชื่อ ฟัง คํา
บัญชาของโยนาดับบิดาของเจ้า และถือรักษาข้อบังคับของท่านทัง้ สิน
้ และกระทําทุกอย่าง
ที่ท่านบัญชาเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า
โยนาดับบุตรชายเรคาบจะไม่ขัดสนผู้ชายที่ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเราเลยเป็นนิ ตย์�

36
เยเรมียบ
์ ันทึกคําพยากรณ์ ต่างๆของท่าน

1 ต่อมาในปีที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์ กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ พระวจนะ

ต่อ ไปนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงเอาหนั ง สื อม ้ วนม้วนหนึ่ ง และเขียน
ถ้อยคํา นี้ ทัง้ สิน
้ ลงไว้ เป็น คํา ที่ เราได้ พู ดก ับ เจ้า ปรักปรํา อิสราเอลและยู ดาห์ และบรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ วัน ที่ เราได้ พู ดก ับ เจ้า ตัง้ แต่ รัชกาลโยสิ ยาห์ จนถึง วัน นี้ 3 ชะรอย
วงศ์วานยูดาห์จะได้ยน
ิ ถึงความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งเราประสงค์จะกระทําแก่เขาทัง้ ปวง เพื่อว่าทุก
คนจะหันกลับจากทางชัว่ ร้ายของเขา และเพื่อเราจะอภัยโทษความชัว่ ช้าของเขาและบาป
ของเขา� 4 แล ้วเยเรมีย์จึง เรียกบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ให้บารุ ค เขียนพระวจนะทัง้ สิน
้ ของ
พระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสแก่เยเรมีย์ ตามคําบอกของท่านไว้ในหนั งสือม้วน 5 และเยเร
มีย์ก็สัง่ บารุ คว่า “ข้าพเจ้าถูกห้ามไม่ให้ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 ฉะนั ้นเจ้าต้องไป
และในวันถืออดอาหาร เจ้าจงอ่านพระวจนะของพระเยโฮวาห์จากหนั งสือมวน
้ ซึ่งเจ้าเขียน
ไว้ตามคําบอกของเราให้ประชาชนทัง้ สิน
ิ เจ้าจงอ่านให้
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ได้ยน
คนทัง้ ปวงแห่ง ยู ดาห์ ผู้ ออกมาจากหัว เมืองของเขาให้เขาได้ยน
ิ ด้วย 7 ชะรอยเขาจะถวาย
คําทูลวิงวอนของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทุกคนจะหันกลับจากทางชัว่ ของตน
เพราะความกริว้ และความพิโรธซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงประกาศเป็น โทษเหนื อ ชนชาติ นี้ นั ้น
ใหญ่หลวงนั ก� 8 และบารุ คบุตรชายเนริยาห์ได้ กระทําทุกอย่างตามซึ่งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์
สัง่ เขา ถึงเรือ
่ งให้อา่ นพระวจนะของพระเยโฮวาห์จากหนั งสื อม้วนในพระนิ เวศของพระเย
9
โฮวาห์ ต่อ มาในปี ที่ ห้า แห่ง รัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์
ณ เดือนที่เก้า เขาได้ป่าวร้องแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ า
้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและประชาชนทัง้ สิน
้ ผูม
10
จากหัวเมืองแห่งยูดาห์ยงั กรุ งเยรู ซาเล็ม ให้ถืออดอาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล
้ว บารุ ค จึง ได้ อา่ นถ้อยคํา ของเยเรมีย์ จากหนั ง สื อม ้ วนให้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ฟัง ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ในห้องเฉลียงของเกมาริยาห์ บุ ตรชายชาฟาน ผู้ เป็น เลขานุการ ซึ่ง อยู่
ในลานบนตรงทางเข้าของประตูใหม่แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 11 เมื่อมีคายาห์ บุตร
ชายเกมาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ได้ ยิน พระวจนะทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์จากหนั ง สื
อม ้ วนแล้ว 12 ท่านได้ ลงมาที่ พระราชวัง ของกษั ตริย์เข ้า ไปในห้องราชเลขา และดู เถิด เจ้ า
นายทัง้ สิ้นก ็ นั่ง อยู่ที่ นั่น คือ เอลี ชามาราชเลขา เดไลยาห์บุ ตรชายเชไมอาห์ เอลนาธัน บุตร
ชายอัคโบร์ เกมาริยาห์บุตรชายชาฟาน เศเดคียาห์บุตรชายฮานั นยาห์ และบรรดาเจ้านาย
ทัง้ สิน
้ 13 และมี คายาห์ก็ เล่าถ้อยคําทัง้ สิน
้ ซึ่งท่านได้ ยิน เมื่อบารุ คอ่านจากหนั งสื อม้วนให้
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ประชาชนฟังนั ้น 14 เหตุดังนั ้นบรรดาเจ้านายจึงใช้เยฮูดีบุตรชายเนธานิ ยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชาย
ของเชเลมิยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายของคูชี ให้ไปพูดกับบารุคว่า “จงถือหนั งสือมว
้ นซึ่งเจ้าอ่านให้
ประชาชนฟังนั ้นมา� ดังนั ้นบารุ คบุตรชายเนริยาห์จึงถือหนั งสือม้วนนั ้นมาหาเขาทัง้ หลาย
15 และเขาทัง
้ หลายจึงพูดกับเขาว่า “จงนั ่งลงอ่านหนั งสือนั ้นให้เราฟัง� บารุ คจึงอ่านให้เขา
ฟัง 16 ต่อมาเมื่อเขาได้ยน
ิ คําทัง้ หมดนั ้นกห
็ น
ั มาหากันด้วยความกลัว เขาทัง้ หลายจึงพูดกับ
บารุ คว่า “เราจะต้องบอกบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ต่อกษั ตริย์� 17 แล้วเขาทัง้ หลายจึงถามบา
รุ คว่า “จงบอกเราว่า เจ้าเขียนถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ อย่างไร เขียนตามคําบอกของเขาหรือ�
18 บารุ ค ตอบเขาทัง
้ หลายว่า “ท่านได้ บอกถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ แก่ ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้า ก็
เข ีย นมัน ไว้ด้วยหมึก ในหนั ง สื อม ้ วน � 19 แล ้ว เจ้า นายทัง้ หลายบอกบารุ ค ว่า “ทัง้ เจ้า และ
เยเรมีย์จงไปซ่อนเสีย อย่าให้ผู้ใดทราบว่าเจ้าอยูที
่ ่ไหน� 20 แล้วเขาทัง้ หลายก็เข้าไปในท้อง
พระโรงเพื่อเฝ้ากษั ตริย์ เมื่อเอาหนั งสือม้วนเก็บไว้ในห้องของเอลีชามาราชเลขาแล้ว เขาก็
กราบทูลถ้อยคําทัง้ สิน
้ นั ้นแก่กษั ตริย์
กษั ตริยเยโฮยาคิ
์
มเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย

21 กษั ตริย์ก็รับสัง
่ ให้เยฮูดีไปเอาหนั งสือม้วนนั ้นมา

เขาก็ไปเอามาจากห้องของเอลีชามา
ราชเลขา และเยฮู ดี ก็ อ่านถวายกษั ตริย์และแก่ บรรดาเจ้า นายทัง้ สิน
ื อยู่ข้างๆกษั ตริย์
้ ผู้ ยน
22 เวลานั ้น เป็ น เดือนที่ เก้า กษั ตริย์ประทั บอย ู่ ในพระราชวัง เหมันต์ และมี ไฟลุก อยู่ในโถไฟ
หน้า พระพักตร์ 23 ต่อ มาเมื่อ เยฮู ดี อ่านไปได้ สามหรือ สี่ แถบ กษั ตริย์ ทรงเอามีด อาลักษณ์
ตัด ออก และทรงโยนเข้าไปในไฟที่ ในโถไฟ จนหนั ง สื อม ้ วนนั ้น ถูก ไฟที่ ในโถไฟเผาผลาญ
หมด 24 ถึง กระนั ้น กษั ตริย์ หรือ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ ได้ ยิน บรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ หาได้
เกรงกลัวหรือฉี กเสื้อผ้าของตนไม่ 25 แม้ว่าเมื่อเอลนาธันและเดลายาห์และเกมาริยาห์ ได้
ทูล วิง วอนกษั ตริย์ มิ ให้พระองค์ ทรงเผาหนั ง สื อม ้ วน พระองค์ หาทรงฟัง ไม่ 26 กษั ตริย์ ทรง
บัญชาให้เยราเมเอลบุตรชายฮามเมเลค และเสไรอาห์บุ ตรชายอัส รีเอล และเชเลมิ ยาห์บุ
ตรชายอับเดเอล ให้จับบารุ คเสมียนและเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ แต่พระเยโฮวาห์ทรงซ่อนท่าน
ทัง้ สองเสีย
พระเจ้าทรงให้เยเรมียบ
์ ันทึกพระวจนะอีกครัง้

27 หลังจากที่กษั ตริยทรงเผาหนั
์
งสือม้วนอันมีถ้อยคําซึ่งบารุ คเขียนตามคําบอกของเยเร

มียแล้
์ ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียว่
์ า 28 “จงเอาหนั งสือมว
้ นอีกม้วนหนึ่ งและ
จงเขียนถ้อยคํา แรกซึ่ง อยู่ ในหนั ง สื อม ้ วนก่อนลงไว้ทัง้ หมด คือ ซึ่ง เยโฮยาคิ มกษั ตริย์ แห่ง
ยูดาห์ทรงเผาเสียนั ้น 29 และเกี่ยวกับเรือ
่ งเยโฮยาคิมกษั ตริย์ยูดาห์นั้นเจ้าจงกล่าวดังนี้ ว่า
‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ท่านได้ เผาหนั ง สื อม ้ วนนี้ เสีย และกล่าวว่า ทําไมเจ้า จึง ได้ เข ียน
ไว้ในนั ้นว่า “กษั ตริย์บาบิโลนจะมาทําลายแผ่นดินนี้ เป็นแน่ และจะตัดมนุษย์และสัตว์ออก
เสียจากแผ่นดินนั ้น� 30 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเยโฮยาคิมกษั ตริ
ย์แห่งยูดาห์ว่า เยโฮยาคิ มจะไม่มีบุ ตรที่ จะประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และศพของท่าน
จะถูก ทิง้ ไว้ ให้ ตากแดดกลางวัน และตากนํ้าค้างแข็ง เวลากลางคืน 31 เราจะลงโทษท่าน
และเชื้อสายของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย เราจะนํา
เหตุรา้ ยทัง้ สินที
้ เ่ ราได้ประกาศต่อพวกเขา แต่เขาไม่ฟังนั ้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และบนคนยูดาห์� ” 32 แล้วเยเรมีย์จึงเอาหนั งสือม้วนอีกม้วนหนึ่ ง มอบให้บารุ
คบ ุตรชายเนริยาห์เสมียน ผู้ เข ียนถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ในนั ้น ตามคํา บอกของเยเรมีย์ คือ ถ้อยคํา
ทัง้ สิน
้ ในหนั งสือม้วนซึ่งเยโฮยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เผาเสียในไฟ และมีถ้อยคําเป็ นอัน
มากที่คล้ายคลึงกันเพิม
่ ขึ้น
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เยเรมียถู
์ กคุมขัง
1 เศเดคียาห์ราชบุตรของโยสิยาห์ ผูซึ
้ ่งเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ตัง้ ให้เป็นก
ษั ตริย์ในแผ่นดินยูดาห์ ได้เสวยราชย์แทนโคนิ ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิม 2 แต่ท่านเองก็ดี
หรือข้าราชการของท่านก็ดี หรือประชาชนแห่งแผ่นดินกดี
็ หาได้ฟังพระวจนะของพระเยโฮ
3
วาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ไม่ กษั ตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้เยฮูคัลบุตรชาย
เชเลมิ ยาห์ และเศฟัน ยาห์ ปุ โรหิ ตบ ุตรชายมาอาเสอาห์ ให้ ไปยัง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ กล่าว
ว่า “ขออธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราเผื่อ เรา� 4 ฝ่ายเยเรมีย์ นั้น ยัง เข้า นอก
ออกในท่ามกลางประชาชนอยู่ เพราะท่านยั งม ิ ได้ ถู กจํา ขัง 5 กองทัพ ของฟาโรห์ได้ ออกมา
จากอียป
ิ ต์ และเมื่อคนเคลเดียผู้ซ่ึงกําลังล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ได้ ยินข่าวนั ้น เขาทัง้ หลาย
ก็ ถอยทัพ ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม 6 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ว่า
7 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าจงไปบอกกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ผู้ซึ่งใช้
เจ้ามาถามต่อเราว่า ‘ดูเถิด กองทัพของฟาโรห์ซ่ึงได้มาช่วยเจ้ากําลังจะกลับไปอียป
ิ ต์ ไปยัง
แผ่นดินของเขา 8 และคนเคลเดียจะกลับมาต่อสู้กับกรุ งนี้ อีก เขาทัง้ หลายจะยึดไว้และเผา
เสียด้วยไฟ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่าล่อลวงตัวเจ้าโดยกล่าวว่า “คนเคลเดียจะถอย
ออกไปจากเราทีเดียวแน่ � เพราะว่าเขาจะไม่ถอยออกไปเลยทีเดียว 10 ถึงแม้ว่าเจ้ากระทํา
ให้ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ที่ กําลัง ต่อสู้ เจ้ าให้ พ่ายแพ้ และมี เหลือ แต่ คนที ่ บาดเจ็บ
เท่านั ้น เขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น ทุ กคนในเต็นท์ ของเขา และเผากรุ ง นี้ เสียด ้วยไฟ� ” 11 ต่อ
มาเมื่อ กองทัพ ของคนเคลเดีย ได้ ถอยจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะกองทัพ ของฟาโรห์ เข ้า มา
ประชิด 12 เยเรมีย์ ก็ ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม มุ่ง ไปยัง แผ่น ดิน เบนยามิน เพื่อ จะรับ ส่วน
ของท่านท่ามกลางประชาชนที่นั ่น 13 เมื่อท่านอยู่ที่ประตูเบนยามิน ทหารยามคนหนึ่ งอยู่ที่
นั ่น ชื่ออิรียาห์บุตรชายเชเลมิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮานั นยาห์ได้จับเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ กล่าว
ว่า “ท่านกําลังหนี ไปหาคนเคลเดีย� 14 และเยเรมีย์ตอบว่า “ไม่จริงเลย ข้าพเจ้ามิได้กําลัง
หนี ไปหาคนเคลเดีย� แต่ อิ รียาห์ ไม่ ฟัง ท่าน และจับ เยเรมีย์ นํา มาหาพวกเจ้า นาย 15 และ
บรรดาเจ้า นายก็ เดือดดาลต่อ เยเรมีย์ และเขาทัง้ หลายก็ ตี ท่านและขัง ท่านไว้ในเรือนของ
โยนาธานเลขานุการ เพราะได้ทําให้เป็นคุก 16 เมื่อเยเรมียเข
์ ้าไปในคุกใต้ดินและในห้องเล็ก
แล้ว เยเรมีย์ก็ ค้างอยู่ที่ นั ่น หลายวัน แล้ว 17 กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ใช้ ให้คนไปเอาตั วท ่า นออก
มา กษั ตริย์ได้ สอบถามท่านเป็นความลั บที่ในพระราชวังว่า “มี พระวจนะอันใดมาจากพระ
เยโฮวาห์บ้างหรือ� เยเรมีย์ทูล ว่า “มี พ่ะ ย่ะค่ะ� แล ้ วท ่า นทูล อีกว่า “พระองค์ จะถูก มอบไว้
ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 18 เยเรมีย์ได้ ทูลกษั ตริย์เศเดคี ยาห์อีกว่า “ข้าพระองค์ ได้
กระทําอะไรผิดต่อพระองค์ หรือต่อข้าราชการของพระองค์ หรือต่อชนชาตินี้ พระองค์จึงได้
จําขังข้าพระองค์ ไว้ในคุก 19 ผู้พยากรณ์ ของพระองค์ ผู้ได้ พยากรณ์ ให้พระองค์ ว่า ‘กษั ตริย์
แห่งบาบิโลนจะไม่มาต่อสู้ พระองค์ หรือต่อสู้แผ่นดินนี้ � นั ้นอยู่ที่ไหน 20 เพราะฉะนั ้นบัดนี้
โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ผู้ เป็น เจ้า นายของข้า พระองค์ ขอพระองค์ สด ับ ฟัง ขอคํา ทูล ของข้า พระ
องค์ เป็ นที ่ โปรดปรานต่อ พระพักตร์ของพระองค์ ขออย่า ส่ง ข้า พระองค์ กล ับ ไปที่ เรือนของ
โยนาธานเลขานุการนั ้น เลย เกรงว่า ข้า พระองค์ จะตายเสีย ที่ นั ่น � 21 กษั ตริย์ เศเดคี ยาห์จึ
งม ี รบ
ั สัง่ ให้ เขามอบเยเรมีย์ ไว้ที่ บริเวณทหารรักษาพระองค์ และเขาให้ ขนมปัง แก่ ท่านวัน
ละก้อนจากถนนช่างทํา ขนมจนขนมปัง ในกรุ ง นั ้น หมด เยเรมีย์ จึง ค้างอยู่ ในบริเวณทหาร
รักษาพระองค์อย่างนั ้น
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เยเรมียถู
์ กหย่อนลงไปในคุกใต้ดิน
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1 ฝ่ายเชฟาทิยาห์บุตรชายมัทธาน

เกดาลิยาห์บุตรชายปาชเฮอร์ และยูคาลบุตรชายเชเล
มิยาห์ และปาชเฮอร์บุตรชายมัลคิยาห์ได้ยินถ้อยคําของเยเรมียที
์ ่กล่าวแก่ประชาชนทุกคน
ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ผูใดอยู
้
ใ่ นกรุ งนี้ จะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด แต่ ผู้ ใดที่ ออกไปหาคนเคลเดีย จะมี ชี วิตอยู่ เขาจะมี ชี วิต เป็น บําเหน็ จ
แห่งการสงคราม และยังมีชีวิตอยู่ 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า แน่ นอนกรุ งนี้ จะต้องมอบไว้
ในมือของกองทัพของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและท่านจะยึดไว้� 4 และบรรดาเจ้านายจึงทูล
กษั ตริย์ว่า “ขอประหารชายคนนี้ เสีย เพราะเขากระทํา ให้มือ ของทหารซึ่ง เหลือ อยู่ในเมือง
นี้ อ่อนลง ทั ้ งม ือ ของประชาชนทัง้ หมดด้วย โดยพูด ถ้อยคํา เช่น นี้ แก่ เขาทัง้ หลาย เพราะ
ว่า ชายคนนี้ มิได้ แสวงหาความอยูเ่ ย็น เป็นสุข ของชนชาติ นี้ แต่ หาความทุกข์ ยากลําบาก �
5 กษั ตริยเศเดคี
์
ยาห์ตรัสว่า “ดูเถิด ชายคนนี้ อยูในมื
่
อของท่านทัง้ หลายแล้ว เพราะกษั ตริย์
6
จะทําอะไรขัดท่านทัง้ หลายได้เล่า� เขาจึงจับเยเรมียห
์ ย่อนลงไปในคุกใต้ดินของมัลคิยาห์
บุ ตรชายฮามเมเลคซึ่ง อยู่ ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาเอาเชือกหย่อนเยเรมีย์ ลงไป
ในคุกใต้ดินนั ้นไม่มีน้าํ มีแต่โคลน และเยเรมียก็
์ จมลงไปในโคลน
เอเบดเมเลคช่วยเยเรมีย์
เมื่อ เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย ขั นที คนหนึ่ ง ในพระราชวัง ได้ ยิ นว ่า เขาหย่อนเยเรมีย์
ลงไปในคุกใต้ดินนั ้น ฝ่ายกษั ตริย์ประทั บอยู่ที่ ประตูเบนยามิน 8 เอเบดเมเลคก็ออกไปจาก
พระราชวัง และทูล กษั ตริย์ ว่า 9 “ข้า แต่ กษั ตริย์ผู้ เป็น เจ้า นายของข้า พระองค์ คนเหล่า นี้ ได้
กระทําความชัว่ ร้ายในบรรดาการที่ เขาได้กระทําต่อเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ โดยที่ ได้ทิง้ ท่านลง
ไปในคุกใต้ดิน ท่านคงหิวตายที่นั ่น เพราะในกรุ งนี้ ไม่มขนมปั
ี
งเหลืออยูเลย
่
� 10 แลว
้ กษัตริย์
มีรับสัง่ ให้เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปียว่า “จงเอาคนไปจากที่นี่ กับเจ้าสามสิบคน แล้วฉุ ดเยเร
มียผู
์ พยากรณ์
้
ออกมาจากคุกใต้ดินก่อนเขาตาย� 11 เอเบดเมเลคจึงเอาคนไปด้วยและไปที่
พระราชวังไปยังเรือนพัสดุเพื่อเอาผ้าเก่าๆและเสื้อผ้าขาดๆ ซึ่งเขาเอาเชือกผูกหย่อนลงไป
ให้เยเรมีย์ที่ในคุกใต้ดิน 12 แล้วเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปียพูดกับเยเรมีย์ว่า “ท่านจงคล้อง
ผ้าและเสื้อเก่านั ้นไว้ใต้รักแร้และเชือก� เยเรมีย์กระทําตาม 13 แล้วเขาก็ฉุ ดเยเรมีย์ข้น
ึ มา
ด้วยเชื อก และยกท่านขึ้น มาจากคุก ใต้ ดิน และเยเรมีย์ ก็ ยัง ค้างอยู่ ในบริเวณทหารรักษา
พระองค์
7

เศเดคียาห์ทรงขอคําแนะนําจากเยเรมีย์
กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ทรงใช้คนไปนํา เยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ มาที่ทางเข้า พระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ชอ
่ งที่ สาม กษั ตริย์ ตรัส กับ เยเรมีย์ ว่า “เราจะถามท่านสัก ข้อ หนึ่ ง ขออย่า ปิดบัง
ไว้จากเราเลย� 15 เยเรมีย์ จึง ทูล เศเดคี ยาห์ ว่า “ถ้า ข้า พระองค์ จะทูล พระองค์ พระองค์ จะ
ประหารข้าพระองค์แน่ มิใช่หรือ และถ้าข้าพระองค์จะถวายคําปรึกษา พระองค์จะไม่ฟังข้า
พระองค์มิใช่หรือ� 16 แลว
้ กษั ตริย์เศเดคียาห์ก็ทรงปฏิญาณแก่เยเรมียเ์ ป็นการลับว่า “พระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างวิญญาณของเราทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด เราจะไม่ ประหารท่านหรือ
มอบท่านไว้ในมือ ของคนเหล่า นี้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของท่านฉั น นั ้น� 17 แล ้วเยเรมีย์ทูล เศเดคี
ยาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ถ้าพระองค์จะ
ยอมมอบตัวแก่พวกเจ้านายแห่งกษั ตริย์บาบิโลนแล้ว เขาจะไว้ชีวิตของพระองค์ และกรุ งนี้
จะไม่ต้องถูกไฟเผา พระองค์ และวงศ์ วานของพระองค์ จะมีชีวิตอยู่ได้ 18 แต่ ถ้าพระองค์ ไม่
ยอมมอบตัวแก่พวกเจ้านายแห่งกษัตริย์ของบาบิโลนแล้ว กรุงนี้ จะต้องถูกมอบไว้ในมือของ
ชนเคลเดีย และเขาทัง้ หลายจะเอาไฟเผาเสีย และพระองค์จะหนี ไม่รอดไปจากมือของเขา
ทัง้ หลาย� 19 กษั ตริย์เศเดคียาห์จึงตรัสกับเยเรมีย์ว่า “เรากลัวพวกยิวซึ่งเล็ดลอดไปหาคน
เคลเดีย เกรงว่า เราจะถูก มอบไว้ในมือ ของพวกเหล่า นั ้น และเขาทัง้ หลายจะกระทํา ความ
14
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อัปยศแก่ เรา� 20 เยเรมีย์ทูลว่า “เขาจะไม่ มอบพระองค์ ไว้ ขอพระองค์ เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์ตามสิง่ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ ทูล พระองค์ และพระองค์ ก็ จะเป็นสุข และเขาก็
จะไว้พระชนม์ ของพระองค์ 21 แต่ ถ้าพระองค์ ไม่ ยอมมอบตัว ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะซึ่งพระ
เยโฮวาห์ทรงสําแดงต่อข้าพระองค์ 22 ดู เถิด บรรดาผู้หญิงที่ เหลืออยู่ในวังของกษั ตริย์แห่
งยู ดาห์ จะได้ ถู กนํา ออกไปให้ พวกเจ้า นายของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และผู้ หญิง เหล่า นั ้น
จะว่า ‘เพื่อนทัง้ หลายของพระองค์ได้หลอกลวงพระองค์ และได้ชนะพระองค์แล้ว พระบาท
ของพระองค์จมลงในโคลนแล้ว และเขาทัง้ หลายก็หน
ั ไปจากพระองค์� 23 เขาจะพาบรรดา
สนมและมเหสี และบุตรของพระองค์ ไปให้ คนเคลเดีย และพระองค์ เองก็ จะไม่ ทรงรอดไป
จากมือของเขาทัง้ หลาย แต่พระองค์จะถู กกษั ตริย์แห่งบาบิโลนจับได้ และพระองค์จะเป็น
เหตุ ที่ พวกเขาเผากรุ ง นี้ เสียด ้วยไฟ� 24 แล ้วเศเดคี ยาห์ ตรัส กับ เยเรมีย์ ว่า “อย่า ให้ ผู้ ใดรู ้
ถ้อยคํา เหล่า นี้ และท่านจะไม่ ตาย 25 แต่ ถ้า พวกเจ้า นายได้ ยิ นว ่า เราได้ พู ดก ั บท ่าน และ
มาหาท่านพูด ว่า ‘จงบอกมาว่า เจ้า พูด อะไรกับ กษั ตริย์ และกษั ตริย์ ตรัส อะไรกับ เจ้า อย่า
ซ่อนอะไรจากเราเลย และเราจะไม่ ฆ่า เจ้า� 26 ท่านจงบอกเขาทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ ทูล
ขอต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ มิ ให้ พระองค์ ทรงส่ง ข้าพเจ้า กลับ ไปที่ เรือนของโยนาธานเพื่อ ให้
ตายเสียที่นั ่น� ” 27 และเจ้านายทัง้ ปวงก็มาหาเยเรมียแ
์ ละซักถามท่าน และท่านก็ตอบเขา
ตามบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ที่กษั ตริยทรงรั
์
บสัง่ ท่าน เขาทัง้ หลายจึงหยุดถามท่าน เพราะการ
สนทนานั ้นไม่มีใครได้ยิน 28 และเยเรมีย์ก็ค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์จนถึงวันที่
เยรู ซาเล็มถูกยึด ท่านอยูใ่ นที่นั่นเมื่อเยรู ซาเล็มถูกยึด
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ในปี ที่ เก ้า แห่ง เศเดคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ ในเดือนที่ สิบ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่
งบาบิโลนและกองทัพทัง้ สิน
้ ของท่านได้มาสู้รบกรุ งเยรู ซาเล็มและได้ล้อมไว้ 2 ในปีที่สิบเอ็ด
แห่ง รัช กาลเศเดคี ยาห์ เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ กรุ งนั ้ นก ็ แตก 3 แล ้ว บรรดาเจ้า นายขอ
งกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนได้ เข ้า มานั ่ง ที่ ประตู กลาง มี เนอร์กัล ชาเรเซอร์ สัม การ์เนโบ สารเส
คิม รับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และบรรดาเจ้านายที่เหลืออยู่ทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์แห่
งบาบิ โลน 4 ต่อ มาเมื่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และบรรดาทหารได้ เห ็น แล้ว เขาทัง้
หลายได้หนี ออกจากกรุ งในเวลากลางคืนไปทางอุทยานของกษั ตริย์ ออกทางประตูระหว่าง
กําแพงทัง้ สอง และท่านได้หนี ไปยังทางที่ราบ 5 แต่กองทัพของคนเคลเดียได้ติดตามเขาทัง้
หลาย ไปทันเศเดคียาห์ที่ราบเมืองเยรีโค และเมื่อเขาทัง้ หลายจับท่านได้แล้ว เขาได้นําท่าน
ไปยังเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ ตําบลริบลาห์ในแผ่นดิน ฮามั ท และพระองค์ ก็
พิพากษาโทษท่าน 6 กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ฆ่า บรรดาบุตรชายของเศเดคี ยาห์ ที่ ตําบลริบ
ลาห์ ต่อ หน้า ต่อตาของท่าน และกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ประหารพวกขุนนางทัง้ สิน
้ ของยู
7
ดาห์เสีย พระองค์ ทรงทํา นั ยน์ ตาของเศเดคี ยาห์ให้บอดไป แล ้ว ตีตรวนท่านไว้เพื่อ จะนํา
ไปบาบิโลน 8 คนเคลเดียได้เผาพระราชวังและบ้านเรือนของประชาชน และพังกําแพงกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เสีย 9 แล ้วเนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ จับ ส่วนประชาชน
ที่ เหลือ อยู่ ในกรุ ง เป็น เชลยพาไปยัง บาบิ โลน ทัง้ คนที่ เล็ดลอด คือ คนที่ เล็ดลอดมาหาท่าน
และส่วนคนที่ เหลืออยู่ 10 เนบู ซาระดาน ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ทิง้ คนจนแห่ง
ประชาชนที่ ไม่มี สมบัติ อะไรไว้ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ บ้าง และในเวลาเดียวกัน ได้ มอบสวนองุน
่
และไร่นาให้แก่เขา
1

เนบูคัดเนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้ดูแลรักษาเยเรมีย์
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เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ประทานบัญชาเกี่ ยวด ้วยเยเรมีย์ ทางเนบู ซา
ระดาน ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ว่า 12 “จงรับท ่านไป ดู แลท่านให้ ดี และอย่า ทํา
อันตรายแก่ ท่าน แต่ จงกระทํา แก่ ท่านตามที่ ท่านจะบอกให้� 13 ดัง นั ้น เนบู ซาระดานผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เนบูชส
ั บาน รับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และบรรดา
เจ้า นายของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ใช้ คนไป 14 คือ พวกท่านได้ ใช้ คนไปนํา เยเรมีย์ มาจาก
บริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาทัง้ หลายมอบท่านไว้กับเกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ผู้เป็น
บุตรชายชาฟาน ให้นําท่านไปบ้าน ดังนั ้นท่านจึงได้อยูท่
่ ามกลางประชาชน 15 พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ ขณะที่ท่านถูกขังอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์นั้นว่า 16 “จง
ไปบอกเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย ว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด
ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้ ถ้อยคํา ของเราที่ มี อยู่ ต่อกร ุง นี้ สําเร็จ ในทางร้ายไม่ ใช่ ทางดี และจะ
สําเร็จ ต่อ หน้า เจ้า ในวัน นั ้น 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า แต่ เราจะช่วยเจ้า ให้พ้น ในวัน นั ้น และ
เขาจะไม่ มอบเจ้า ไว้ในมือ ของคนที่ เจ้ ากลัว 18 เพราะเราจะช่วยเจ้า ให้พ้น เป็น แน่ และเจ้า
จะไม่ล้มลงด้วยดาบ แต่เจ้าจะมีชีวิตเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม เพราะเจ้าได้ไว้วางใจใน
เรา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�
11
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ท่ามกลางประชาชนซึ่งเหลืออยูใ่ นยูดาห์
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ หลัง จากที่ เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์ ได้ ปล่อยให้ ท่านไปจากรามาห์ ครัง้ เมื่อ เขาจั บท ่านตีตรวนมาพร้อม
กับ บรรดาเชลยพวกกรุ ง เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ ผู้ ที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน 2 ผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ นํา เยเรมีย์ มาแล้ว พู ดก ั บท ่า นว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทรงประกาศความร้ายนี้ ต่อสถานที่นี้ 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เป็นไปและทรง
กระทําตามที่พระองค์ตรัสไว้ เพราะท่านทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ และไม่เชื่อ
ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ สิ ่ง นี้ จึง ได้ เป็น มาเหนื อ ท่าน 4 ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า ปล่อยท่าน
จากโซ่ ตรวนที่ มือของท่าน ถ้าท่านเห็นชอบที่ จะมายังกรุ งบาบิโลนกับข้าพเจ้า ก็ จงมาเถิด
ข้าพเจ้า จะดูแลท่านให้ ดี แต่ ถ้า ท่านไม่ เห ็น ชอบที่ จะมายัง กรุ ง บาบิ โลนกับ ข้าพเจ้า ก็ อย่า
มา ดู ซิ แผ่ นดิน ทัง้ หมดนี้ อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ท่านจะไปที่ไหนก็ ได้ ตามแต่ ท่านเห็นดี เห ็น ชอบ
ที่ จะไป� 5 ขณะเมื่อ ท่านยัง ไม่ กล ับไป เขากล่าวว่า “ท่านจงกลับ ไปหาเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชา
ยอาหิคัม ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ แต่ งตัง้ ให้ เป็น ผู้ วา่ ราชการ
บรรดาหัว เมืองยู ดาห์ และอยู่ กับ เขาท่ามกลางประชาชน หรือ จะไปที่ ใดที่ ท่านเห็น ชอบจะ
ไปก็ ได้ � ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ จึง สั ่ งอน ุมั ติ เสบียงและให้ ของขวัญ แก่ เยเรมีย์
แล้ว ก็ ปล่อยท่านไป 6 เยเรมีย์ ก็ ไปหาเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคั มท ี่ มิ สปาห์ และอาศัย อยู่
กับ เขาท่ามกลางประชาชนซึ่ง เหลือ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 7 เมื่อ บรรดาหัวหน้า ของกองทหารที่
ในทุ่งนา คือพวกเขาและคนของเขาทัง้ หลายได้ยินว่า กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ เกดา
ลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ให้เป็น ผู้ วา่ ราชการในแผ่น ดิน นั ้น และได้ มอบชายหญิ งก ับ เด็ก ผู้ ที่
เป็นคนจนในแผ่นดิน ซึ่งมิได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลนไว้ให้ท่านนั ้น 8 เขาทัง้ หลายก็
ไปหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ มีอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ โยฮานั นและโยนาธานบุตรชาย
คาเรอาห์ เสไรอาห์บุ ตรชายทันหุเมท บรรดาบุตรชายของเอฟายชาวเนโทฟาห์ เยซันยาห์
บุตรชายชาวมาอาคาห์ ทัง้ ตัวเขาและคนของเขา 9 เกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตร
ชายชาฟานก็ได้ปฏิญาณให้แก่เขาและคนของเขา กล่าวว่า “อย่ากลัวในการที่ จะปรนนิ บัติ
คนเคลเดีย จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งบาบิโลน แล้วท่านทัง้ หลายก็
จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข 10 ส่วนตัวข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ที่ มิ สปาห์ เพื่อจะปรนนิ บัติ
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คนเคลเดีย ผู้ซึ่งจะมาหาเรา แต่ ฝ่ายท่านจงเก็ บน้าํ องุน
่ ผลไม้ฤดู รอ
้ น และนํ้ามันและเก็บ
ไว้ในภาชนะ และจงอยู่ในหัว เมืองซึ่ง ท่านยึด ได้ นั ้น � 11 ในทํานองเดียวกัน เมื่อ พวกยิวท งั ้
หลาย ซึ่งอยู่ที่โมอับและท่ามกลางคนอัมโมน และในเอโดมและในแผ่นดินอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ได้ยิ
นว่ากษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ทิง้ คนให้เหลือไว้ส่วนหนึ่ งในยูดาห์และได้แต่งตัง้ ให้เกดาลิยาห์
บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟานให้เป็นผู้วา่ ราชการเหนื อเขาทัง้ หลาย 12 แล้วพวกยิ
วทงั ้ ปวงก็ ได้ กลับมาจากทุกที่ ซ่ึงเขาถูกขับไล่ ให้ไปอยู่นั ้น และมายังแผ่นดินยูดาห์มาหาเก
ดาลิยาห์ที่มิสปาห์ และเขาทัง้ หลายได้เก็บน้าํ องุน
่ และผลไม้ในฤดูรอ
้ นได้เป็นอันมาก
อิชมาเอลวางแผนร้ายฆ่าเกดาลิยาห์
ฝ่ายโยฮานั น บุตรชายของคาเรอาห์และบรรดาประมุข ของกองทหารที่ ในทุ่ง นาได้ มา
หาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ 14 และกล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่า บาอาลิสกษั ตริย์ของ
คนอัม โมนได้ ส่ง ให้ อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ มาเอาชีวต
ิ ของท่าน� ฝ่ายเกดาลิ ยาห์ บุ
ตรชายอาหิคัม ไม่ เชื่อ เขาทัง้ หลาย 15 แล ้ว โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ได้ พู ดก ับ เกดาลิ ยาห์
เป็นการลับที่มิสปาห์ว่า “จงให้ข้าพเจ้าไปฆ่าอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์เสีย และจะไม่มี
ใครทราบเรือ
่ ง ทําไมจะให้เขาเอาชีวต
ิ ของท่าน แล้วพวกยิวทงั ้ หลายซึ่งมารวบรวมอยู่กับท
่านจะกระจัดกระจายกันไป และคนยูดาห์ที่เหลืออยู่นี้ ก็จะพินาศ� 16 แต่เกดาลิยาห์บุตรชา
ยอาหิคัม พู ดก ับ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ว่า “ท่านอย่า ทํา สิง่ นี้ เลย เพราะที่ ท่า นพูดถึ งอ ิ
ชมาเอลนั ้นเป็นความเท็จ�
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อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์

1 ต่อมาในเดือนที่เจ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเอลีชามาเชื้อพระวงศ์

พรอ
้ มกับเจ้านายสิบคนของกษัตริย์ ได้มาหาเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมทมิ
ี่ สปาห์ แล้วพวก
เขารับประทานอาหารอยู่ด้วยกันที่มิสปาห์ 2 แล้วอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์กับคนทัง้ สิ
บท ี่ อยู่ กับ เขาก็ ได้ ลุ กขึ้น ฆ่า เกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ผู้ ที่ กษั ตริย์
แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการที่แผ่นดินนั ้นเสียด้วยดาบจนตาย 3 อิชมาเอลได้
ฆ่าพวกยิวทัง้ หลายที่อยู่กับเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ และคนเคลเดียซึ่งได้พบอยู่ที่นั ่นพร้อมกับ
พวกทหารด้วย 4 ต่อมาอีกสองวันหลังจากวันที่เกดาลิยาห์ถูกฆ่าก่อนที่ใครๆรู เรื
้ อ
่ ง 5 มีชาย
แปดสิบคนมาจากเมืองเชเคมและเมืองชีโลห์และเมืองสะมาเรีย มีหนวดเคราโกนเสียและ
เสื้อผ้าขาด และกรีดตัวเอง นําเครือ
่ งธัญญบูชาและกํายานมาถวายที่พระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 6 และอิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ มาจากมิส ปาห์ พบเขาเหล่า นั ้น เข้า อิ ชมาเอล
เดินมาพลางร้องไห้พลาง และต่อมาเมื่อเขาพบคนเหล่านั ้นจึงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “เชิญ
เข้ามาหาเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมเถิด� 7 เมื่อเขาทัง้ หลายเข้ามาในเมือง อิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิ ยาห์และคนที่อยู่กับท่านก็ฆ่าเขาทัง้ หลายเสีย และโยนเขาลงไปในที่ขังนํ้า 8 แต่
ในพวกนั ้ นมีอยู่สิบคนด้วยกันที่พูดกับอิชมาเอลว่า “ขออย่าฆ่าเราเสียเลย เพราะเรามีของ
มีค่า คือข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นํ้ามัน และนํ้าผึ้งซ่อนไว้ในทุ่งนา� ดังนั ้น เขาจึงงดไม่ฆ่าเขา
ทัง้ หลายกับพี่น้องเสีย 9 ที่ ขังนํ้าซึ่งอิชมาเอลโยนศพทัง้ ปวงของผู้ที่ เขาฆ่าตายลงไปเพราะ
เหตุเกดาลิยาห์นั ้น เป็นที่ซ่ึงกษั ตริย์อาสาสร้างไว้เพื่อป้องกันบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอล
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ก็ใส่ คนที ่ถู กฆ่าไว้จนเต็ม 10 แล้วอิชมาเอลก็จับคนทัง้ หมดที่
เหลือ อยู่ในมิส ปาห์ไปเป็น เชลย คือ พวกราชธิดาและประชาชนทัง้ ปวงที่ เหลือ อยู่ที่ มิ สปาห์
ผู้ ที่ เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ มอบหมายให้ แก่ เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชา
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ยอาหิคัม อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้จับเขาเป็นเชลย และออกเดินข้ามฟากไปหาคน
อัมโมน
โยฮานั นช่วยพวกเชลยให้รอดพ้น
แต่ เมื่อ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า ของกองทหารซึ่ง อยู่ กับ เขา ได้
ยิน เรือ
่ งความชัว่ ร้ายทัง้ หลายซึ่ งอ ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ กระทํา แล้ วน น
ั ้ 12 เขาก็
จัดเอาคนทัง้ หมดของเขาไปต่อสู้กับอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ เขาทัง้ หลายปะทะเขาที่
สระใหญ่ซ่ึงอยู่ที่ เมืองกิเบโอน 13 และต่อมาเมื่อประชาชนทัง้ ปวงผู้ซ่ึงอยู่กับอิชมาเอลเห็น
โยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหัวหน้ากองทหารที่อยู่กับเขา เขาทัง้ หลายก็เปรมปรี
ดิ์ 14 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่งอช
ิ มาเอลจับเป็นเชลยมาจากมิสปาห์จึงหันหลังและกลับไป เขาไป
หาโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ 15 แต่ อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้ หนี รอดจากโยฮานั น
พร้อมกับชายแปดคนไปหาคนอัมโมน 16 แล้วโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหัวหน้า
ของกองทหารซึ่งอยู่กับท่าน ได้นําประชาชนที่เหลืออยู่ทัง้ หมด ซึ่งเอากลับคืนมาจากอิชมา
เอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ซ่ึง มาจากมิส ปาห์ หลัง จากที่ ได้ ฆ่า เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม แล้
วนน
ั ้ คือทหาร ผูห
้ ญิง เด็ก และขันที ผูซึ
้ ่งโยฮานั นนํากลับมายังกิเบโอน 17 และเขาทัง้ หลาย
ก็ ไปอยู่ ที่ ที่ อาศัย ของคิม ฮาม ใกล้ เบธเลเฮม ตัง้ ใจจะไปยั งอ ียป
ิ ต์ 18 เนื่ องด้วยคนเคลเดีย
เพราะเขากลัว เพราะว่าอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้ ฆ่าเกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ผู้
ซึ่งกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการเหนื อแผ่นดินนั ้นเสีย
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คนยูดาห์ที่เหลืออยูขอคํ
่
าแนะนําจากเยเรมีย์ แต่ได้ปฏิเสธคํานั ้นเสีย
1 บรรดาหัวหน้าของกองทหารและโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และเยซันยาห์บุตรชายโฮ
ชายาห์ และประชาชนทัง้ ปวงจากผู้น้อยที่สุดถึงผู้ใหญ่ที่สุดได้เข้ามาใกล้ 2 และพูดกับเยเร
มีย์ ผู้ พยากรณ์ ว่า “ขอให้ คํา อ้อนวอนของข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็ นที ่ ยอมรับ ต่อ หน้า ท่าน และ
ขอท่านอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อเราทัง้ หลาย เพื่อคนที่ เหลืออยู่นี้ ทัง้
สิน
้ (เพราะเรามี เหลือ น้ อยจากคนมาก ตามที่ ท่านเห็น อยู่ กับ ตาแล้ว� 3 ขอพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านสําแดงหนทางแก่ เราว่า เราควรจะดําเนิ นไปทางไหน และขอสําแดงสิง่ ที่
เราควรจะกระทํา� 4 เยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ท่านแล้ว ดู
เถิด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตามคําขอร้องของท่านทัง้ หลาย
และต่อ มาพระเยโฮวาห์จะทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้า จะบอกแก่ ท่าน ข้าพเจ้า จะไม่
ปิดบังสิง่ ใดไว้จากท่านเลย� 5 แล้วเขาทัง้ หลายพู ดกับเยเรมีย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์จงเป็น
พยานที่ สัตย์ จร ิง และสัตย์ ซ่ือ ในระหว่างข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา
ตามบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านผู้ทรงใช้ ท่าน 6 ไม่ ว่า จะดี หรือ ร้าย
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้
หลายส่งท่านให้ไปหานั ้น เพื่อเราจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข เมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของเรา� 7 ต่อ มาครัน
้ สิน
้ สิบ วัน แล้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเรมีย์
8 แล้วท่านจึงให้ตามตัวโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้หว
ั หน้าของกองทหารผู้อยู่
9
กับท่าน และประชาชนทัง้ ปวงตัง้ แต่คนเล็กที่สุดถึงคนใหญ่ที่สุด และบอกเขาทัง้ หลายว่า
“พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ซึ่ง ท่านได้ ใช้ให้ข้าพเจ้า นํา เอาคํา อ้อนวอนของท่าน
ไปเสนอต่อพระพักตร์พระองค์นั ้น ได้ตรัสดังนี้ ว่า 10 ถ้าเจ้าทัง้ หลายจะอยูต
่ ่อไปในแผ่นดินนี้
เราจะสร้างเจ้าทัง้ หลายขึ้นและไม่ทําลายลง เราจะปลูกเจ้าไว้และไม่ถอนเจ้าเสีย เพราะเรา
ได้กลับใจจากเหตุรา้ ยซึ่งเราได้กระทําไปแล้ว 11 อย่ากลัวกษั ตริย์แห่งบาบิโลนผู้ซ่ึงเจ้ากลัว
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อยู่ นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า อย่า กลัว เขาเลย เพราะเราอยู่ กับ เจ้า ทัง้ หลายเพื่อ ช่วยเจ้า ให้
รอด และช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของเขา 12 เราจะให้ความกรุ ณาแก่เจ้า เพื่อเขาจะได้กรุ ณา
เจ้า และยอมให้เจ้ากลับไปอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเอง 13 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายพูดว่า ‘เราจะไม่
อยู่ในแผ่นดินนี้ � โดยไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 14 และกล่าว
ว่า ‘ไม่ เอา เราจะเข้าไปในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่ ซึ่ง เราจะไม่ เห ็น สงคราม จะไม่ ได้ ยิน เสียงแตร
จะไม่หว
ิ ขนมปัง และเราทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ที่นั่น� 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ คนยูดาห์ที่เหลือ
อยูเอ๋
่ ย ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอล ตรั
สดังนี้ ว่า ถ้าเจ้ามุ่งหน้าจะเข้าอียป
ิ ต์ และไปอาศัยที่ นั ่น 16 แล้วต่อมาดาบซึ่งเจ้ากลัวอยู่นั้น
จะตามทัน เจ้า ที่ นั่น ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และการกันดารอาหารซึ่ง เจ้า กลัว อยู่ นั้น จะติดตาม
เจ้าไปถึงอียป
ิ ต์และเจ้าจะตายที่ นั ่น 17 ทุกคนซึ่งมุ่งหน้าไปยังอียป
ิ ต์ เพื่อจะอยู่ที่นั ่นจะตาย
เสีย ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร ด้วยโรคระบาด เขาจะไม่ มี คนที ่ เหลือ อยู่ หรือ ที่ รอด
ตายจากเหตุรา้ ยซึ่งเราจะนํามาเหนื อเขา 18 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิส
ราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เราเทความกริว้ ของเราและความพิโรธของเราลงเหนื อชาวเยรู ซาเล็ม
อย่างไร เราจะเทความกริว้ ของเราเหนื อเจ้าทัง้ หลายเมื่อเจ้าจะเข้าไปยังอียป
ิ ต์อย่างนั ้น เจ้
าจะเป็น คํา สาป เป็ นที ่ น่า ตกตะลึง เป็น คํา แช่ง และเป็ นที ่ นิ นทา เจ้ าจะไม่ เห็น ที ่ นี่ อีก 19 โอ
คนยูดาห์ที่ ยังเหลืออยู่เอ๋ย พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสเกี่ยวกั บท่านแล้ วว่า ‘อย่าไปยังอียป
ิ ต์� จง
20
รู เป็
้ นแน่ ว่า ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่าน ว่าท่านทัง้ หลายได้หลงเจิน
่ ไปในใจของท่าน
เอง เพราะท่านได้ใช้ข้าพเจ้าไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ขออธิษฐานเพื่อเราต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราจะตรัส ประการใด ขอบอก
แก่ เรา และเราจะกระทําตาม� 21 และในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ ประกาศพระวจนะนั ้นแก่ ท่านทัง้
หลายแล้ว แต่ ท่านมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสิง่ ใดๆซึ่ง
พระองค์ ทรงใช้ข้าพเจ้า มาบอกท่าน 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงทราบเป็น แน่ ว่า ท่านทัง้ หลาย
จะตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด ในสถานที่ ซ่ึง ท่านทัง้ หลาย
ปรารถนาจะไปอาศัยอยู�
่
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เยเรมียไ์ ปยังอียป
ิ ต์พร้อมกับพวกที่เหลืออยู่

1 ต่อมาเมื่อเยเรมีย์จบการพูดต่อประชาชนทัง
้ ปวงถึงพระวจนะเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ของพระเย

โฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาได้ทรงใช้ท่านให้ไปพูดพระ
วจนะทัง้ สิน
้ นี้ กับเขาทัง้ หลายนั ้นแล้ว 2 อาซาริยาห์บุตรชายโฮชายาห์และโยฮานั นบุตรชาย
คาเรอาห์ และบรรดาผู้ชายที่โอหังได้พูดกับเยเรมีย์ว่า “ท่านพูดมุสา พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรามิ ได้ ใช้ ท่านให้มาพูด ว่า ‘อย่า ไปอียป
ิ ต์ ที่ จะอาศัย อยู่ ที่ นั่น � 3 แต่ บารุ คบ ุตรชายเนริ
ยาห์ได้ยุท่านให้ต่อสู้กับเรา เพื่อจะมอบเราไว้ในมือของคนเคลเดีย เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ฆ่า
เรา หรือกวาดเราไปเป็นเชลยในบาบิโลน� 4 โยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า
ของกองทหาร และประชาชนทัง้ สิน
้ ไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ที่ จะอาศัย อยู่
5
ในแผ่นดินยูดาห์ แต่ โยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาผู้หว
ั หน้าของกองทหารได้ พา
คนยู ดาห์ ทุ กคนที่ เหลือ อยู่ ไป คือ ผู้ ซ่ึง กลับ มาอยู่ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ จากบรรดาประชาชาติ
ที่ เขาถูก ขับ ไล่ ให้ไปอยู่นั ้น 6 คือ พวกผู้ชายผู้ หญิง เด็ก บรรดาธิดา และทุก คนซึ่ง เนบู ซาระ
ดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ เหลือ ไว้ ให้ แก่ เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม ผู้ เป็น
บุตรชายชาฟาน ทัง้ เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ และบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ 7 และเขาทัง้ หลายได้
มายังแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพราะเขาทัง้ หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ และเขาก็
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มาถึงนครทาปานเหส 8 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียใ์ นนครทาปานเหสว่า
9 “จงถื อก้อนหินใหญ่ๆไว้ จงซ่อนไว้ที่ ในปูนสอในเตาเผาอิฐ ซึ่งอยู่ที่ ทางเข้าไปสู่ พระราชวัง
ของฟาโรห์ ในนครทาปานเหสท่ามกลางสายตาของคนยู ดาห์ 10 และจงกล่าวแก่ เขาทัง้
หลายว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะใช้และนํา
เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน ผู้รบ
ั ใช้ของเรา และท่านจะตัง้ พระที่นั่งของท่านเหนื อ
หินเหล่านี้ ซึ่งเราได้ซ่อนไว้ และท่านจะกางพลับพลาหลวงของท่านเหนื อหินเหล่านี้ 11 เมื่อ
ท่านมาถึง ท่านจะโจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์มอบผู้ที่กําหนดให้ถึงความตายจะไปหาความตาย ผู้
ถูกกําหนดให้เป็นเชลยแก่การเป็นเชลย และผู้ที่ถูกกําหนดให้ถูกดาบให้แก่ดาบ 12 และเรา
จะก่อ ไฟในวิหารของพระแห่งอ ียป
ิ ต์ และท่านจะเผาเสีย และเก็บ ไปเป็น เชลย และท่านจะ
ปกคลุมตัวเองด้วยแผ่นดินอียป
ิ ต์ เหมือนผู้เลี้ยงแกะปกคลุมตัวเองด้วยเสื้อคลุม และท่าน
จะไปเสีย จากที่ นั่น ด้วยสันติ ภาพ 13 ท่านจะหัก เสาศั กด ิ์สิทธิแห่
์ งเมืองเบธเชเมชซึ่ง อยู่ ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์เสีย และท่านจะเอาไฟเผาวิหารของพระแห่งอียป
ิ ต์เสีย�
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พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวด้วยพวกยิวในอียป
ิ ต์
พระวจนะที่ มาย ังเยเรมีย์ เก ี่ ยวด ้วยบรรดายิ วท ี่ อาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่ มิ กดล ที่
ทาปานเหส ที่ โนฟ และในแผ่น ดิน ปัท โรส ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส
ราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าทัง้ หลายได้เห็นบรรดาเหตุรา้ ยที่เรานํามาเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
เหนื อหัวเมืองยูดาห์ทัง้ สิน
้ ดูเถิด ทุกวันนี้ เมืองเหล่านั ้ นก็เป็ นที ่รกร้าง ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ใน
นั ้น 3 เพราะความชัว่ ซึ่งเขาทัง้ หลายได้กระทําได้ยว
ั ่ เย้าเราให้มีความโกรธ ด้วยการที่เขาทัง้
หลายไปเผาเครือ
่ งหอม และปรนนิ บัติ พระอื่นซึ่งเขาไม่รู จ
้ ัก ไม่ว่าเขาเอง หรือเจ้าทัง้ หลาย
4
หรือบรรพบุรุษของเจ้า อย่างไรก็ ดีเราได้ ใช้บรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้พยากรณ์ ไปหาเจ้า
โดยได้ ลุ กขึ้นแต่ เนิ่ นๆ และใช้เขาไปกล่าวว่า ‘โอ อย่ากระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนนี้ ซึ่งเรา
เกลียดชัง� 5 แต่เขาไม่ฟังหรือเงีย
่ หูฟัง เพื่อจะหันกลับจากความชัว่ ร้ายของเขา และไม่เผา
เครือ
่ งหอมแก่ พระอื่น 6 เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ เทความเดือดดาลและความโกรธของเรา
ออกให้พลุ่งขึ้นในหัวเมืองยูดาห์ และในถนนหนทางของกรุ งเยรู ซาเล็ม และเมืองเหล่านั ้นก
ถู
็ กทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกร้างไป อย่างทุกวันนี้ 7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอม
โยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล จึงตรัสดังนี้ ว่า ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงทําความชัว่ ร้ายยิง่ ใหญ่นี้
แก่ จิ ตใจเจ้า เอง และตัด เอาผู้ชายผู้ หญิง ทัง้ เด็ก และเด็ก ที่ ยั งด ูด นมเสีย จากเจ้า เสีย จาก
ท่ามกลางยู ดาห์ ไม่มี ชนที่ เหลือ อยู่ ไว้แก่ เจ้ าเลย 8 ทําไมเจ้า ทัง้ หลายจึง ยัว่ เย้า เราให้ โกรธ
ด้วยการที่มือของเจ้ากระทํา ด้วยการเผาเครือ
่ งหอมให้แก่พระอื่นในแผ่นดินอียป
ิ ต์ที่ที่ เจ้า
มาอยู่นั ้น เพื่อเจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็ นที ่สาปแช่ง และเป็ นที ่นินทาท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ แห่ งแผ่น ดิน โลก 9 เจ้ าได้ ลืม ความชัว่ ของบรรพบุรุษ ของเจ้า ความชัว่ ของบร
รดากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ บรรดาความชัว่ ของนางสนมและมเหสี ของเขาทัง้ หลาย ความชัว่
ของเจ้าเองและความชัว่ ของภรรยาของเจ้า ซึ่งเขาทัง้ หลายได้กระทําในแผ่นดินยูดาห์ และ
ในถนนหนทางของกรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย แล้ว หรือ 10 แม้ กระทัง่ วัน นี้ แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ยั งม ิ
ได้ ถ่อมตัว ลง หรือ เกรงกลัว หรือ ดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ หรือ ตามกฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เรา
ให้มีไว้หน้าเจ้าทัง้ หลายและหน้าบรรพบุรุษของเจ้า 11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ เจ้ าให้เก ิ ดการร้าย
และจะตัด ยู ดาห์ ออกเสีย ให้ สิน
้ 12 เราจะเอาชนยู ดาห์ ที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ งม ุ่ง หน้า มาที่ แผ่ นดิ
นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ จะอาศัย อยู่ นั ้น และเขาทัง้ หลายจะถูก ผลาญเสีย หมด เขาจะล้ม ลงในแผ่นดิ
1
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นอียป
ิ ต์ เขาจะถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร ตัง้ แต่คนเล็กน้ อยที่สุดจนถึง
คนใหญ่ โตที่ สุด เขาทัง้ หลายจะตายด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร และเขาจะกลาย
เป็น คํา สาป เป็ นที ่ น่า ตกตะลึง เป็น คํา แช่ง และเป็ นที ่ นิ นทา 13 เราจะต้องลงโทษคนเหล่า
นั ้น ผู้ อาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ดัง ที่ เราลงโทษกรุ ง เยรู ซาเล็ มด ้วยดาบ ด้วยการกันดาร
อาหาร และด้วยโรคระบาด 14 จนคนยูดาห์ที่ เหลืออยู่ผู้ซึ่งมาอาศัยในแผ่นดินอียป
ิ ต์นั้นจะ
ไม่ รอดพ้น หรือ เหลือกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ยู ดาห์ ที่ ซึ่ง เขาปรารถนาจะกลับ ไปอาศัย อยู่ เพราะ
ว่า เขาจะไม่ ได้ กล ับไป นอกจากผู้ หนี พ้น บางคน� 15 แล ้ว บรรดาผู้ชายผู้ รู ว่
้ า ภรรยาของตัว
ได้ ถวายเครือ
่ งหอมแก่ พระอื่น และบรรดาผู้ หญิง ที่ ยน
ื อยู่ใกล้ เป็ นที ่ชุ มนุมใหญ่ คือ บรรดา
ประชาชนผู้อาศัยในปัทโรส ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ได้ตอบเยเรมีย์ว่า 16 “สําหรับถ้อยคําซึ่งท่าน
ได้ บอกแก่ เราในพระนามของพระเยโฮวาห์ นั ้น เราจะไม่ ฟัง ท่าน 17 แต่ เราจะกระทํา ทุก
สิง่ ที่ เราได้ พู ดไว้ คือ เผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้า แม่ แห่งฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่ม ถวายแก่
พระนางเจ้า ดัง ที่ เราได้ กระทํา ทัง้ พวกเราและบรรพบุรุษ ของเรา บรรดากษั ตริย์ และเจ้า
นายของเรา ในหัวเมืองยูดาห์และในถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม ทําอย่างนั ้นแล้วเราจึงมอ
ี า
18
หารบริบูรณ์และอยูเ่ ย็นเป็นสุข และไม่ เห็นเหตุ รา้ ยอย่างใด ตัง้ แต่ เรางดการเผาเครือ
่ ง
หอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้า เราก็ขัดสนทุกอย่าง
และถูก ผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร 19 เมื่อ เราเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้า แม่
แห่ งฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่ม ถวายแก่ พระนางเจ้า ที่ เราได้ ทํา ขนมถวายเพื่อ นมัสการ
พระนางเจ้า และที่ ได้ เทเครือ
่ งดื่มถวายแก่ พระนางเจ้านั ้น เรากระทํานอกเหนื อ ความเห็น
ชอบของสามี ของเราหรือ� 20 แล ้วเยเรมีย์ ได้ ตอบบรรดาประชาชน ทัง้ พวกผู้ชายและผู้
หญิง คือประชาชนทัง้ ปวงผู้ให้คําตอบแก่ ท่านว่า 21 “สําหรับเครือ
่ งหอมที่ ท่านได้ เผาถวาย
ในหัว เมืองยู ดาห์ และในถนนหนทางกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัง้ ตั วท ่าน บรรพบุรุษ ของท่าน บร
รดากษั ตริย์และเจ้า นายของท่าน และประชาชนแห่งแผ่นดิน พระเยโฮวาห์มิได้ ทรงจดจํา
ไว้ดอกหรือ พระองค์ไม่ได้ทรงนึ กถึงหรือ 22 จนพระเยโฮวาห์จะทรงทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว
เพราะเหตุ จากการกระทํา อัน ชัว่ ร้ายของท่าน และเพราะเหตุ จากการอัน น่า สะอิดสะเอียน
ซึ่งท่านได้กระทํานั ้น เพราะฉะนั ้นแผ่นดินของท่านจึงได้กลายเป็ นที่รา้ งเปล่าและเป็ นที่น่า
ตกตะลึง และเป็ นที ่สาปแช่ง ปราศจากคนอาศัยดังทุกวันนี้ 23 เพราะว่าท่านได้ เผาเครือ
่ ง
หอม และเพราะว่าท่านได้ กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ และไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์ หรือ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ตามกฎเกณฑ์ ของพระองค์ และ
ตามพระโอวาทของพระองค์ ความร้ายนี้ จึงได้ ตกแก่ ท่าน ดังทุกวันนี้ � 24 เยเรมีย์ได้ กล่าว
แก่ ประชาชนทัง้ สิน
้ และแก่ พวกผู้ หญิง ทัง้ สิ้ นว ่า “บรรดาท่านทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ ผู้ อยู่ ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอ
ิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยน
ื ยันด้วยปากของเจ้าทัง้ หลายเอง และ
ได้ กระทําด้วยมือของเจ้าทัง้ หลายให้สําเร็จกล่าวว่า ‘เราจะทําตามการปฏิญาณของเราซึ่ง
เราได้ ปฏิญาณไว้แน่ นอน คือ เผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้า แม่ แห่งฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่ม
ถวายแก่ พระนางเจ้า � แล้ว ก็ ดํารงการปฏิญาณของเจ้า และทํา ตามการปฏิญาณของเจ้า
แน่ นอน 26 เพราะฉะนั ้น บรรดาเจ้า ทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ ผู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จงฟัง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราได้ปฏิญาณโดยชื่อใหญ่ยงิ่ ของเราว่า
ปากของคนใดแห่ง ยู ดาห์ตลอดทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะไม่ ออกนามของเราโดยกล่าวว่า ‘องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าทรงพระชนม์อยูตราบใด
่
� 27 ดูเถิด เราคอยดูอยูเพื
่ ่อให้เกิดความร้าย
มิใช่ ความดี ชนยู ดาห์ทัง้ สิน
ิ ต์ จะถูก ผลาญเสีย ด้วยดาบ และด้วยการ
้ ผู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
28
กันดารอาหาร จนกว่าจะถึงที่สุดของเขา และบรรดาผูที
้ ่หนี พ้นดาบจะกลับจากแผ่นดินอ

เยเรมีย์ 44:29

863

เยเรมีย์ 46:12

ียป
ิ ต์ไปยังแผ่นดินยูดาห์ มีจํานวนน้ อย และคนยูดาห์ที่เหลืออยู่ทัง้ สิน
้ ซึ่งมาอาศัยอยู่ที่แผ่
นดิ นอียป
ิ ต์ จะทราบว่าคําของใครจะยัง่ ยืน เป็นคําของเราหรือคําของเขาทัง้ หลาย 29 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือเราจะลงโทษเจ้าในที่นี้ เพื่อเจ้าจะได้ทราบ
ว่า คําของเราจะตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ต่อเจ้าให้เกิดความร้ายเป็นแน่ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู
เถิด เราจะมอบฟาโรห์โฮฟรากษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ไว้ในมือศั ตรู ของเขา และในมือของคนเห
ล่านั ้นที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ดังที่เราได้มอบเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ไว้ในมือของเนบู
คัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน ผู้ซึ่งเป็นศัตรู ของเขา และแสวงหาชีวต
ิ ของเขา�
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พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุ ค
1 ถ้อยคําซึ่งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ บอกแก่ บารุ คบุตรชายเนริยาห์เมื่อเขาเขียนถ้อยคําเหล่า
นี้ ลงในหนั งสือตามคําบอกของเยเรมีย์ ในปีที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์
กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ว่า 2 “โอ บารุ คเอ๋ย พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสแก่ท่านดังนี้
ว่า 3 เจ้ าว่า ‘บัดนี้ วิบัติ แก่ ข้า เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเพิม
่ ความทุกข์ เข้า ที่ ความเศร้า โศก
ของข้า ข้า ก็ เหน็ ดเหนื่ อยด้วยการครํา่ ครวญของข้า ข้า ไม่ ประสบความสงบเลย� 4 เจ้ าจง
บอกเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด สิ ่ง ใดที่ เราก่อสร้างขึ้น เราจะทําลายลง และ
สิง่ ใดที่เราได้ปลูก เราจะถอนขึ้นคือแผ่นดินนี้ ทัง้ หมด 5 และเจ้าจะหาสิง่ ใหญ่โตเพื่อตัวเอง
หรือ อย่าหามันเลย เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อเนื้ อหนั งทัง้
สิน
้ แต่เราจะให้ชีวิตของเจ้าแก่เจ้าเป็นบําเหน็ จแห่งการสงครามในทุกสถานที่ที่เจ้าจะไป�

46
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอียป
ิ ต์
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง มา ยัง เยเร มีย์ ผู้ พยากรณ์ เก ี่ ยวด ้วย เรือ
่ ง บรรดา
2
ประชาชาติ เรือ
่ งอียป
ิ ต์ เกี่ยวด้วยกองทัพของฟาโรห์เนโค กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งอยู่ที่ ริม
แม่น้ํายูเฟรติส ที่เมืองคารเคมิช และซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้โจมตีแตก
ในปี ที่ สี่ แห่ งรัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า 3 “จงเตรียมดัง้
และโล่ และประชิดเข้าสงคราม 4 จงผูกอานม้า พลม้าเอ๋ย จงขึ้นม้าเถิด จงสวมหมวกเหล็ก
ของเจ้า เข้า ประจํา ที่ จงขัด หอกของเจ้า จงสวมเสื้อ เกราะของเจ้า ไว้ 5 ทําไมเราเห็น เขาทัง้
หลายครันคร
่
้ามและหัน หลัง กลับ นั กรบของเขาทัง้ หลายถูก ตี ล้ม ลงและได้ เร่งหนี ไป เขา
ทัง้ หลายไม่ เหลียวกลับ ความสยดสยองอยู่ ทุ กด ้าน พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 6 คนเร็
วก ็ หนี ไปไม่ ได้ นั กรบก็ หนี ไปไม่ รอด เขาทัง้ หลายจะสะดุด และล้ม ลงในแดนเหนื อ ข้างแม่
นํ้า ยู เฟรติ ส 7 นี่ ใครนะ โผล่ ขึ้น มาดัง่ นํ้า ท่วม เหมือนแม่น้ํา ซึ่ง นํ้า ของมัน ซัด ขึ้น 8 อียป
ิ ต์
โผล่ ขึ้น มาอย่างนํ้า ท่วม เหมือนแม่น้ํา ของมัน ซัด ขึ้น เขาว่า ‘ข้า จะขึ้น ข้า จะคลุม โลก ข้า จะ
ทําลายหัวเมืองและชาวเมืองนั ้นเสีย� 9 ม้าทัง้ หลายเอ๋ย รุ ดหน้าไปเถิด รถรบทัง้ หลายเอ๋ย
เดือดดาลเข้า เถิด จงให้นักรบออกไป คือ คนเอธิโอเปีย และคนพูต ผู้ ถือ โล่ คนลู ดิ ม นั ก ถือ
และโก่งธนู 10 วันนี้ เป็ นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา เป็ นวันแห่งการแก้แค้
นทีจ
่ ะแก้แค้นศัตรูของพระองค์ ดาบจะกินจนอิม
่ และดื่มโลหิตของเขาจนเต็มคราบ เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทําการบูชาในแดนเหนื อข้างแม่น้ํายูเฟรติส 11 โอ ธิดา
พรหมจารีแห่ งอ ียป
ิ ต์ เอ๋ย จงขึ้น ไปที่ กิ เลอาด และไปเอาพิมเสน เจ้ าได้ ใช้ ยาเป็ นอ ัน มาก
แล้ว และก็ ไร้ผล สําหรับ เจ้า นั ้ นร ักษาไม่ หาย 12 บรรดาประชาชาติ ได้ ยิน ถึง ความอายของ
เจ้า และแผ่นดินก็เต็มด้วยเสียงร้องของเจ้า เพราะว่านั กรบสะดุดกัน เขาทัง้ หลายได้ล้มลง
1
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ด้วยกัน� 13 พระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ เรือ
่ งการมาของเนบูคัด
เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน เพื่อจะโจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์ ว่า 14 “จงประกาศในอียป
ิ ต์ และ
ป่าวร้องในมิกดล จงป่าวร้องในโนฟและทาปานเหส จงกล่าวว่า ยืนให้พร้อมไว้และเตรียม
ตัว พร้อม เพราะว่า ดาบจะกิน อยู่รอบตัว เจ้า 15 ทําไมชายที่ กล ้า หาญของเจ้า จึง หนี เสีย เล่า
พวกเขาไม่ยืนมัน
่ อยู่ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงผลักเขาล้มลง 16 พระองค์ทรงทําให้คน
เป็นอันมากสะดุด เออ เขาล้มลงกันและกัน และเขาทัง้ หลายพูดว่า ‘ลุกขึ้นเถอะ ให้เรากลับ
ไปยังชนชาติของเรา ไปยังแผ่นดินทีเ่ ราถือกําเนิ ด เพราะเรือ
่ งดาบของผูบี
้ บบังคับ� 17 พวก
เขาได้ เรียกชื่อ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ว่า ‘ผู้ อึ กทึก ผู้ ปล่อยให้ โอกาสผ่านไป� 18 เพราะ
บรมมหากษั ตริย์ ผู้ซึ่งพระนามของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสว่า เรามีชีวิตอ
ยู่ตราบใด เขาทาโบร์อยู่ท่ามกลางภูเขาทัง้ หลาย และภูเขาคารเมลอยู่ข้างทะเลฉั นใด จะมี
ผู้ หน ่ึ งมาฉั น นั ้น 19 โอ ธิดาผู้ อาศัย ในอียป
ิ ต์ เอ๋ย จงเตรียมข้าวของสําหรับ ตัว เจ้า เพื่อ การ
ถูก กวาดไปเป็น เชลย เพราะว่า เมืองโนฟจะถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่าๆ และรกร้าง ปราศจากคน
อาศัย 20 อียป
ิ ต์ เป็น เหมือนวัว สาวตัว งาม แต่ การทําลายจากทิศ เหนื อ มาจับ เธอ 21 ทหาร
รับจ้างที่ อยู่ ท่ามกลางเธอ ก็ เหมือ นลูก วัวท ี่ ได้ ขุน ไว้ให้ อ้วน เออ ด้วยเขาทัง้ หลายหัน กลับ
และหนี ไปด้วยกัน เขาทัง้ หลายไม่ ยอมยืน หยัด เพราะวัน แห่ง หายนะของเขาได้ มาเหนื อ
เขาทัง้ หลาย และเป็นเวลาแห่งการลงโทษเขา 22 เธอทําเสียงเหมือนงู ที่ กําลังเลื้อยออกไป
เพราะศั ตรู ของเธอจะเดินกระบวนเข้ามาด้วยกําลังทัพ และมาสู้ กับเธอด้วยขวาน เหมือน
อย่างคนเหล่านั ้ นที ่ โค ่น ต้นไม้ 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เขาทัง้ หลายจะโค่น ป่า ของเธอลง
แม้ว ่า ป่า นั ้น ใครจะเข้าไปค้นหาไม่ ได้ เพราะว่า พวกเขาทัง้ หลายมี จํานวนมากกว่า ตัก
๊ แตน
นั บ ไม่ ถ้วน 24 ธิดาของอียป
ิ ต์ จะถูก กระทํา ให้ได้ อาย เธอจะถูก มอบไว้ในมือ ของชนชาติ หน
่ึง จากทิศ เหนื อ� 25 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะ
นําการลงโทษมาเหนื อเหล่าฝูงชนของโนและฟาโรห์ และอียป
ิ ต์และบรรดาพระและกษั ตริ
ย์ทัง้ ปวงของเมืองนั ้น ลงเหนื อฟาโรห์และคนทัง้ หลายที่วางใจในท่าน 26 เราจะมอบเขาทัง้
หลายไว้ในมือของบรรดาผูที
้ ่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ในมือของเนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบา
บิโลน และในมือข้าราชการของท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ภายหลั งอียป
ิ ต์ จึงจะมีคนอาศัย
อยู่อย่างสมั ยก ่อน 27 โอ ยาโคบ ผู้รบ
ั ใช้ ของเราเอ๋ย อย่า กลัว เลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า ครั ่
นคร ้ามเลย เพราะดู เถิด เราจะช่วยเจ้า ให้ รอดได้ จากที่ ไกล และช่วยเชื้อ สายของเจ้า จาก
แผ่นดิ นที ่ เขาเป็น เชลย ยาโคบจะกลับ มาและมี ความสงบและความสบาย และไม่ มี ผู้ ใด
กระทําให้เขากลัว 28 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะ
เราอยู่กับเจ้า เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ มาถึงซึ่งอวสาน คือประชาชาติที่ เรา
ได้ ขับเจ้าให้ไปอยู่นั ้น แต่ ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสานที เดียว เราจะตี สอนเจ้าตาม
ขนาด เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทําโทษเป็นอันขาด�

47
คําพยากรณ์ เรือ
่ งชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมายังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งฟีลิสเตียก่อนที่

ฟาโรห์โจมตีเมืองกาซา 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด นํ้าทัง้ หลายกําลังขึ้นมาจากทิศ
เหนื อ และจะกลายเป็นกระแสนํ้าท่วม มันจะท่วมแผ่นดินและสารพัดซึ่งอยูใ่ นนั ้น ทัง้ เมือง
และผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในเมือง คนจะร้องรํา่ ไร และชาวแผ่น ดิน นั ้น ทุก คนจะครํา่ ครวญ 3 เมื่อ
ได้ยน
ิ เสียงกีบม้าตัวแข็งแรงของเขากระทืบ และเสียงรถรบของเขากรู กันมา และเสียงล้อ
รถดังกึกก้อง พวกพ่อก็จะมิได้หันกลับมาดูลูกทัง้ หลายของตน เพราะมือของเขาอ่อนเปลี้ย
เต็ มท ี แล้ว 4 เพราะวันที ่ จะมาถึง ซึ่ง จะทํา ลายฟี ลิ ส เตีย ทัง้ สิน
้ และจะตัด ผู้ อุปถัมภ์ ทุ กคน
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ที่ เหลืออยู่ออกจากเมืองไทระและเมืองไซดอน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายคนฟี ลิส
เตีย คือคนที่ เหลือ อยู่ในแถบคัฟ โทร์นั ้น 5 เมืองกาซาก็ ล้านเลี่ยน และเมืองอัชเคโลนก็ ถู ก
ตัดออกพร้อมด้วยคนที่ เหลืออยู่ในหุบเขาของเขา เจ้ าจะเชือดเนื้ อเถือหนั งของเจ้าอีกนาน
เท่าใด 6 โอ ดาบแห่งพระเยโฮวาห์ เจ้าข้า อีกนานเท่าไรท่านจึงจะสงบ จงสอดตัวเข้าไว้ใน
ฝักเสียเถิด จงหยุดพักและอยูน
่ ิ่ งๆเสียที 7 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกําชับ มันจะสงบได้อย่างไร
เล่า พระองค์ทรงบัญชาและแต่งตัง้ ให้ดาบนั ้นต่อสู้อช
ั เคโลนและต่อสู้ชายทะเล�

48
โมอับจะถูกทําลาย

พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า “วิบัติ
แก่เนโบ เพราะเป็นทีถู
่ กทิง้ ร้าง คีรย
ิ าธาอิมได้อาย มันถูกยึดแล้ว มิสกาบก็ได้อายและคร้าม
กลัว 2 จะไม่มีการสรรเสริญโมอับอีกต่อไป ในเมืองเฮชโบนคนเหล่านั ้นได้วางแผนปองร้าย
ต่อโมอับว่า ‘มาเถอะ ให้เราตัดมันออกเสียจากการเป็นประชาชาติ� โอ เมืองมัดเมนเอ๋ย เจ้
าจะถูกตัดลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล่ตามเจ้าไป 3 จะมีเสียงร้องมาแต่โฮโรนาอิมว่า ‘การร้าง
เปล่า และการทําลายอย่างใหญ่ หลวง � 4 เมืองโมอับ ถูก ทําลายเสีย แล้ว ได้ ยิน เสียงร้องไห้
จากพวกเด็ก เล็กๆของเธอ 5 เพราะเขาทัง้ หลายจะขึ้น ไปร้องไห้ที่ ทางขึ้น เมืองลู ฮี ท เพราะ
พวกศั ตรู ได้ ยิน เสียงร้องไห้ เพราะการทําลาย ที่ ทางลงจากเมืองโฮโรนาอิม 6 หนี เถิด เอา
ตัว รอดเถิด จงเป็น เหมือนพุ่ม ไม้ ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 7 เพราะว่า เจ้า ได้ วางใจในผลงานและ
ในทรัพย์สมบัติของเจ้า เจ้ าจะต้องถูกยึดด้วย และพระเคโมชจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย
พร้อมกับปุโรหิตและเจ้านายของเขา 8 ผู้ทําลายจะมาเหนื อเมืองทุกเมืองและไม่มีเมืองใด
จะรอดพ้นไปได้ หุบเขาจะต้องพินาศและที่ราบจะต้องถูกทําลาย ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่
9
พระวาจาไว้ จงให้ปี กแก่ โมอับ เพื่อว่ามันจะหนี รอดไปได้ เพราะหัวเมืองของมันจะกลาย
เป็นทีรกร้
่
าง ปราศจากสิง่ ใดอาศัยอยูใ่ นนั ้น 10 ผู้ใดกระทํางานของพระเยโฮวาห์อย่างไม่ซื่อ
ผู้ นั ้ นก ็ ถู กสาป ผู้ ที่ กัน ไม่ ให้ ดาบของตนกระทํา ให้ โลหิต ตก ผู้ นั ้น จะถูก สาป 11 โมอับ สบาย
ตัง้ แต่หนุ่มๆมา และได้ตกตะกอน มันไม่ได้ถูกถ่ายออกจากภาชนะนี้ ไปภาชนะนั ้น หรือต้อง
ถูก กวาดไปเป็น เชลย ดัง นั ้น รสจึง ยัง อยู่ ในนั ้น และกลิ่ นก ็ ไม่ เปลี่ยนแปลง � 12 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะส่งนั กท่องเที่ยวมาให้เขาเพื่อ
ทําให้ เขาท่องเที่ยวไป และเทภาชนะของเขาให้ เกลี้ยง และทุบ ไหของเขาให้ แตกเป็น ชิน
้ ๆ
13 แล ้ว โมอั บก ็ จะได้ อายเพราะพระเคโมช อย่างที่ วงศ์ วานอิสราเอลได้ อายเพราะเบธเอล
อันเป็ นที ่วางใจของเขา 14 เจ้าว่าอย่างไรได้ว่า ‘เราเป็นพวกวีรชนและทแกล้วทหารสําหรับ
สงคราม� 15 เมืองโมอับ ถูก ทําลายและขึ้น ไปจากหัว เมืองของมัน แล้ว และคนหนุ่มๆที่ คัด
เลือกแล้ว ของเมืองก็ ลงไปสู่ การถู กฆ่า พระบรมมหากษั ตริย์ ผู้ ทรงพระนามว่า พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ แหละ 16 ภัย พิบัติ ของโมอั บอย ู่ ใกล้ แค่ คืบ แล้ว และความทุกข์ ใจ
ของเขาก็ เร่งก้าวเข้ามา 17 บรรดาท่านที่ อยู่รอบเขา จงเสียใจด้วยเขาเถิด และบรรดาท่าน
ที่รู จั
้ กชื่อเขาด้วย จงกล่าวว่า ‘ไม้ธารพระกรอันทรงฤทธิห
ั เสียแล้ว คือคทาอันรุ่งโรจน์ นั ้น
์ ก
18
� ธิดาผู้ อาศัย เมืองดี โบนเอ๋ย จงลงมาจากสง่า ราศี ของเจ้า และนั ่ งด ้วยความกระหาย
เพราะผู้ ทําลายโมอับ จะมาสู้ กับ เจ้า เขาจะทําลายที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเจ้า 19 โอ ชาวเมือง
อาโรเออร์เอ๋ย จงยืน เฝ้า อยู่ ข้างทาง จงถามชายที่ หนี มาและผู้ หญิง ที่ รอดพ้น มาว่า ‘เก ิด
เรือ
่ งอะไรขึ้น� 20 โมอับถูกกระทําให้ได้อาย เพราะมันแตกเสียแล้ว ครํา่ ครวญและร้องรํา่ ไร
อยู่ จงบอกแถวแม่น้ําอารโนนว่า ‘โมอับถูกทําลายเสียแล้ว� 21 การพิพากษาได้ตกเหนื อที่
ราบ เหนื อโฮโลน และยาฮาส และเมฟาอาท 22 และดี โบน และเนโบ และเบธดิบลาธาอิม
1 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งโมอับ
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และเบธเมโอน 24 และเคริโอท และโบสราห์ และหัวเมือง
ทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโมอับ ทัง้ ไกลและใกล้ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เขาของโมอับถูกตัดออก
แล้ว และแขนของมันก็หก
ั ไป 26 จงทําให้เขามึนเมา เพราะว่าเขาได้พองตัวขึ้นต่อพระเยโฮ
วาห์ เพราะฉะนั ้นโมอับจะต้องกลิง้ เกลือกอยู่ในอาเจียนของตัว และเขาจะถูกเยาะเย้ยด้วย
27 อิสราเอลไม่ ถู กเจ้า เยาะเย้ย หรือ ไปพบเขาท่ามกลางโจรหรือ เมื่อ เจ้า พูด ถึง เขา เจ้ าจึง
กระโดดขึ้น ด้วยความปี ติ ยินดี 28 โอ ชาวเมืองโมอับ เอ๋ย จงออกเสีย จากหัว เมืองไปอาศัย
อยู่ในหิน จงเป็นเหมือนนกเขาซึ่งทํารังอยู่ที่ข้างปากซอก 29 เราได้ยน
ิ ถึงความเห่อเหิมของ
โมอับ (เขาเห่อเหิมมาก� ได้ยินถึงความยโส ความจองหองของเขา และความเห่อเหิมของ
เขา และถึง ความยกตนข่ มท ่านในใจของเขา 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เรารู ค
้ วามโกรธของ
เขา แต่มันจะไม่สําเร็จ ความเท็จทัง้ หลายของเขาจะไม่ถึงความสําเร็จ 31 เพราะฉะนั ้น เรา
จะครํา่ ครวญเพื่อ โมอับ เราจะร้องรํา่ ไรเพื่อ โมอั บท ั ้งมวล ใจของเราจะโอดครวญเพื่อ คน
ของคีรเ์ ฮเรส 32 โอ เถาองุน
่ แห่งสิบมาห์เอ๋ย เราจะร้องไห้เพื่อเจ้ามากกว่าเพื่อยาเซอร์ กิง่
ทัง้ หลายของเจ้า ยื่น ข้ามทะเลจนถึง ทะเลของยาเซอร์ ผู้ ทําลายได้ โจมตี ผลไม้ ฤดู ร้อนและ
การเก็บองุน
่ ของเจ้า 33 ความยินดีและความชื่นบานได้ถูกกวาดออกไปเสียจากเรือกสวนไร่
นาและแผ่นดินของโมอับ เราได้กระทําให้เหล้าองุน
่ หยุดไหลจากบ่อยํ่าองุน
่ ไม่มีคนยํ่าด้วย
34
เสียงโห่ร้อง เสียงโห่รอ
้ งนั ้น ไม่ ใช่เสียงโห่รอ
้ งเลย เมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอาเลห์ได้
ร้องรํา่ ไห้ เขาทัง้ หลายส่งเสียงร้องไกลถึงเมืองยาฮาส จากโศอาร์ถึงโฮโรนาอิม ดังวัวตัวเมีย
อายุสามปี เพราะสายนํ้าทัง้ หลายแห่งนิ มริมก็จะร้างเปล่าด้วย 35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
จะนํา อวสานมาสู่ ผู้ ที่ ถวายเครือ
่ งบูชาในปู ชน ีย สถานสูง และเผาเครือ
่ งหอมถวายพระของ
เขาในโมอับ 36 เพราะฉะนั ้น ใจของเราจะโอดครวญเพื่อ โมอับ เหมือนอย่างปี่ และใจของ
เราจะโอดครวญเหมือนปี่ เพื่อ คนเมืองคีร เ์ ฮเรส เพราะทรัพย์ สมบัติ ที่ เขาได้ มาก ็ ได้ พินาศ
37 ทุ กศีรษะจะถูก โกน และทุก เคราจะถูก ตัด บนมือ ทัง
้ ปวงจะมี รอยเชือดเฉื อน และจะมี
38
ผ้ากระสอบที่ บัน
้ เอว บนหลังคาเรือนทัง้ สิน
้ ของโมอับและตามถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้น
จะมี แต่ เสียงโอดครวญทัว่ ไป เพราะเราทุบ โมอับ เหมือนเราทุบ ภาชนะที่ เราไม่ พอใจ พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 39 เขาทัง้ หลายจะครํา่ ครวญว่า ‘โมอับ แตกแล้ว หนอ โมอับ หัน
หลังกลับด้วยความอับอายแล้วหนอ� ดังนั ้นแหละโมอับได้กลายเป็ นที่เยาะเย้ย และเป็ นที่
หวาดเสียวแก่ บรรดาผู้ที่ อยู่ล้อมรอบเขา� 40 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด ผู้หน่งึ จะ
โฉบลงเหมือนนกอินทรี และกางปีก ออกสู้ โมอับ 41 เคริโอทถูก จับ ไปและที่ กําบัง เข้ม แข็ง
ถูก ยึด จิ ตใจของบรรดานั กรบแห่ง โมอับ ในวัน นั ้น จะเหมือนจิตใจของผู้ หญิง ซึ่ง กําลัง เจ็บ
ครรภ์ คลอดบุตร 42 โมอับ จะถูก ทําลายและไม่ เป็น ชนชาติ หน่ึ งอ ีก ต่อ ไป เพราะว่า เขาพอง
ตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ 43 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย ความสยดสยอง หลุม
พรางและกับดัก จะอยู่เหนื อเจ้า 44 ผู้ใดที่หนี จากความสยดสยองจะตกหลุมพราง และผู้ที่
ปี นออกมาจากหลุมพรางก็จะติดกับ เพราะเราจะนําสิง่ เหล่านี้ มาเหนื อโมอับ ในปี แห่งการ
ลงโทษเขา พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 45 ผู้ ลี้ ภัย ได้ ไปยืน อยู่ อย่างหมดแรงที่ ในเงาเมือง
เฮชโบน เพราะว่าไฟจะออกมาจากเฮชโบน เปลวไฟจะออกมาจากท่ามกลางสิ โหน มัน จะ
ทําลายดิน แดนของโมอับ และกระหม่อมของบรรดาคนแห่ง ความอลเวง 46 โอ โมอับ เอ๋ย
วิบัติแก่เจ้า ชนชาติแห่งพระเคโมชกําลังวอดวายอยู่แล้ว เพราะบรรดาบุตรชายของเจ้าถูก
จับไปเป็นเชลย และบุตรสาวของเจ้าก็เข้าในความเป็นเชลย 47 แต่เรายังจะให้โมอับกลับสู่
สภาพเดิมในกาลต่อไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� เท่านี้ เป็นข้อพิพากษาโมอับ
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เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งคนอัม โมน พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “อิสราเอลไม่ มี บุ ตรชายหรือ เขาไม่
มี ทายาทหรือ แล ้ว ทําไมกษั ตริย์ ของพวกเขาจึง รับ กาดเป็น มรดก และประชาชนของท่าน
อาศัย อยู่ ในหัว เมืองของท่าน 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง
เมื่อเราจะกระทําให้ได้ยินเสียงสัญญาณสงครามในนครรับบาห์ของคนอัมโมน มันจะกลาย
เป็นกองซากปรักหักพัง และธิดาทัง้ หลายของเมืองนั ้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟ แล้วอิสราเอล
จะเป็น ทายาทของคนเหล่านั ้ นที ่ เคยเป็น ทายาทของเขาอีก พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
3 โอ เฮชโบนเอ๋ย จงครํา
่ ครวญ เพราะเมืองอัยถูกทําลาย บุ ตรสาวแห่งนครรับบาห์เอ๋ย จง
ร้องรํา่ ไร จงเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ จงโอดครวญ วิง่ ไปวิง่ มาอยู่ ท่ามกลางรัว้ ต้นไม้ เพ
ราะกษั ตริย์ของพวกเขาจะต้องถูก กวาดไปเป็น เชลย พร้อมกับปุโรหิตและเจ้านายของมัน
4 โอ บุตรสาวผูกล
้ ับสัตย์เอ๋ย ทําไมเจ้าโอ้อวดบรรดาหุบเขา หุบเขาของเจ้ามีน้ําไหล ผูวางใจ
้
5
ในสมบัติของตนว่า ‘ใครจะมาสู้ฉันนะ� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด
เราจะนํา ความสยดสยองมาเหนื อ เจ้า จากทุก คนที่ อยู่รอบตัว เจ้า และเจ้า จะถูก ขับ ไล่ ออก
ไป ชายทุกคนตรงหน้าเขาออกไป และจะไม่มีใครรวบรวมคนลี้ภัยได้ 6 แต่ภายหลังเราจะให้
คนอัมโมนกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1

คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอโดม
เก ี่ย วกับ เรือ
่ งเมืองเอโดม พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ ว่า “สติ ปัญญาไม่ มี ในเท
มานอีก แล้ว หรือ คํา ปรึกษาพินาศไปจากผู้ เฉลียวฉลาดแล้ว หรือ สติ ปัญญาของเขาหาย
สูญไปเสียแล้วหรือ 8 โอ ชาวเมืองเดดานเอ๋ย จงหนี จงหันกลับ จงอาศัยในที่ ลึก เพราะว่า
เราจะนําภัยพิบัติ ของเอซาวมาเหนื อเขา เวลาเมื่อเราจะลงโทษเขา 9 ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหา
เจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้างหรือ ถ้าขโมยมาเวลากลางคืน เขาจะไม่ทําลายเพียงพอ
แก่ตัวเขาเท่านั ้นหรือ 10 แต่เราได้เปลือยเอซาวให้เปลือยเลย เราได้เปิดที่ซ่อนของเขา และ
เขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ เชื้อสายของเขาถูกทําลาย และพี่น้องของเขา และเพื่อนบ้านของ
เขา ไม่มี เขาอีก แล้ว 11 จงทิง้ เด็ก กําพร้า พ่อ ของเจ้า ไว้เถิด เราจะให้ เขามี ชี วิตอยู่ และให้
แม่ม่ายของเจ้าวางใจในเราเถิด� 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ถ้าคนที่ ยงั ไม่
สมควรจะดื่มจากถ้วยนั ้นยังต้องดื่ม เจ้าจะพ้นโทษไปได้หรือ เจ้าจะพ้นโทษไปไม่ได้ เจ้าจะ
ต้องดื่ม 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราได้ ปฏิญาณต่อ ตัว ของเราเองว่า โบสราห์จะต้อ งกลาย
เป็ นที ่ รกร้าง เป็ นที ่ ตําหนิ ติ เตียน เป็ นที ่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และเป็น คํา สาปแช่ง และหัว
เมืองทัง้ สิน
ิ ข่าวลือจาก
้ ของเขาจะเป็ นที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าอยู่เนื องนิ ตย์� 14 ข้าพเจ้าได้ยน
พระเยโฮวาห์ ทูตคนหนึ่ งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ บอกว่า “จงรวบรวมเจ้าทัง้
หลายเข้า และมาต่อสู้ เมืองนั ้น และลุก ขึ้น เพื่อ กระทํา สงครามเถิด 15 เพราะว่า ดู เถิด เรา
จะกระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้เป็ นที่ดูหมิน
่ ท่ามกลางมนุษย์ 16 เพราะ
ความหวาดเสียวของเจ้าได้หลอกลวงเจ้า ทัง้ ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้า โอ เจ้าผูซ
้ ่ึงอาศัย
อยู่ ในซอกหิน ผู้ ยึด ยอดภูเขาไว้เอ๋ย แม้ เจ้ าทํา รัง ของเจ้า สูง เหมือนอย่างรังนกอินทรี เรา
จะฉุ ด เจ้า ลงมาจากที่ นั ่น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 17 เอโดมจะกลายเป็ นที ่ รกร้าง ทุ ก
คนที่ ผ่านเอโดมจะตกตะลึง และจะเย้ยหยันในภัยพิบัติทัง้ สิน
้ ของมัน 18 อย่างเมื่อเมืองโส
โดม และเมืองโกโมราห์ และหัว เมืองใกล้ เคียงของมัน ถูก ทําลายล้าง พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า ไม่มีใครจะพํานั กอยู่ที่ นั่น ไม่มีบุ ตรของมนุษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั ้น 19 ดู เถิด เขาจะ
ขึ้นมาอย่างสิงโตจากคลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์แดนโจนเข้าใส่คอกของแกะที่แข็งแรง แต่เรา
จะกระทํา ให้ เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บ พลัน และใครเป็น ผู้ ที่ เลือกสรรไว้ ที่ เราจะแต่ง ตัง้ ไว้
เหนื อเธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะนั ดเราเล่า ผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเรา
7
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ได้ 20 เพราะฉะนั ้นจงฟังคําปรึกษาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเตรียมไว้ต่อสู้เมืองเอโดม และพระ
ประสงค์ ทัง้ หลายซึ่ง พระองค์ ได้ ดําริไว้ต่อสู้ ชาวเมืองเทมาน แน่ ล่ะ ถึง ตัว เล็ก ที่ สุด ในฝู งก ็
จะต้องถูกลากเอาไป แน่ ละ พระองค์ จะทรงกระทําให้ที่ อาศัยของเขาร้างเปล่าไปพร้อมกับ
เขาด้วย 21 แผ่ นดิน โลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงที่ มัน ล้ม เสียงครํา่ ครวญของเขาได้ยน
ิ ถึง
ทะเลแดง 22 ดู เถิด ผู้หน่งึ จะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอินทรี และกางปีก ของมัน ออก
สู้ โบสราห์ และจิตใจของนั กรบแห่ง เอโดมในวัน นั ้น จะเป็น เหมือนจิตใจของหญิง ปวดท้อง
คลอดบุตร
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองดามัสกัส
เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งเมืองดามัสกัส เมืองฮามั ท และเมือ งอารปัด ได้ ขายหน้า เพราะเขาทัง้
หลายได้ยน
ิ ข่าวร้าย เขาก็ กลัว ลาน ทะเลก็ ทุรนทุราย มัน สงบลงไม่ ได้ 24 เมืองดามัสกัส
ก็ ออ
่ นเพลีย แล้ว เธอหัน หนี และความกลัว จนตัว สัน
่ จับ เธอไว้ ความแสนระทมและความ
เศร้า ยึด เธอไว้อย่างผู้ หญิง กําลัง คลอดบุตร 25 เมืองแห่ง การสรรเสริญ นั ้น ถูก ทอดทิง้ แล้ว
หนอ คือเมืองที่เต็มด้วยความชื่นบานนั ่นน่ ะ 26 เพราะฉะนั ้นคนหนุ่มๆของเมืองนั ้นจะล้มลง
ตามถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้น และบรรดาทหารของเมืองนั ้นจะถูกตัดออกในวันนั ้น พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 27 และเราจะก่อไฟขึ้นในกําแพงเมืองดามัสกัส และไฟนั ้น
จะกินพระราชวังของเบนฮาดัดเสีย
23

คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเคดาร์

28 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งคนเคดาร์และราชอาณาจักรฮาโซร์

ซึ่งเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบา
บิโลนจะโจมตี พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงลุกขึ้น รุ ดเข้าไปสู้คนเคดาร์ จงทําลายประชาชน
แห่งตะวันออกเสีย 29 เต็นท์และฝูงแพะแกะของเขาจะถูกริบเสีย ทังม
้ ่านและภาชนะทัง้ สิน
้
ของเขา อูฐ ของเขาจะถูก นํา เอาไปจากเขา และคนจะร้องแก่ เขาว่า ‘ความสยดสยองทุ กด
้าน� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ ชาวเมืองฮาโซร์เอ๋ย หนี เถิด จงสัญจรไปไกล ไปอาศัย ใน
ที่ ลึก เพราะเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ ดําริแผนงานต่อสู้ เจ้า และก่อตัง้ ความ
ประสงค์ ไว้ สู้ เจ้า 31 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า จงลุก ขึ้น รุ ด หน้า ไปสู้ ประชาชาติ หน ่งึ ที่ มัง่ มี ซึ่ง
อาศัยอยูอย่
่ างมัน
่ คง ไม่มีประตูเมืองและไม่มีดาลประตู อยูแต่
่ ลําพัง 32 อูฐของเขาทัง้ หลาย
จะกลายเป็น ของที่ ปล้น มาได้ และฝูง วัวอ ัน มากมายของเขาจะเป็น ของที่ รบ
ิ มา พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราจะกระจายเขาไปทุกทิศลม คือคนที่อยูในมุ
่
มทไี่ กลที่สุด และเราจะนําภัยพิบั
33
ติมาจากทุกด้านของเขา เมืองฮาโซร์จะเป็ นที ่อาศัยของมังกร เป็ นที่ที่ ถูกทิง้ ไว้ให้รกร้าง
อยูเป็
่ นนิ ตย์ ไม่มีใครจะพํานั กที่นั ่น ไม่มีบุตรของมนุษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั ้น�
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอลาม

34 พระวจนะของพระเยโฮวาห์

ซึ่งมายังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งเมืองเอลามใน
35
ตอนต้ นร ัช กาลเศเดคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู
เถิด เราจะหักคันธนูของเอลาม ซึ่งเป็นหัวใจแห่งกําลังของเขาทัง้ หลาย 36 และเราจะนําลม
ทัง้ สี่ ทิศ จากฟ้า ทัง้ สี่ ส่วนมาสู้ เอลาม และเราจะกระจายเขาไปตามลมเหล่า นั ้น ทัง้ หมด จะ
ไม่ มี ประชาชาติ ใดซึ่ง ผู้ ถู กขับ ไล่ ออกไปจากเอลามจะมาไม่ ถึง 37 ด้วยว่า เราจะกระทํา ให้เอ
ลามสยดสยองต่อหน้าศัตรู ของเขาทัง้ หลาย และต่อหน้าผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราจะนําเหตุรา้ ยมาถึงเขาทัง้ หลาย คือความพิโรธอันแรงกล้า เราจะใช้ให้ดาบ
ไล่ ตามเขาทัง้ หลาย จนกว่าเราจะได้เผาผลาญเขาเสีย 38 และเราจะตัง้ พระที่นั่งของเราใน
เอลาม และจะทํา ลายกษั ตริย์ และบรรดาเจ้า นายของเขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
39 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ในกาลต่อไปเราจะให้เอลามกลับสู่สภาพเดิม�
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50
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกรุ งบาบิโลนและชาวเคลเดีย

1 พระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกล่าวด้วยเรือ
่ งบาบิโลน เกี่ยวด้วยเรือ
่ งแผ่นดินของชาว
เคลเดีย โดยเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ว่า 2 “จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและป่าวร้อง

จงตัง้ ธงขึ้นและป่าวร้อง อย่าปิดบังไว้เลย และว่า ‘บาบิโลนถูกยึดแล้ว พระเบลก็ได้อาย พระ
เมโรดัคก็ถูกทุบแหลกเป็นชิน
้ ๆ รู ปเคารพทัง้ หลายของเมืองนั ้นถูกกระทําให้ได้อาย และรู ป
ปั้ นทัง้ หลายก็ถูกทุบแหลกเป็นชิน
้ ๆ� 3 เพราะว่ามีประชาชาติหน่ึงออกจากทิศเหนื อมาต่อสู้
เมืองนั ้น ซึ่งจะกระทําให้แผ่นดินของเธอเป็ นที่รกร้าง และจะไม่มีสิ่งใดอาศัยในนั ้นเลย ทัง้
มนุษย์และสัตว์จะย้ายออกไปและจะออกไปเสีย 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันเหล่านั ้นและ
ในเวลานั ้น ประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาห์จะมารวมกัน มาพลางร้องไห้พลาง และ
เขาทัง้ หลายจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 5 เขาทัง้ หลายจะถามหาทางไปศิ
โยนโดยหันหน้าตรงไปเมืองนั ้น กล่าวว่า ‘มาเถิด ให้พวกเรามาติดสนิ ทกับพระเยโฮวาห์โดย
ทําพันธสัญญาเนื องนิ ตย์ซ่ึงจะไม่ลืมเลย� 6 ประชาชนของเราเป็นแกะที่หลง บรรดาผูเ้ ลี้ยง
ของเขาทัง้ หลายได้ พาเขาหลงไป หัน เขาทัง้ หลายไปเสียบนภู เขา เขาทัง้ หลายได้ เดิน จาก
ภูเขาไปหาเนิ น เขา เขาลืม คอกของเขาเสีย แล้ว 7 บรรดาผู้ ที่ พบเข้า ก็ กิน เขา และศั ตรู ของ
เขาได้กล่าวว่า ‘เราไม่มีความผิด เพราะเขาทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ผู้เป็ นที่
อยูอั
่ นเที่ยงธรรมของเขาทัง้ หลาย คือพระเยโฮวาห์อน
ั เป็นความหวังของบรรพบุรุษของเขา
ทัง้ หลาย� 8 จงหนี จากท่ามกลางบาบิโลน จงออกไปเสียจากแผ่นดินของชาวเคลเดีย และ
เป็นเหมือนแพะตัวผู้นําหน้าฝูง 9 เพราะ ดูเถิด เราจะเร้าและนําบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่
หน่งึ จากประเทศเหนื อมาต่อสู้บาบิโลน และเขาทัง้ หลายจะเรียงรายพวกเขามาต่อสู้กับเธอ
ตรงนั ้นแหละเธอจะถูกยึด ลูกธนูของเขาทัง้ หลายก็เหมือนนั กรบที่มีฝีมือ ไม่มีคนใดจะกลับ
มือเปล่า 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ประเทศเคลเดียจะถูกปล้น บรรดาผู้ที่ปล้นเธอจะอิม
่ หนํา
11 โอ บรรดาผู้ ปล้น มรดกของเราเอ๋ย แม้ว ่า เจ้า เปรมปรีดิ ์ แม้ว ่า เจ้า ลิงโลด แม้ เจ้ าอ้วนพี
อย่างวัวสาวอยูที
่ ่หญ้า และร้องอย่างวัวตัวผู้ 12 มารดาของเจ้าจะละอายอย่างอดสู และนาง
ที่คลอดเจ้าจะต้องอับอาย ดูเถิด ที่รัง้ ท้ายแห่งบรรดาประชาชาติจะเป็นถิน
่ ทุรกันดาร ที่แห
13
้งแล้งและทะเลทราย เมืองนั ้นจะไม่มีคนอาศัยเพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แต่จะ
เป็ นที ่รกร้างทัง้ หมด ทุกคนที่ ผ่านเมืองบาบิโลนไปจะตกตะลึง และจะเย้ยหยันในภัยพิบัติ
ทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น 14 จงเรียงรายตัว ของเจ้า ทัง้ หลายเข้า มาสู้ บาบิ โลนให้รอบข้าง บรรดา
เจ้าที่โก่งคันธนูจงยิงเธอ อย่าเสียดายลูกธนู เพราะเธอได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ 15 จง
เปล่งเสียงโห่รอ
้ งสู้เธอให้รอบข้าง เธอยอมแพ้แล้ว รากฐานของเธอล้มลงแล้ว กําแพงของ
เธอถูกพังลงมาแล้ว เพราะนี่ เป็นการแก้ แค้นของพระเยโฮวาห์ จงทําการแก้ แค้นเธอ ทํา
กับ เธออย่างที่ เธอได้ กระทํา มาแล้ว 16 จงตัด ผู้ หว่านเสีย จากบาบิ โลน และตัด ผู้ ที่ ถือ เคียว
ในฤดูเกี่ยว เหตุเพราะดาบของผู้บีบบังคับทุกคนจึงหันเข้าหาชนชาติของตน และทุกคนจะ
หนี ไปยังแผ่นดินของตน 17 อิสราเอลเป็นเหมือนแกะที่ถูกกระจัดกระจายไปแล้ว พวกสิงโต
ได้ขับล่าเขาไป ทีแรกกษั ตริย์อส
ั ซีเรียกินเขา ในที่สุดนี้ เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน
ได้ หก
ั กระดูกของเขา 18 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสด
ังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและแผ่นดินของท่าน ดังที่เราได้ลงโทษกษั
ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย 19 เราจะให้ อส
ิ ราเอลกลับ สู่ ลานหญ้า ของเขา และเขาจะกิน อยู่ บนคาร
เมลและในบาชาน และเขาจะอิม
่ ใจบนเนิ นเขาเอฟราอิมและในกิเลอาด 20 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า ในวันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น จะหาความชัว่ ช้าในอิสราเอลและจะหาไม่ได้ เลย จะหา
บาปในยู ดาห์ก็ หาไม่ ได้ เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ ชนเหล่านั ้น ผู้ที่ เราเหลือไว้ให้ 21 พระเย
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โฮวาห์ตรัสว ่า จงขึ้น ไปสู้ แผ่ นดิน เมราธาอิม และต่อสู้ ชาวเมืองเปโขด จงฆ่า เขาและตาม
ทําลายเสีย ให้สิน
้ เชิง และจงกระทํา ทุก อย่างตามที่ เราได้ บัญชาเจ้า ไว้ 22 เสียงสงครามอยู่
ในแผ่น ดิน และเสียงการทําลายอย่างใหญ่ หลวงก็ อยู่ ในนั ้น 23 ค้อนทุบ ของแผ่น ดิน โลก
ทัง้ หมดได้ถูกตัดลงและถูกหักเสียแล้วหนอ บาบิโลนได้กลายเป็นทีร่ กร้างท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติแล้วหนอ 24 โอ บาบิโลนเอ๋ย เราวางบ่วงดักเจ้าและเจ้าก็ติดบ่วงนั ้น และเจ้าไม่
รู เ้ รือ
่ ง เขามาพบเจ้าและจับเจ้า เพราะเจ้าได้ ขันสู้ กับพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮวาห์ได้ ทรง
เปิด คลัง อาวุธ ของพระองค์ และทรงให้ อาว ุธ แห่ง พระพิโรธของพระองค์ ออกมา เพราะนี่
แหละเป็นพระราชกิจแห่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาในแผ่นดินแห่งชาวเคลเดีย
26 จงมาต่อสู้ กับเธอจากทุกเสี้ยวโลก จงเปิ ดบรรดาฉางของเธอ จงกองเธอไว้เหมือนอย่าง
กองข้าวและทําลายเสียจนสิน
้ เชิง อย่าให้เธอเหลืออยู่เลย 27 จงฆ่าวัวผู้ของเธอให้หมด ให้
มันทัง้ หลายลงไปยังการฆ่า วิบัติแก่มันทัง้ หลาย เพราะวันเวลาของมันมาถึงแล้ว คือเวลา
แห่ง การลงโทษมัน 28 เสียงของเขาทัง้ หลายที่ ได้ หนี และรอดพ้น จากแผ่น ดิน บาบิ โลน ไป
ประกาศการแก้ แค้น ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราในศิ โยน คือ การแก้ แค้น แทนพระ
วิหารของพระองค์ 29 จงเรียกนั กธนูมาต่อสู้กับบาบิโลน คือบรรดาคนที่โก่งธนู จงตัง้ ค่ายไว้
รอบมัน อย่าให้ผู้ใดหนี รอดพ้นไปได้ จงกระทํากับเธอตามการกระทําของเธอ จงกระทําแก่
เธออย่างที่ เธอได้ กระทําแล้ว เพราะเธอจองหองลองดี กับพระเยโฮวาห์ พระองค์ ผู้บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล 30 เพราะฉะนั ้น คนหนุ่มๆของเธอจะล้มลงตามถนนทัง้ หลาย และทหารของ
เธอทัง้ สิน
้ จะถูกตัดออกในวันนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 31 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอม
โยธาตรัสว ่า โอ ผู้ จองหองเอ๋ย ดู เถิด เราต่อสู้ กับ เจ้า เพราะว่า วัน เวลาของเจ้า มาถึง แล้ว
คือเวลาที่เราจะลงโทษเจ้า 32 ผู้จองหองจะสะดุดและล้มลง จะไม่มีผู้ใดพยุงเขาขึ้นได้ และ
เราจะก่อ ไฟในบรรดาหัว เมืองของเขา และไฟจะกิน บรรดาที่ อยู่ รอบเขาเสีย สิน
้ 33 พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ประชาชนอิสราเอลและประชาชนยู ดาห์ถู กบ ีบ บัง คั บด ้ว ยกัน
บรรดาผู้ ที่ จับ เขาทัง้ หลายไปเป็น เชลยได้ ยด
ึ เขาไว้มัน
่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอมให้เขาไป
34 พระผู้ ไถ่ ของเขาทัง
้ หลายนั ้น เข้ม แข็ง พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระองค์จะทรงแก้คดีของเขาโดยตลอด เพื่อพระองค์จะประทานความสงบแก่แผ่นดิน แต่
ประทานความไม่สงบแก่ชาวเมืองบาบิโลน 35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ให้ดาบอยูเ่ หนื อชาวเคล
เดีย และเหนื อ ชาวเมืองบาบิ โลน และเหนื อ เจ้า นายและนั ก ปราชญ์ ของเธอ 36 ให้ ดาบอยู่
เหนื อผู้มุสา เพื่อเขาจะกลายเป็นคนโง่ไป ให้ดาบอยู่เหนื อบรรดานั กรบของเธอ เพื่อเขาทัง้
หลายจะครันคร
่
้าม 37 ให้ดาบอยู่เหนื อม้าทัง้ หลายของเขาและรถรบของเขา และอยู่เหนื อ
บรรดาชนที่ปะปนกันท่ามกลางเขา เพื่อเขาทัง้ หลายจะกลายเป็นผู้หญิงไป ให้ดาบอยูเ่ หนื อ
ทรัพย์ สมบัติ ทัง้ สิน
้ ของเขา เพื่อ ว่า ทรัพย์ สมบัติ นั ้น จะถูก ปล้น เสีย 38 ให้ ความแห้ง แล้ง อยู่
เหนื อนํ้าทัง้ หลายของเธอ เพื่อน้าํ ทัง้ หลายนั ้นจะได้แห้งไป เพราะเป็นแผ่นดินแห่งรู ปเคารพ
สลัก และเขาทัง้ หลายก็ บ้า รู ปน น
ั ้ 39 เพราะฉะนั ้น สัตว์ป่า ทัง้ หลายและบรรดาหมาจิง้ จอก
จะอาศัยในบาบิโลน และนกเค้าแมวจะอาศัยอยู่ในนั ้น เมืองนั ้นจะไม่มีประชาชนอยู่อีกต่อ
ไปเป็นนิ ตย์ คือไม่มีชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชัว่ อายุ 40 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เมื่อพระเจ้าได้
ทรงควํา่ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และหัว เมืองใกล้ เคียง ดัง นั ้น จะไม่ มี คนพํานั ก อยู่
ที่ นั่น และไม่ มี บุ ตรของมนุษย์ คนใดอาศัย อยู่ ในเมืองนั ้น 41 ดู เถิด ชนชาติ หน ่งึ จะมาจาก
ทิศ เหนื อ ประชาชาติ อัน เข้ม แข็ง ชาติ หนึ่ ง และกษั ตริย์หลายองค์ จะถูก เร้า ให้มาจากที่ ไกล
ที่สุดของแผ่นดินโลก 42 เขาทัง้ หลายจะจับคันธนูและหอก เขาทัง้ หลายดุ ร้าย และจะไม่มี
ความกรุ ณา เสียงของเขาทัง้ หลายจะเหมือนเสียงทะเลคะนอง เขาทัง้ หลายจะขี่ ม้า เรียง
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รายกัน เป็น คนเข้า สู้ สงครามกับ เจ้า นะ โอ บุ ตรสาวแห่ง บาบิ โลนเอ๋ย 43 กษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลนได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งนั ้น และพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลง ความแสนระทมจับหัวใจเขา เจ
็บปวดอย่างผู้หญิงกําลังคลอดบุตร 44 ดูเถิด เขาจะขึ้นมาอย่างสิงโตจากคลื่นของลุ่มแม่น้ํา
จอร์แดนโจนเข้า ใส่ คอกของแกะที่ แข็ง แรง แต่ เราจะกระทํา ให้ เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บ
พลัน และใครเป็นผู้ที่ เลือกสรรไว้ ที่ เราจะแต่งตัง้ ไว้เหนื อเธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะ
นั ด เราเล่า ผู้ เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืน อยู่ ต่อ หน้า เราได้ 45 เพราะฉะนั ้น จงฟัง แผนงานซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําไว้ต่อสู้บาบิโลน และบรรดาพระประสงค์ซ่ึงพระองค์ได้ดําริขึ้นต่อสู้
กับ แผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย แน่ ละตัว เล็ก ที่สุด ที่ อยู่ ในฝู งก ็ ต้องถูก ลากเอาไป แน่ ละคอก
ของเขานั ้นจะรกร้างไป 46 แผ่นดินโลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงของการที่บาบิโลนถูกจับเป็น
เชลย และเสียงครํา่ ครวญดังไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ�
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พระเจ้าจะทรงพิพากษากรุ งบาบิโลน

พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะปลุก กระแสลมแห่ง การทําลาย ต่อสู้ กับ บาบิ
โลน และต่อสู้ กับคนที่ อาศัยท่ามกลางพวกที่ ลุ กขึ้นสู้ กับเรา 2 เราจะส่งผู้ฝัดไปยังบาบิโลน
และเขาทัง้ หลายจะฝัด เธอ และเขาทัง้ หลายจะทําให้แผ่ นดิน ของเธอว่างเปล่า เมื่อ เขาทัง้
หลายมาล้อมเธอไว้ทุ กด ้าน ในวัน แห่ง ความยากลําบาก 3 อย่า ให้นัก ธนูโก่ งคัน ธนูได้ อย่า
ให้เขาสวมเสื้อเกราะลุกขึ้นได้ อย่าไว้ชีวิตคนหนุ่มๆของเธอเลย จงทําลายพลโยธาของเธอ
ทัง้ หมด 4 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจะถูกฆ่าล้มลงในแผ่นดินของชาวเคลเดีย และจะถูกแทงทะลุ
ที่ถนนเมืองนั ้น 5 เพราะว่าอิสราเอลและยูดาห์มิได้ถูกทอดทิง้ โดยพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถึงแม้แผ่นดินของเขาเต็มด้วยความผิดบาปต่อองค์บริสุทธิแห่
์ งอิส
6
ราเอล จงหนี เสียจากท่ามกลางบาบิโลน ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ ของตนให้รอดพ้นเถิด เจ้าอย่า
ถูก ตัด ออกด้วยความชัว่ ช้า ของเธอเลย เพราะนี่ เป็น เวลาแห่ง การแก้ แค้น ของพระเยโฮ
วาห์ พระองค์จะทรงตอบสนองต่อเธอสักครัง้ 7 บาบิโลนได้เคยเป็นถ้วยทองคําในพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ กระทําให้แผ่นดินโลกทัง้ สิ้นมึนเมาไป บรรดาประชาชาติได้ดื่มเหล้าองุน
่
ของเธอ เพราะฉะนั ้นประชาชาติต่างจึงบ้าไป 8 บาบิโลนได้ล้มลงและแตกไปอย่างฉั บพลัน
จงครํา่ ครวญเพื่อ เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้ เธอบรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอให้ หาย
ได้ กระมัง 9 เราทัง้ หลายอยากจะรักษาบาบิ โลนให้ หาย แต่ เธอไม่ หาย ละทิง้ เธอเสีย เถิด
และให้ เราไป ต่างไปยัง ประเทศของตน เพราะว่าการพิพากษาเธอได้ ข้น
ึ ไปถึง ฟ้า สวรรค์
10
และได้ ถู กยกขึ้น ถึง ฟากฟ้า พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ความชอบธรรมออกมาให้ เรา มาเถิด
ให้ เราประกาศพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราที่ ในศิ โยน 11 จงฝนลูก ธนู จง
หยิบ โล่ ข้น
ึ มา พระเยโฮวาห์ ทรงเร้าใจบรรดากษั ตริย์ คนมีเดีย เพราะว่า พระประสงค์ ของ
พระองค์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งบาบิ โลน ก็ คือ การทําลายมัน เสีย เพราะนั ่น แหละเป็นการแก้ แค้น
ของพระเยโฮวาห์ คือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์ 12 จงปักธงชิดบรรดากําแพง
ของบาบิ โลน จงทํา คนเฝ้า ให้ เข้ม แข็ง จงตัง้ คนยามขึ้น จงเตรียมกองซุ่ม ไว้ เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงวางแผนงานและทัง้ ทรงกระทํา เสร็จ ตามที่ พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาเกี่ ยวด
้วยชาวเมืองบาบิ โลน 13 โอ เจ้ าผู้ อาศัย ตามนํ้า มากหลาย ผู้ มี สมบัติ มากมายเอ๋ย อวสาน
ของเจ้า มาถึง แล้ว เส้น ความโลภของเจ้า ได้ ถู กตัดขาดเสีย แล้ว 14 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ได้ ทรงปฏิญาณต่อ พระองค์ เองว่า แน่ ละ เราจะให้เจ้ ามี คนเต็ม เมืองให้มากอย่างตัก
๊ แตน
15
และเขาทัง้ หลายจะเปล่งเสียงโห่รอ
้ งมี ชย
ั เหนื อเจ้า พระองค์ ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเ์ ดช
ของพระองค์ พระองค์ ทรงสถาปนาพิภพไว้ ด้วยพระสติ ปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่
ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 16 เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงก็มีเสียงนํ้า
1
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คะนองในท้องฟ้า และทรงกระทําให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อ
ฝน และทรงนําลมมาจากพระคลังของพระองค์ 17 มนุษย์ทุกคนโฉดในทางความรู ข
้ องตน
ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรู ปเคารพสลักของตน เพราะรู ปเคารพหล่อของเขาเป็นของ
เท็จ และไม่มีลมหายใจในรู ปเคารพนั ้น 18 มันเป็นของไร้ค่า และเป็นผลงานแห่งความผิด
พลาด มัน จะต้องพินาศเมื่อ ถึง เวลาการลงโทษ 19 พระองค์ ผู้ ทรงเป็น ส่วนของยาโคบไม่
เหมือนสิง่ เหล่า นี้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ ก่อ ร่างทุก สิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็น ตระกูล ที่
เป็น มรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาเป็น พระนามของพระองค์ 20 เจ้ าเป็น ค้อน
และยุทโธปกรณ์ ของเรา เราจะทุบ บรรดาประชาชาติ เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทําลายราช
อาณาจักรทัง้ หลายด้วยเจ้า 21 เราจะทุบ ม้า และคนขี่ เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ บรรดารถ
22
รบและคนขับให้เป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบผู้ชายและผู้หญิงเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ
คนแก่และคนหนุ่มเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบคนหนุ่มและหญิงพรหมจารีเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า
23 เราจะทุบผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะเป็ นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบชาวนาและวัวคู่แอกของเขา
เป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบเจ้าเมืองและปลัดเมืองเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า เราจะสนองบาบิโลนและบรรดาชาวประเทศเคลเดียท่ามกลางสายตาของเจ้า ซึ่งบรรดา
ความชัว่ ร้ายอัน เขาได้ กระทํา ในศิ โยน 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ ภู เขาซึ่ง ทําลายเอ๋ย ดู
เถิด เราต่อสู้เจ้า เจ้าผู้ทําลายแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้เจ้า และ
กลิง้ เจ้า ลงมาจากหน้าผา และจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็น ภูเขาที่ ถู กไหม้ 26 เขาจะไม่ เอาหิน จาก
เจ้า ไปทําศิ ลาม ุม เอก และไม่ เอาหิน ไปทํา รากฐาน แต่ เจ้ าจะถูก ทิง้ ร้างเป็น นิ ตย์ พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ 27 จงตัง้ ธงไว้บนแผ่นดิน จงเป่าแตรท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย จงเตรียม
ประชาชาติ ทัง้ หลายไว้ทํา สงครามกับ เธอ จงเรียกราชอาณาจักรต่อ ไปนี้ มาสู้ กับ เธอ อารา
รัต มินนี และอัชเคนั ส จงตัง้ จอมทัพไว้ต่อสู้เธอ จงทําม้าขึ้นเหมือนบุ้งคันระเกะระกะ 28 จง
เตรียมบรรดาประชาชาติ มาทําสงครามกับเธอ คือเตรียมบรรดากษั ตริย์แห่งมีเดีย พร้อม
ทัง้ เจ้าเมืองและปลัดเมืองทัง้ หลาย และทุกแผ่นดินทีข
่ ้น
ึ แก่มีเดีย 29 แผ่นดินนั ้นจะสะเทือน
สะท้านและโศกเศร้า เพราะบรรดาพระประสงค์ ของพระเยโฮวาห์จะเกิด ขึ้น เพื่อ ต่อสู้ บาบิ
โลน เพื่อ จะกระทํา ให้ แผ่ นดิน บาบิ โลนเป็ นที ่ รกร้างปราศจากคนอาศัย 30 นั กรบแห่ง บาบิ
โลนหยุดรบแล้ว เขาทัง้ หลายค้างอยู่ในที่ กําบังเข้มแข็งของเขา กําลังของเขาถอยเสียแล้ว
เขาทัง้ หลายกลายเป็นเหมือนผู้หญิง เขาได้เผาที่อาศัยของเธอแล้ว และดาลประตูของเธอ
ก็หัก 31 นั กวิง่ คนหนึ่ งวิง่ ไปพบนั กวิงอ
่ ีกคนหนึ่ ง ทูตคนหนึ่ งวิง่ ไปพบทูตอีกคนหนึ่ ง เพื่อทูล
กษั ตริย์แห่งบาบิโลนว่า เมืองของพระองค์ ถู กยึดไว้ทุกด้านแล้ว 32 ท่าลุยข้ามก็ ถู กยึดแล้ว
ที่ เป็นบึงเป็นหนองก็ ถู กไฟไหม้ และบรรดาทหารก็ ระสํ่าระสาย 33 เพราะพระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า บุ ตรสาวแห่ง บาบิ โลนก็ เหมือนลานนวดข้าว ณ
เวลาที่เธอถูกเหยียบยํ่า อีกสักประเดีย
๋ ว เวลาเกี่ยวก็จะมาถึงแล้ว� 34 ให้ชาวเมืองศิโยนพูด
ว่า “เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ กิน ข้าพเจ้า เสีย แล้ว ท่านได้ ขยํ้า ข้าพเจ้า ท่าน
ได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็นภาชนะว่างเปล่า ท่านได้กลืนข้าพเจ้าดังม
่ ังกร ท่านได้อิมท
่ ้องด้วยของ
35
อร่อยของข้าพเจ้า แลวท
้ ่านก็คายข้าพเจ้าทิง้ เสีย ความทารุ ณที่ได้กระทําแก่ข้าพเจ้าและ
แก่ เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จงตกเหนื อ บาบิ โลน � ให้เยรู ซาเล็ม กล่าวว่า “ให้ความรับ ผิด ชอบ
สําหรับเลือดตกของเราอยู่แก่ ชาวประเทศเคลเดีย� 36 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะแก้ คดี ของเจ้า และกระทํา การแก้ แค้น เพื่อ เจ้า เราจะทํา ทะเลของเธอ
ให้ แห้ง และกระทํา แหล่ง นํ้า ของเธอให้ เหือด 37 และบาบิ โลนจะกลายเป็นกองซากปรักห
ัก พัง เป็ นที ่ อยู่ อาศัย ของมังกร เป็ นที ่ น่า ตกตะลึง และเป็ นที ่ เย้ย หยัน ปราศจากคนอาศัย
38 เขาทัง
้ หลายจะคํารามด้วยกันอย่างสิงโต เขาทัง้ หลายจะคํารามอย่างลูกสิงโต 39 ขณะที่
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เขาทัง้ หลายผ่าวร้อน เราจะเตรียมการเลี้ยงให้ และกระทํา ให้เขาทัง้ หลายมึนเมา เพื่อ เขา
ทัง้ หลายจะปลาบปลื้ม ยินดี จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลั บอย ู่ ชัว่ กาลนาน ไม่ ตื่น เลย พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 40 เราจะนําเขาทัง้ หลายลงมาดุจลูกแกะไปยังการฆ่า เหมือนแกะผู้
และแพะผู้ 41 เชชัก ถูก ยึด แล้ว หนอ ซึ่ง เป็ นที ่ สรรเสริญ ของทัว่ แผ่น ดิน โลกถูก จับ แล้ว เล่า
บาบิโลนได้กลายเป็นทีน
่ ่าตกตะลึงท่ามกลางบรรดาประชาชาติเสียแล้วหนอ 42 ทะเลขึ้นมา
เหนื อ บาบิ โลน คลื่น อย่างมากมายคลุม เธอไว้ 43 หัว เมืองของเธอกลายเป็ นที ่ รกร้าง เป็น
แผ่นดินที่แห้งแล้งและเป็นถิน
่ ละไม่มีบุตรของ
่ ทุรกันดาร เป็นแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดอาศัยอยูแ
มนุษย์คนใดข้ามไป 44 และเราจะลงโทษพระเบลในบาบิโลน ท่านกลืนอะไรเข้าไปแล้ว เรา
จะเอาออกจากปากท่านเสีย บรรดาประชาชาติ จะไม่ ไหลไปหาท่านอีก เออ กําแพงแห่งบา
บิโลนจะล้มลง 45 ประชาชนของเราเอ๋ย จงออกไปเสียจากท่ามกลางเธอ ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ
46
ของตนรอดจากความพิโรธอันร้อนแรงของพระเยโฮวาห์เถิด อย่าให้ใจของเจ้าวิตก และ
อย่าให้กลัวต่อข่าวลือซึ่งได้ยน
ิ ในแผ่นดินนั ้น จะมีข่าวลือเรือ
่ งหนึ่ งมาในปี หนึ่ ง และหลังจา
กนั ้ นอีกปี หน่ึงก็มีข่าวลือเรือ
่ งหนึ่ งมา และความทารุ ณก็ มีอยู่ในแผ่นดินและผู้ครอบครอง
ก็ต่อสู้กับผู้ครอบครอง 47 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะลงโทษรู ปเคารพ
สลักแห่งบาบิโลน แผ่นดินทัง้ สิน
้ ของเธอจะต้องได้อาย และบรรดาชาวบาบิโลนซึ่งถูกฆ่าจะ
48
ล้มลงที่ ท่ามกลางเธอ แล้วฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลกและสรรพสิง่ ที่ มีอยู่ในนั ้น จะร้อง
เพลงเหนื อ บาบิ โลน เพราะว่า ผู้ ทําลายจะมาจากทิศ เหนื อ ต่อสู้ กับ เธอ พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ 49 บาบิโลนทําให้คนอิสราเอลที่ ถู กฆ่าล้มลงฉั นใด คนที ่ถู กฆ่าแห่งแผ่นดินโลกทัง้ มวล
จะต้องล้มลงที่บาบิโลนฉั นนั ้น 50 เจ้าทัง้ หลายผู้ที่รอดพ้นไปจากดาบ หนี ไปเถิด อย่ายืนนิ่ ง
อยู่ จงระลึกถึงพระเยโฮวาห์จากที่ ไกล และให้กรุ งเยรู ซาเล็มเข้ามาในจิตใจของเจ้า 51 เรา
ได้อาย เพราะเราได้ยน
ิ คําเยาะเย้ย ความอัปยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติได้เข้าใน
สถานบริสุทธิแห่
์ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 52 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะลงโทษรู ปเคารพสลักของเธอ และคนที่บาดเจ็บจะครํา่ ครวญอยู่
ทัว่ แผ่นดินทัง้ สิน
้ ของเธอ 53 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ถึงแม้บาบิโลนจะขึ้นไปบนสวรรค์ และถึง
แม้เธอจะสร้างป้อมกั นที ่สูงอันเข้มแข็งของเธอไว้ บรรดาผู้ทําลายก็ ยงั จะมาจากเราเหนื อ
เธอ 54 มี เสียงร้องมาจากบาบิ โลน และเสียงการทําลายอย่างใหญ่ หลวงจากแผ่น ดิน ของ
คนเคลเดีย 55 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําให้บาบิโลนเป็นทีท
่ ิง้ ร้าง และกระทําเสียงที่
ใหญ่โตของเธอให้เงียบ เมื่อคลื่นของเธอคะนองเหมือนสายนํ้าอันยิง่ ใหญ่ เสียงอึกทึกของ
เขาก็เปล่งออกมา 56 เพราะว่าผู้ทําลายได้มาเหนื อเธอ มาเหนื อบาบิโลน บรรดานั กรบของ
เธอถูกยึดแล้ว คันธนูของเขาทัง้ หลายถูกหักเป็นชิน
้ ๆ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
แห่งการตอบแทน พระองค์จะทรงสนองเป็นแน่ 57 เราจะกระทําให้เจ้านายของเธอและนั ก
ปราชญ์ของเธอ เจ้าเมืองของเธอ ผู้บังคับบัญชาของเธอ และนั กรบของเธอมึนเมา จนเขา
ทัง้ หลายจะนอนหลั บอยู่ชัว่ กาลนาน ไม่ตื่นเลย พระบรมมหากษั ตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ 58 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า กําแพงอัน กว้างขวาง
ของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรียบเสมอพื้นดิน และประตูเมืองสูงของเธอจะถูกเผาด้วยไฟ
บรรดาประชาชนจะทํางานอย่างไร้ผล และชนชาติทัง้ หลายจะเหน็ ดเหนื่ อยก็เพื่อเผาไฟเสีย
เท่านั ้น� 59 ถ้อยคําซึ่งเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ได้บัญชาแก่เสไรอาห์บุตรชายเนริยาห์ ผู้เป็นบุตร
ชายมาอาเสอาห์ เมื่อเขาไปยังบาบิโลนกับเศเดคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ในปีที่สี่แห่งรัชกาล
ของท่านนั ้น เสไรอาห์เป็นหัวหน้าจัดที่ พัก 60 เยเรมีย์ได้ เขียนบรรดาความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งจะ
มาถึง บาบิ โลนนั ้น ไว้ในหนั งสือ บรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น คํา ที่ เข ียนไว้เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งบาบิ
โลน 61 และเยเรมีย์ พู ดก ับ เสไรอาห์ว่า “เมื่อ ท่านมาถึง บาบิ โลนแล้ว ท่านจะเห็น และท่าน
จงอ่านถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ หมดนะ 62 และท่านจงกล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
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ได้ตรัสต่อสู้ กับสถานที่ นี้ ว่า จะทรงตัดออกเสีย เพื่อว่าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ในนั ้นเลย ไม่ว่า
มนุษย์ หรือ สัตว์ แต่ จะเป็ นที ่ รกร้างเป็น นิ ตย์� 63 ต่อ มาเมื่อ ท่านอ่านหนั งสือ นี้ จบแล้ว จง
เอาหินก้อนหนึ่ งมัดติดมันไว้ และโยนมันทิง้ ไปกลางแม่น้ํายูเฟรติส 64 และจงกล่าวว่า ‘บาบิ
โลนจะจมลงอย่างนี้ แหละ จะไม่ลอยขึ้นอีกเลยเนื่ องด้วยความร้ายซึ่งเราจะนํามาเหนื อเธอ
และพวกเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย� ” ถ้อยคําของเยเรมียมี
์ เพียงนี้
รัชสมัยของเศเดคียาห์

52

1 เศเดคียาห์มีพระชนมายุยีสิ
่ บเอ็ดพรรษาเมื่อท่านขึ้นเสวยราชย์ และท่านครอบครองใน

กรุ งเยรู ซาเล็มสิบเอ็ดปี พระมารดาของท่านมีช่อ
ื ว่าฮามุทาล เป็นบุตรสาวของเยเรมีย์แห่ง
2
ลิ บนาห์ และท่านได้กระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ ตามการทุกอย่างที่
เยโฮยาคิมได้กระทํานั ้น 3 เป็นเพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์เป็นแน่ สิ่งต่างๆได้เป็นไป
ถึง เพียงนี้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ จนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งเขาทัง้ หลายออกไปเสีย จาก
พระพักตร์ของพระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
การล่มสลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม
4 และต่อ มาในปี ที่ เก ้า แห่ง รัชกาลของท่าน ในวั นที ่ สิ บของเดือนที่ สิบ เนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ แห่ งเมืองบาบิ โลน พร ้ อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของท่านได้ มาต่อสู้ กับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
5
และล้อมเมืองไว้ และสร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบ กรุ งนั ้นจึงถู กล้อมอยู่จนปี ที่ สิบเอ็ดแห่งกษั
ตริย์เศเดคี ยาห์ 6 เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ การก ัน ดารอาหารในกรุ ง นั ้ นร ้า ยกาจมาก จน
ไม่ มี อาหารเลยสําหรับ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน 7 แล ้ วกรุ งนั ้ นก ็ แตกและทหารทัง้ หมดก็ หนี
ออกไปจากกรุ ง ในกลางคืน ไปตามทางประตู เมืองระหว่างกําแพงทัง้ สอง ไปตามทางราช
อุทยาน (ฝ่ายคนเคลเดี ยก ็ ล้อมอยู่ รอบกรุ ง� และเขาทัง้ หลายไปทางที่ ราบ 8 แต่ กองทัพ
ของคนเคลเดีย ได้ ไล่ ติ ดตามกษั ตริย์ ไป และไปทัน เศเดคี ยาห์ ในที่ ราบเมืองเยรีโค และ
กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของท่านก็ กระจัดกระจายไปจากท่าน 9 และเขาก็ จับ กษั ตริย์ นํา ขึ้น มาถวาย
แก่ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนที่ ตําบลริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท และกษั ตริย์ ก็ได้ พิพากษาโทษ
ท่าน 10 กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ประหารบุตรชายทัง้ หลายของเศเดคียาห์ต่อหน้าต่อตาท่าน
และได้ประหารเจ้านายทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์เสียที่ตําบลริบลาห์ 11 ท่านทําตาของเศเดคียาห์ให้
บอดไป และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนตีตรวนไว้และนําท่านไปยังบาบิโลน และขังท่านไว้ในคุก
จนวันที่ท่านสิน
ิ
้ ชีวต
คนยูดาห์ถูกนําไปเป็นเชลย
12 เมื่อวันที ่สิ บในเดือนที่ ห้า ซึ่งเป็ นปี ที่ สิ บเก้าของรัชกาลเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบา
บิ โลน เนบู ซาระดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ผู้ ปรนนิ บัติ กษั ตริย์ บาบิ โลน ได้ เข
้า ไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 และเขาได้ เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง และ
บรรดาเรือนทัง้ สิน
้ ของกรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย ท่านเผาบ้านของผู้ ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หลายเสีย หมดทุก
หลัง 14 และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ผู้ อยู่ กับ ผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้
ทลายกําแพงทัง้ หมดที่ อยู่รอบกรุ งเยรู ซาเล็มลง 15 และเนบู ซาระดานผู้บังคับบัญชาทหาร
รักษาพระองค์ ได้ จับ ประชาชนบางคนที่ ยากจนและประชาชนที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ง เหลือ อยู่ ใน
กรุ ง และผู้ที่หลบหนี ผู้หนี ไปหากษั ตริย์แห่งบาบิโลนพร้อมกับฝูงชนที่เหลืออยู่ไปเป็นเชลย
16 แต่เนบูซาระดานผูบ
้ ังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ได้ละคนจนในแผ่นดินไว้บ้าง ให้เป็น
คนทํา สวนองุน
่ และเป็น คนทํา ไร่ไถนา 17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิ์ซ่ึง อยู่ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และเชิง และขัน สาครทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ นั ้น
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คนเคลเดียได้ ทุบเสียเป็นชิน
์ ัง้ หมดไปยังบาบิโลน 18 และเขาได้
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิท
ขนเอาหม้อขนาดใหญ่ด้วย อีกทัง้ พลัว่ ตะไกรตัดไส้ตะเกียง และชามและช้อน และภาชนะ
ทองสัมฤทธิ์ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ใช้ ในการปรนนิ บั ติ 19 ทั ้งอ ่าง ถาดรองไฟ และชาม และหม้อ ขนาด
ใหญ่ และเชิงเทียน และช้อน และอ่างนํ้า อะไรที่ ทําด้วยทองคํา ผู้บังคับบัญชาทหารรักษา
พระองค์ก็เอาไปเป็นทองคํา อะไรที่ ทําด้วยเงินก็เอาไปเป็นเงิน 20 ส่วนเสาสองเสา และขัน
สาครหนึ่ ง ลูก กับ วัว ทองสัมฤทธิ์สิ บสองตัว ซึ่ง อยู่ ใต้ เชิง ทัง้ หลาย ซึ่ง กษั ตริย์ ซาโลมอนได้
สร้างไว้สําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทองสัมฤทธิของสิ
ง่ ของเหล่านี้ ทัง้ สิ้นก็ชังก
่ ันไม่
์
21
ไหว ส่วนเสานั ้น เสาต้นหนึ่ งสูงสิบแปดศอก วัดรอบสิบสองศอก และความหนาของมัน
เป็น สี่ นิว
้ กลางกลวง 22 บนเสานี้ มี บัว ควํา่ ยอดทองสัมฤทธิ์ บัว ควํา่ ยอดอัน หนึ่ ง สูง ห้า ศอก
มี ตาข่ายและลูก ทั บท ิม ทัง้ หมดทํา ด้วยทองสัมฤทธิอยู
์ ่ รอบบัว ควํา่ ยอด และเสาที่ สองก็ มี
23
เหมือนกัน ทัง้ ลูกทั บทิมด้วย ข้างๆมีลูกทั บทิมเก้าสิบหกลูก บนตาข่ายโดยรอบนั ้ นมีลูก
ทั บท ิ มท งั ้ หมดหนึ่ ง ร้อยลูก 24 และผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ จับ เสไรอาห์ ปุ โรหิต
ใหญ่ และเศฟันยาห์ปุโรหิตที่ สอง และผู้เฝ้าธรณี ประตูอีกสามคน 25 และจากกรุ งนั ้นท่าน
จับ ขั นที คนหนึ่ ง ผู้ บังคับ ทหาร และที่ ปรึกษาของกษั ตริย์ เจ ็ดคน ซึ่ง พบอยู่ ในกรุ ง นั ้น และ
เลขานุการของผูบ
้ ังคับบัญชาของกองทัพ ผูซึ
้ ่งเกณฑ์ประชาชนแห่งแผ่นดิน และประชาชน
แห่ง แผ่นดิ นอ ีก หกสิบ คนซึ่ง พบอยู่ ท่ามกลางกรุ ง นั ้น 26 และเนบู ซาระดานผู้ บังคับ บัญชา
ทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้ นําไปถวายกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ตําบลริบลาห์ 27 และ
กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนทรงตี เขา และประหารเขาเสีย ที่ ตําบลริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท ดัง
นั ้น แหละ ยู ดาห์ ก็ได้ ถู กนํา ไปเป็น เชลยออกไปจากแผ่น ดิน ของตน 28 ต่อ ไปนี้ เป็น จํานวน
ประชาชนซึ่งเนบูคัดเนสซาร์จับไปเป็นเชลย ในปี ที่เจ็ด พวกยิวสามพันยี่สิบสามคน 29 ในปี
ที่สิบแปดแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ ท่านขนเชลยจากกรุ งเยรู ซาเล็มแปดร้อยสามสิบสอง
คน 30 ในปี ที่ ยี่สิ บสามแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ เนบูซาระดานผู้บังคับบัญชาทหารรักษา
พระองค์จับยิวเป็นเชลยเจ็ดร้อยสี่สิบห้าคน รวมคนทัง้ หมดเป็นสี่พันกับหกร้อยคน
เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิโลน (2 พกษ 25:27-30)
31 และต่อ มาในปี ที่ สามสิบ เจ็ด แห่ง การเป็ น เชลยของเยโฮยาคี นกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ นั ้น
เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บห้า ในเดือนที่ สิบ สอง เอว ิล เมโรดัก กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน ในปี ที่ ท่านขึ้น เสวย
ราชย์ ท่านได้ ยกศีรษะของเยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ขึ้น และได้ นํา ท่านออกมาจากคุก
32 พระองค์ ตรัสอย่างเมตตาต่อท่าน และให้นั่งบนที่ นั่งเหนื อกว่าบรรดากษั ตริย์ทัง
้ หลายที่
อยู่ในบาบิ โลน 33 ดัง นั ้น เยโฮยาคีน จึง ถอดเครือ
่ งแต่ง กายนั กโทษออกเสีย และท่านได้ รบ
ั
ประทานที่โต๊ะเสวยต่อพระพักตร์กษั ตริย์ทุกวันตลอดชีวต
ิ 34 ส่วนงบประมาณที่ให้นั ้นท่าน
ก็ได้รับพระราชทานจากกษั ตริย์แห่งบาบิโลนตามความต้องการรายวันอยู่เสมอ ตลอดเมื่อ
ท่านมีชีวิตอยูจ
่ นวันตายของท่าน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงครํ่าครวญ

ทัง้ ห้า บทของหนั งสือ บทเพลงครํา่ ครวญเป็น เพลงครํา่ ครวญหรือ เพลงแห่ง ความทุกข์
ซึ่ง เขียนขึ้น เกี่ยวกับ การทําลายประเทศยู ดาห์ การที่ อส
ิ ราเอลถูก นํา ไปเป็น เชลยในบาบิ
โลน และการที่เยเรมียติ
์ ดคุกอย่างไม่ยุติธรรม ความทุกข์ของเยเรมียเ์ ป็นความทุกข์ที่ได้รับ
การดลใจจากพระเจ้า เยเรมีย์รก
ั ยูดาห์ เหมือนอย่างบิดารักลูก และภรรยารักสามีของตน
บทเพลงครํา่ ครวญนี้ พูดถึงพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้าด้วย (3:22-23)
เพลงครํา่ ครวญบทแรก
กรุ งที่ คับ คั ่งด ้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ ได้ หนอ กรุ งที่ รุง่ เรืองอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ
มากลายเป็น ดัง่ หญิ งม ่ายหนอ กรุ งที่ เป็น ดัง่ เจ้า หญิง ท่ามกลางเมืองทัง้ หลายก็ กล ับ เป็น
เมืองขึ้น เขาไป 2 กรุ งนั ้ นร ่าํ ไห้ สะอื้น ในราตรีกาล และนํ้าตาของเธอก็ อาบแก้ม เธอจะหา
ใครท่ามกลางคนที่รก
ั เธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิน
้ ทุกคนได้
3
ทรยศต่อเธอ เขาทัง้ ปวงกลับเป็นศั ตรู ของเธอ ยูดาห์ได้ถู กกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความ
ทุกข์ใจ ต้องทํางานอย่างทาส เธอต้องพํานั กอยู่ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย เธอไม่พบที่
หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ 4 ถนนหนทางที่เข้าเมือง
ศิ โยนก็ครํา่ ครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่ เคร่งครัดทัง้ หลายนั ้น บรรดา
ประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทัง้
หลายของเธอก็ ต้องทนทุกข์ และตัว เธอเองก็ ได้ รับ ความขมขื่น ยิง่ นั ก 5 พวกคู่ อริของเธอ
กลายเป็นหัวหน้า พวกศั ตรู ของเธอได้ จําเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําให้เธอ
ทนทุกข์ เพราะความทรยศอัน มหันต์ ของเธอ ลูก เต้า ทัง้ หลายของเธอตกไปเป็น เชลยต่อ
หน้าคู่อริ 6 และความโอ่อา่ ตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของ
เธอก็ กล ับ เป็น ดุจ ฝูง กวางที่ หาทุ่ง หญ้า เลี้ยงชีวต
ิ ไม่ ได้ และได้ วงิ่ ป้อแป้ หนี ไปข้างหน้า ผู้ ไล่
ติดตาม 7 เยรู ซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลําเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิง่ ประเสริฐ
ที่ ตน เคย มี ใน ครัง้ กระ โน้ น เมื่อ พลเมือง ของ เธอ ตก อยู่ ใน มือ ของ คู่ อริ และ หา มี ผู้ ใด จะ
สงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทัง้ หลายของเธอ 8 เยรู ซาเล็ม
ได้ ทําบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุ ฉะนี้ เธอจึงถูกไล่ ออก บรรดาคนที่ เคยให้เกียรติ เธอก็ ลบหลู่
เธอ เพราะเหตุ เขาทัง้ หลายเห็น ความเปลือยเปล่า ของเธอ เออ เธอเองได้ ถอนใจยิง่ และ
หัน หน้า ของเธอไปเสีย 9 มลทิน ของเธอก็ กร ัง อยู่ ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้ คํานึ ง
ถึง อนาคตของเธอไม่ ดัง นั ้น เธอจึง ได้ เสื่อมทรามลงเร็ว อย่างน่า ใจหาย เธอก็ ไม่มี ผู้ ใดจะ
เล้าโลม “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวก
ศั ตรู ได้ พองตัว ขึ้น แล้ว� 10 พวกศั ตรู ได้ ยื่ นม ือ ของเขายึด เอาบรรดาของประเสริฐ ของเธอ
ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุ กเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้
ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์ 11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขา
ทัง้ หลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้ เอาของประเสริฐ ของตัว ออกแลกอาหารกิน เพื่อ
จะได้ ประทัง ชีวต
ิ “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้า
พระองค์ เป็ นที ่ เหย ียดหยามเสีย แล้ว� 12 “ดู ก่อน ท่านทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไป ท่านไม่ เก ิด
ความรู ส
้ ึกอะไรบ้างหรือ ดู เถิด จงดู ซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่ เหมือนความทุกข์ที่ มา
1
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สู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซ่ึงพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริว้
ข้าพเจ้า อย่างเกรีย
้ วกราดนั ้น 13 พระองค์ ได้ ทรงส่ง เพลิง ลงมาจากเบื้องบนให้เข ้า ไปเหนื อ
กระดูก ทัง้ หลายของข้าพเจ้า และเพลิง นั ้ นก ็ มี ชัยชนะต่อ กระดูก เหล่า นั ้น พระองค์ ได้ ทรง
กางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้
ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทัง้ วัน 14 แอกแห่งการละเมิด
ทัง้ มวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั ้นรัดรึงรอบ
คอข้าพเจ้า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ กําลัง ข้าพเจ้า ถอยไป องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงมอบ
ข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทัง้ หลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้ 15 องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงเหยียบบรรดาผูมี
้ กําลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์
ได้ ทรงเกณฑ์ ชุ มนุ มชนเข้า มาต่อสู้ ข้าพเจ้า เพื่อ จะขยี้ ชายฉกรรจ์ ของข้าพเจ้า ให้ แหลกไป
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงยํ่า บุตรสาวพรหมจารีแห่ งยู ดาห์ ดัง่ เหยียบผลองุน
่ ลงในบ่อ ยํ่า
องุน
่ 16 เพราะเรือ
่ งเหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า เออ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า
มีน้ําตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยูไกลจากข้
่
าพเจ้า
17
ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรู ได้ชัยชนะ� เมืองศิโยนได้เหยียดมือ
ทัง้ สองออก แต่ก็ไม่มีใครที่ เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรือ
่ งยาโคบว่า ให้
พวกคู่ อริล้อมยาโคบไว้ เยรู ซาเล็ม เป็น ดัง่ ผู้ หญิง เมื่ อม ี ประจํา เดือนท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
18 “พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้า ได้ กบฏต่อ พระบัญญั ติ ของพระองค์
ดู ก่อนบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอท่านได้ ฟัง และขอมามองดู ความทนทุกข์ ของ
ข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว 19 ข้าพเจ้า
ได้รอ
้ งเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทัง้ หลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและ
พวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ ตายที่ กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวต
ิ ของ
20
ตน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของ
ข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่าง
ร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู 21 เขาทัง้ หลายได้ยินว่า ข้า
พระองค์ ถอนใจอย่างไร หาม ี ผู้ ใดปลอบโยนข้า พระองค์ ไม่ บรรดาศั ตรู ของข้า พระองค์ ได้
ยิน ถึง เหตุ รา้ ยที่ ตกแก่ ข้า พระองค์ เขาทัง้ หลายก็ พากัน ดีใจที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา อย่าง
นี้ พระองค์ จะทรงนํา วาระที่ พระองค์ ทรงประกาศไว้ นั้น ให้ มาถึง และเขาทัง้ หลายจะเป็น
อย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยูนี
่ ้ 22 ขอให้บรรดาการชัว่ ของเขาทัง้ หลายมาปรากฏต่อพระพักตร์
พระองค์ และขอทรงกระทําแก่เขาทัง้ หลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทําแก่ข้าพระองค์
เพราะการละเมิด ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้า พระองค์ นั้น
มากมายหลายครัง้ และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว�

2
เพลงครํา่ ครวญบทที่สอง
ด้วยพระพิโรธ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงใช้ เมฆบัง ธิดาของศิ โยนหนอ พระองค์ ได้ ทรง
เหวีย
่ ง สง่า ราศี ของ อิสราเอล ให้ ตกลง จาก ฟ้า ถึ งด ิน พระองค์ มิได้ ทรง ระลึก ถึง แท่น รอง
พระบาทของพระองค์ เลยในยามที่ พระองค์ ทรงกริว้ 2 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกลื นที ่ อยู่ ทัง้
สิน
้ ของยาโคบเสีย แล้ว และไม่ ทรงเมตตา พระองค์ ได้ ทรงพัง ป้อมปราการทัง้ หลายของ
ธิดาแห่ง ยู ดาห์ ให้ ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงทลายป้อมปราการเหล่า
นั ้น ลงถึ งด ิน และทรงกระทํา ให้ ราชอาณาจักรและเจ้า นายทัง้ หลายในนั ้น เป็น มลทิน ไป
3 พระองค์ ได้ ทรงตัด บรรดาเขาแห่ งอ ิส ราเอลให้ ขาดสิน
้ ไปด้วยพระพิโรธอั นร ุน แรงของ
พระองค์ พระองค์ ทรงดึง พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ กล ับ มาเสีย จากเขาต่อ หน้า ศั ตรู
1
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และพระองค์ทรงเผาผลาญคนยาโคบดุจเพลิงลุกโพลงไหม้ไปรอบๆ 4 พระองค์ทรงโก่งธนู
ของพระองค์อย่างศัตรู ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาทีท่าปัจจามิตร และได้ทรงประหารบรรดา
คน ที่ ตา ของ เรา จะ อวด ได้ นั ้น เสีย ใน กระโจม ของ ธิดา แห่ง ศิ โยน พระองค์ ได้ ทรง ระบาย
พระพิโรธของพระองค์ออกมาดุจเพลิง 5 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเป็นเหมือนศัตรู พระองค์ได้
ทรงกลืน พวกอิสราเอลเสีย พระองค์ ได้ ทรงกลืน บรรดาวัง ของเขาหมด และได้ ทรงทําลาย
ที่กําบังของเขาให้ ทรงทวีความเศร้าโศกและการครํา่ ครวญในธิดาแห่งยูดาห์ 6 พระองค์ได้
ทรงพังพลับพลาของพระองค์ เสียเหมือนหนึ่ งเป็นเพิงในสวน ทรงทําลายสถานที่ ประชุ มท
ัง้ หลายของพระองค์ พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําทัง้ เทศกาลตามกําหนดและวันสะบาโตให้
ลืม เลือนไปในศิ โยน ด้วยพระพิโรธอัน เดือดดาลพระองค์ ทรงดู ถู กองค์ กษั ตริย์ และปุโรหิต
7 องค์ พระผู้เป็ นเจ้าได้ ทรงทิง
้ แท่นบูชาของพระองค์เสีย พระองค์ทรงเกลียดสถานบริสุทธิ์
ของพระองค์ กําแพงวังทัง้ หลายนั ้น พระองค์ได้ทรงมอบไว้ในเงื้อมมือศัตรู เขาทัง้ หลายได้
ส่งเสียงอึกทึกในพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์เหมือนอย่างในวันเทศกาลตามกําหนด 8 พระ
เยโฮวาห์ ได้ ทรงตัง้ พระทัย ไว้แล ้ วว ่า จะทําลายกําแพงของธิดาแห่ง ศิ โยนเสีย พระองค์ ได้
ทรงขึงเส้นวัดไว้แล้ว พระองค์มิได้ทรงหดพระหัตถ์เลิกการทําลาย เหตุฉะนี้ พระองค์ได้ทรง
กระทําให้เนิ นดินและกําแพงนั ้ นคร่าํ ครวญ ให้ทรุ ดโทรมร่วงโรยไปด้วยกัน 9 ประตู เมืองศิ
โยนทัง้ สิน
้ ทรุ ด ลงในดิน แล้ว พระองค์ ได้ ทรงทําลายและทรงหัก ดาลประตู ทัง้ ปวงเสีย สิน
้
กษั ตริย์และเจ้า นายทัง้ หลายแห่งศิ โยนก็ ตกอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ไม่มี พระราชบัญญัติ
อีก ต่อ ไป บรรดาผู้ พยากรณ์ แห่ งเมืองศิ โยนหาได้ ร บน
ั ิ มิ ตจากพระเยโฮวาห์ อี กไม่ 10 พวก
ผู้ ใหญ่ ของธิดาแห่ง ศิ โยนก็ กําลัง นั ่ง เงียบอยู่ บนพื้น แผ่น ดิน เขาทัง้ หลายเอาผงคลี ดิ นซัด
ขึ้น บนศีรษะของตัว และนุ่ง ห่ม ผ้า กระสอบ สาวพรหมจารีทัง้ หลายแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม คอ
ตกไปถึงดิน 11 นั ยน์ ตาของข้าพเจ้าก็รว่ งโรยเพราะร้องไห้ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ระทม
เพราะความพินาศของธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้า ตับของข้าพเจ้าเทออกบนพื้นดิน และ
เพราะเหล่าเด็กเล็กและเด็กที่ ยังดูดนมนั ้นเป็นลมสลบอยู่ตามถนนในกรุ ง 12 ลูกทัง้ หลาย
ถามแม่ ของตั วว ่า “แม่ จ๋า ข้าวและนํ้า องุน
่ อยู่ ที่ไหน � ขณะเมื่อ เขาเป็น ลมดุจ คนที่ ถู กบาด
เจ็บ ตามถนนในกรุ ง เมื่อ ชีวต
ิ ของเขาต้องเทออกที่ อกแม่ ของเขาทัง้ หลาย 13 โอ ธิดาแห่ง
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ข้าพเจ้า จะเอาอะไรมาเป็น พยานฝ่ายเจ้า ได้ ข้าพเจ้า จะเปรียบเจ้า กับ อะไร
โอ ธิดาพรหมจารีแห่งศิ โยนเอ๋ย ข้าพเจ้าจะหาอะไรที่มาเทียบกับเจ้าได้เล่า เพื่อข้าพเจ้าจะ
เล้าโลมเจ้า ได้ เพราะความอับปางของเจ้า ก็ ใหญ่ เท ี ยมเท่า สมุทร ผู้ ใดจะรักษาเจ้า ได้ เล่า
14 ผู้พยากรณ์ ทัง
้ หลายของเจ้าได้เห็นสิง่ ที่โง่เขลาและไร้สาระมาบอกเจ้า แทนที่เขาจะเผย
ความชัว่ ช้า ของเจ้า ออกมาให้ ประจักษ์ เพื่อ จะให้ เจ้ ากลับ สู่ สภาพดี เขาทัง้ หลายกลับ ได้
เห ็ นภาระที่ เท ี ยมเท็ จอ ัน เป็น เหตุ ให้ เก ิ ดการเนรเทศ 15 บรรดาคนที่ ได้ ผ่านไปมาก็ ตบมือ
เยาะเย้ยเจ้า เขาทัง้ หลายได้เย้ยหยันและได้สัน
่ ศีรษะใส่ ธด
ิ าแห่งเยรู ซาเล็มแล้ วว่า “นี่ หรือ
คือ กรุ ง ที่ คนทัง้ หลายได้ ขนานนามว่า งามหมดจด ว่า เป็น ความชื่นชมยินดี ของคนทั ่วท งั ้
โลก� 16 บรรดาศั ตรู ของเจ้า ได้ อา้ ปากตะโกนโพนทะนาเจ้า เขาทัง้ หลายเย้ย หยัน และขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟัน เขาพากันร้องว่า “พวกเราได้กลืนเมืองนี้ แล้ว วันนี้ แหละคือวันที่พวกเราได้
จ้องมองหา พวกเราได้ พบแล้ว พวกเราเห็น แล้ว� 17 พระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทํา ตามพระ
ประสงค์แล้ว ได้ทรงกระทําให้พระดํารัสของพระองค์สําเร็จ ตามที่พระองค์ได้บัญชาไว้นาน
แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงทําลายอย่างไม่มีพระเมตตา พระองค์ทรงกระทําให้ศัตรู เปรมปรีดิ์เย้
ยเจ้า พระองค์ ได้ ทรงชู เขาของพวกศั ตรู ของเจ้า ขึ้น 18 จิ ตใจของเขาทัง้ หลายร้องทูล องค์
พระผู้ เป็น เจ้า โอ กําแพงของธิดาแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงให้ น้ําตาไหลลงดุจ สายนํ้า ทัง้ กลางวัน
และกลางคืน อย่าให้เจ้ าได้ หยุดพัก อย่าให้แก้ วตาของเจ้าหยุดหย่อนเลย 19 จงลุกขึ้นร้อง
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ไห้ในกลางคืน ในต้นยามจงระบายความในใจของเจ้าออกอย่างนํ้าตรงพระพักตร์องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า จงชู มือ ทัง้ สองของเจ้า ขึ้น ตรงไปยัง พระองค์ เพื่อ ขอชีวต
ิ ของบรรดาลูก เล็ก เด็ก
20
แดงของเจ้า ที่ หิวจนเป็นลมสลบไป ตามหัวถนนหนทางทุกแห่ง โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขอทอดพระเนตรและพิจารณาเถิดว่า พระองค์ ได้ ทรงกระทําการเช่นนี้ แก่ ผู้ใด ควรที่ พวก
ผู้ หญิง จะกิน ลูก ของตนหรือ จะกิน ทารกที่ ยั งอ ุ้ มอยู่ หรือ พวกปุโรหิต และพวกผู้ พยากรณ์
ควรจะถูก ประหารในสถานบริสุทธิ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า หรือ 21 คนหนุ่ม และคนแก่ นอน
เหยียดอยู่ ตามพื้น ดิน ในถนน สาวพรหมจารีและชายหนุ่ม ของข้า พระองค์ ถู กคมดาบหวด
ล้มลงแล้ว พระองค์ได้ทรงประหารเขาในวันเมื่อพระองค์ทรงกริว้ ได้ทรงสังหารเขาเสียโดย
ปราศจากพระกรุ ณา 22 พระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที่ข้าพระองค์กลัวรอบทุกด้านมาอย่างในวัน
เทศกาล พอถึง วันที ่ พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธก็ ไม่มี สัก คนหนึ่ ง หนี เอาตัว รอดได้ หรือ คง
เหลือ ตกค้างรอดตายอยู่ ผู้ ที่ ข้า พระองค์ ได้ อุม
้ ชู และเลี้ยงดู มาน น
ั ้ ศัตรู ของข้า พระองค์ ได้
เผาผลาญเสียหมดแล้ว

3
เพลงครํา่ ครวญบทที่สาม
1 ข้าพเจ้าเป็ นคนที่ได้เห็นความทุกข์ใจ โดยไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์ 2 พระองค์
ทรงนํา และพาข้าพเจ้า มาในความมืด และไม่ ใช่ ในความสว่าง 3 แท้ จร ิง พระองค์ ทรงหัน
มา ต่อสู้ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง พลิก พระหัตถ์ ของ พระองค์ ต่อสู้ ข้าพเจ้า อยู่ ตล อดวั นร ่าํ ไป
4 เนื้ อ และ หนั ง ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ซู บ ซีด ไป พระองค์ ทรง หัก กระดูก ข้าพเจ้า
แล้ว 5 พระองค์ทรงสร้างรัว้ ขังข้าพเจ้า ทรงเอาความขมขื่นและความทุกข์ยากลําบากล้อม
ข้าพเจ้า ไว้ 6 พระองค์ ได้ ทรงบังคับ ข้าพเจ้า ให้ อยู่ ในที่ มืด ดุ จคนที่ ตายนานแล้ว 7 พระองค์
ทรงกระทํา รัว้ ต้นไม้ ล้อมข้าพเจ้า ไว้ เพื่อ จะกัก ไม่ ให้ ออกไปได้ พระองค์ ทรงตี ตรวนหนั กล
่ามข้าพเจ้า ไว้ 8 ยิง่ กว่า นั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ร้องและตะโกน พระองค์ มิ ทรงฟัง คํา อธิษฐานของ
ข้าพเจ้า 9 พระองค์ ทรง ล้อม ทาง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า ด้วย ก้อน หิ นที ่ สกัด พระองค์ ทรง
กระทํา ให้ หนทางข้าพเจ้า คดเคี้ยวไป 10 ที ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงทําท่า ดุจ หมี คอยตระครุ
บ และดัง่ สิงโตแอบซุ่ม อยู่ ในที่ ลับ 11 พระองค์ ทรงหันเหทางของข้าพเจ้า ไปเสีย และฉี ก
ข้าพเจ้า เป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้อง โดด เดี่ยว อ้างว้าง 12 พระองค์ ทรง
โก่ง ธนู ของพระองค์ และเอาข้าพเจ้า ตัง้ เป็น เป้า สํา หรั บลู กธนู 13 พระองค์ ทรงเอาลูก ธนู
ในแล่ง ของพระองค์ ยิง เข้า ในหัวใจของข้าพเจ้า แล้ว 14 ข้าพเจ้า ได้ กลายเป็ นที ่ นินทาให้
ชนชาติ ทัง้ หลาย หัวเราะ เยาะ เป็น เนื้ อ เพลง ให้ เขา ร้อง เล่ นว ัน ยัง คํ่า 15 พระองค์ ทรง ให้
ข้าพเจ้า บริโภคผัก รสขมจนชํ่า พระองค์ ทรงให้ ข้าพเจ้า เมาไปด้วยบอระเพ็ด 16 พระองค์
กระทําให้ฟันข้าพเจ้าหักโดยเคี้ยวก้อนกรวด และทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยขีเถ้
้ า 17 พระองค์
กระทําให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุข จนข้าพเจ้าลืมความมัง่ คัง่ ว่าเป็นอะไร
18 ข้าพเจ้าจึงว่า “กําลังและความหวังซึ่งข้าพเจ้าได้จากพระเยโฮวาห์ก็ดับหมด� 19 ขอทรง
จํา ความทุกข์ ใจและความทรมานของข้าพเจ้า อัน เป็น บอระเพ็ด และดี หมี 20 จิ ตวิญญาณ
ของข้าพเจ้า ยัง นึ ก ถึง เนื องๆ และต้องค้อมลงภายในตัว ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า หวนคิด ขึ้น มา
ได้ ข้าพเจ้า จึ งม ี ความหวัง 22 เพราะเหตุ พระเมตตาของพระเยโฮวาห์ เราจึง ไม่ สูญ สิน
้ ไป
เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิน
่ กเวลาเช้า ความสัตย์ซื่อของ
้ สุด 23 เป็นของใหม่อยูทุ
พระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก 24 จิ ตใจของข้าพเจ้า ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ส่วนของข้าพเจ้า เหตุ
ฉะนี้ ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์� 25 พระเยโฮวาห์ทรงดี ต่อคนทัง้ ปวงที่ คอยท่าพระองค์ อยู่
และทรงดี ต่อ จิต วิญญาณที่ แสวงหาพระองค์ 26 เป็นการดี ที่ คนเราจะหวัง ใจและรอคอย
ความรอดจากพระเยโฮวาห์ ด้วยความสงบ 27 เป็นการดี ที่ คนเราจะแบกแอกในปฐมวัย
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28 ให้เขานั ่งเงียบๆอยูแต่
่ ลําพัง เพราะพระองค์ทรงวางแอกนั ้นเอง 29 ให้เขาเอาปากจดไว้ใน

ผงคลีดิน ถ้าทําดังนั ้นชะรอยจะมีหวัง 30 ให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ที่ตบเขา ให้เขายอมรับความ
อับอายอย่างเต็มเปี่ ยมเถิด 31 ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละทิง้ เป็นนิ ตย์ดอก 32 แม้
พระองค์ ทรงกระทํา ให้เก ิด ความเศร้า โศก พระองค์ จะทรงพระกรุ ณาตามความเมตตาอัน
ล้นเหลือของพระองค์ 33 เพราะพระองค์ ทรงกระทําให้ใครเกิดความทุกข์ใจ หรือให้บุ ตรทัง้
หลายของมนุษย์ มี ความโศกด้วยชอบพระทั ยก ็ หามิได้ 34 การเหยียบยํ่า บรรดาเชลยแห่ง
แผ่น ดิน โลกไว้ใต้ เท ้าก็ ดี 35 การตัด สิทธิข
์ องมนุษย์ ผู้ หน่งึ ผู้ ใดต่อ พระพักตร์ผู้ใหญ่ ยิง่ สูง สุ
36
ดก ็ ดี การตัดสิน กลับ สัตย์ ในคดี ของมนุษย์ ก็ดี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ทรงพอพระทัย เลย
37 ผู้ ใดจะสัง
่ และให้ เป็น ไปได้ นอกจากเมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงบัญชาให้ เป็น ไป 38 จาก
พระโอษฐ์ ของพระผู้ สูงสุด นั ้น ไม่ ใช่ มี มาทัง้ ร้ายและดี หรือ 39 มนุษย์ เป็นๆจะไปบ่น เอากับ
ใคร คื อมนุษย์ ที่ ถู กทําโทษเพราะบาปของตน 40 ให้ พวกเราทดสอบและพิจารณาวิถี ของ
พวกเรา และกลับมาหาพระเยโฮวาห์เถิด 41 ให้พวกเรายกจิตใจและมือของพวกเราขึ้นต่อ
พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ ทูล ว่า 42 “พวกข้า พระองค์ ได้ ทรยศและได้ กบฏแล้ว และพระองค์ ยงั
ไม่ได้ทรงอภัยโทษ 43 พระองค์ทรงห่มความกริว้ และข่มเหงพวกข้าพระองค์ ได้ทรงประหาร
อย่างไม่ สงสาร 44 พระองค์ ทรงคลุม พระองค์ ไว้เสียด ้วยเมฆ เพื่อ ว่าการอธิษฐานของพวก
ข้า พระองค์ จะไม่ ทะลุ ไปถึง พระองค์ ได้ 45 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ พวกข้า พระองค์ เป็น เห
มือ นหยากเหยื่อ และมูลฝอยอยู่ ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 46 บรรดาศั ตรู ของพวกข้า
พระองค์ ได้ อ้า ปากตะโกนโพนทะนาว่า พวกข้า พระองค์ 47 ความหวาดและกั บด ัก มาถึง ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ การรกร้างว่างเปล่าและความพินาศ 48 นํ้าตาของข้าพระองค์ไหลเป็น
แม่น้ํา เนื่ องด้วยความพินาศแห่ง ธิดาของชนชาติ ของข้า พระองค์ 49 นํ้าตาของข้า พระองค์
ไหลลงไม่ หยุด และไม่ มี เวลาสร่างเลย 50 กว่า พระเยโฮวาห์ จะทอดพระเนตรลงแลดู จาก
สวรรค์ 51 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ ทําให้ใจข้าพระองค์ ระทมเพราะเหตุ บรรดาบุตรสาวแห่ง
กรุ งข้าพระองค์ 52 พวกที่ตัง้ ตนเป็นศั ตรู ต่อข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุนั ้นได้ขับไล่ ข้าพระองค์
ดังขับไล่นก 53 เขาทัง้ หลายจะตัดชีวต
ิ ของข้าพระองค์เสียในคุกใต้ดิน และเอาหินก้อนหนึ่ ง
54
ทุ่มใส่ ข้าพระองค์ นํ้า ได้ ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ว่า ‘ข้าพเจ้า ถูกผลาญแน่
แล้ว� 55 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้ร้องออกพระนามของพระองค์จากที่ลึกในคุก
ใต้ดิน 56 พระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ที่วา่ ‘ขออย่าทรงจุกพระกรรณต่อลมหายใจและ
การร้องทูลของข้าพระองค์� 57 พระองค์ ทรงเข้ามาใกล้ ในวันที ่ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์
58
พระองค์ตรัสว่า ‘ไม่ต้องกลัว� โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงเข้ากับคดีของ
จิตใจข้า พระองค์ แล้ว พระองค์ ทรงไถ่ ชี วิต ข้า พระองค์ 59 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงเห็นที่เขาผิดต่อข้าพระองค์แล้ว ขอทรงพิพากษาคดีของข้าพระองค์เถิด 60 พระองค์ได้
ทรงเห็นการแก้แค้นทัง้ สิน
้ ของเขา และบรรดาแผนการทําร้ายข้าพระองค์แล้ว 61 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงได้ยน
ิ คํา เยาะเย้ย และบรรดาแผนการทําร้ายข้า พระองค์ แล้ว
62 คื อริมฝีปากและความคิด ของผู้ ที่ ได้ รุ กรานข้า พระองค์ ก็ ต่อสู้ ข้า พระองค์ อยู่ วัน ยัง คํ่า
63 ดู เถิด ไม่ ว่า เขาจะนั ่ง หรือ ลุก ตัว ข้า พระองค์ ก็ เป็ น เนื้ อ เพลงให้ เขาร้องเล่น 64 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ ทรงสนองเขาทัง้ หลายตามการกระทํา แห่ง นํ้ามือ ของเขา 65 ขอ
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ใจของเขาทัง้ ปวงโศกเศร้า ขอให้ คํา สาปของพระองค์ ตกเหนื อ เขา
66 ขอพระองค์ทรงรังควานและทําลายเขาเสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์�
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นี่ อย่างไรหนอ ทองคําจึ งม ี สี สลัว และทองคํา เนื้ อด ี ก็ เปลี่ยนไป เพชรพลอยแห่ง สถาน
บริสุทธิ์ทิง้ อยู่เกล่อ
ื นกลาดตามทุกหัวถนน 2 บุตรชายผู้ประเสริฐของกรุ งศิ โยนมีค่าเปรียบ
ได้ กับ ทองคํา เนื้ อด ี นั ้น ถู กตี ราคาเพียงเท่า หม้ อด ิ นที ่ ปั้นขึ้น ด้วยมือ ของช่างหม้อ เท่านั ้น
หนอ 3 แม้แต่สัตว์ประหลาดทะเลยังได้เอานมออกให้ลูกของมันดูด แต่ธิดาแห่งชนชาติของ
ข้าพเจ้าก็ใจร้าย ดุจนกกระจอกเทศในถิน
่ ทุรกันดาร 4 ลิน
้ ของทารกที่ยงั ไม่หย่านมกระหาย
จนติด เพดาน พวกเด็ก ได้ ขออาหาร แต่ ไม่มี ใครยื่น ให้ เขา 5 คนทัง้ ปวงที่ เคยรับ ประทาน
อาหารอย่างเลิศ หรู กล ับ ต้องโดดเดี่ยวอยู่ตามถนน คนทัง้ หลายที่ เติบโตมาด้วยเสื้อ สี แดง
สดกลับ ต้องกอดกองมูล สัตว์ 6 เพราะโทษความชัว่ ช้า ของธิดาแห่ง ชนชาติ ข้าพเจ้า นั ้ นก ็
ใหญ่ โตกว่า โทษบาปของเมืองโสโดมที่ ต้องควํา่ ทลายลงในพริบ ตาเดียว โดยไม่ มี มือ ใคร
ได้ แตะต้องเลย 7 พวกนาศี ร ์ของเธอบริสุทธิ ์ กว่า หิ มะ และขาวกว่า นํ้านม ผิว พรรณของ
เขาเปล่งปลัง่ ยิง่ กว่ามุกดา เขามีรู ปร่างงามดัง่ ไพทูรย์ 8 บัดนี้ ผิวพรรณของเขาก็ ดํายิง่ กว่า
ถ่านหิน ใครๆตามถนนก็ จํา เขาไม่ ได้ หน ัง ของเขาเหีย
่ วหุม
้ กระดูก และซูบ ราวกับ ไม้ เสียบ
9 คนที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าคนที่ต้องอดอยากตาย เพราะคนเหล่านี้ ค่อยผอมค่อยตาย
ไป ถูกแทงทะลุเพราะขาดผลจากท้องนา 10 มือของหญิงที่ใจอ่อนกลับเอาลูกของตัวต้มกิน
ลูกที่ถูกต้มเป็นอาหารนั ้นกนก
ิ ันเมื่อยามหายนะมาสู่ธด
ิ าแห่งชนชาติของข้าพเจ้า 11 พระเย
โฮวาห์ทรงบันดาลโทโสออกมาแล้ว พระองค์ทรงเทพระพิโรธอันเกรีย
้ วกราดของพระองค์
ลงแล้ว และได้ทรงจุดไฟขึ้นในกรุ งศิ โยน ซึ่งเผาผลาญรากของเมืองนั ้น 12 กษั ตริย์ทัง้ ปวง
แห่งแผ่นดินโลก และบรรดาชาวพิภพพากันไม่เชื่อว่าคู่อริหรือศัตรู จะได้เข้าไปในประตูกรุ ง
เยรู ซาเล็มได้ 13 เพราะความผิดบาปของพวกผูพยากรณ์
้
ของกรุ งศิโยน และเพราะความชัว่
ช้าของพวกปุโรหิตของกรุ งนั ้น ที่ ได้ กระทําโลหิตของคนชอบธรรมให้ไหลออกในท่ามกลาง
กรุ ง 14 เขาทัง้ หลายเดินเปะปะและตาบอดไปตามถนน ทําตัวให้มลทินด้วยโลหิต จนคนจะ
จับ ต้องไม่ ได้ที่ เสื้อผ้า ของเขา 15 คนทัง้ หลายร้องบอกเขาว่า “ไปซิ มลทิน จริง ไปเถอะ ไป
๊ อย่า มาถูก ต้องนะ� เมื่อ เขาเหล่า นั ้น หนี ไป เป็น คนพเนจร พลเมืองของประชาชาติ พู ดก ั
นว ่า “เขาต้องไม่ อยู่ ที่ นี่ อีก ต่อ ไป � 16 พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ เขาทัง้ ปวง
กระจัดกระจายไป พระองค์จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอีกเลย คนทัง้ หลายจึงไม่นับถือพวก
ปุโรหิต ไม่ ทําคุณ ต่อ พวกผู้ ใหญ่ 17 นั ยน์ ตาของพวกเรามองหาความช่วยเหลือ การช่วย
เหลือนั ้นไร้ประโยชน์ ส่วนการเฝ้ารอคอย พวกเราได้คอยประเทศที่ไม่อาจจะช่วยเราให้รอด
ได้ 18 มี คนสะกดรอยตามเรา จนพวกเราเดิน ตามถนนของพวกเราไม่ ได้ เบื้องปลายของ
พวกเราก็ใกล้เข้ามาแล้ว วันเดือนทัง้ หลายของพวกเราก็จะจบอยู่ เพราะบัน
้ ปลายของพวก
เรามาถึง 19 พวกที่ ข่มเหงเราก็ เร็ว กว่า นกอินทรีในท้องฟ้า เขาทัง้ หลายวิง่ ไล่กวดพวกเรา
บนภูเขา เขาทัง้ หลายซุ่มคอยจับเราในถิน
่ ทุรกันดาร 20 ลมปราณทางจมูกของพวกข้าพเจ้า
คือผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้นั ้น ก็ตกหลุมพรางของเขาทัง้ หลายแล้ว คือพวกเรากล่าวถึง
พระองค์ ท่านว่า “เราจะดํารงชีวต
ิ ของเราท่ามกลางประชาชาติ ได้ ก็ ด้วยอาศัย ร่ม เงาของ
21
พระองค์ท่าน� โอ ธิดาแห่งเมืองเอโดม ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอูส จงเปรมปรีดิ์และยินดี
เถิด ถ้วยนั ้นจะผ่านมาถึงเจ้าด้วย เจ้ าจะต้องเมามาย และจะกระทําให้ตัวเองเปลือยเปล่า
ไป 22 โอ ธิดาแห่งกรุ งศิ โยนเอ๋ย การลงโทษเพราะความชัว่ ช้าของเจ้าก็ ครบแล้ว พระองค์
จะไม่ ทรงพาเจ้า ออกไปให้เป็น เชลยอีก ต่อ ไป โอ ธิดาแห่ง เมืองเอโดมเอ๋ย พระองค์ จะทรง
ลงโทษเพราะความชัว่ ช้าของเจ้า พระองค์จะทรงเผยบาปของเจ้าให้ประจักษ์
1
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ว่า มี อะไรตกถึง ข้า พระองค์ ขอทรงพิจารณาและ
ทอดพระเนตรความอดสู ของข้า พระองค์ 2 มรดกของพวกข้า พระองค์ ได้ ไปตกอยู่ กับ พวก
ต่างประเทศ บ้านเรือนของพวกข้า พระองค์ เป็น ของคนต่างด้าว 3 พวกข้า พระองค์ เป็น คน
กําพร้า และคนกําพร้า พ่อ และเหล่า มารดาของข้า พระองค์ เป็น ดัง่ หญิ งม ่าย 4 นํ้า ก็ ต้อง
ซื้อ เขาดื่ม ฟื นก ็ ต้องซื้อ เขาใช้ 5 ผู้ ข่มขี่ ได้ ขี่ คอพวกข้า พระองค์ ไว้ พวกข้า พระองค์ ทํางาน
หนั ก และไม่ มี เวลาพัก เลย 6 พวกข้า พระองค์ พนมมือ ให้ คนอียป
ิ ต์ และคนอัส ซีเรีย เพื่อ จะ
7
ได้ อาหารรับ ประทานอิม
่ หนึ่ ง บรรพบุรุษ ของพวกข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาป และก็ ตาย
หมดแล้ว พวกข้า พระองค์ ต้องถูก โทษเพราะความชัว่ ช้า ของเขา 8 ทาสกลับ ปกครองพวก
ข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือ ของเขาได้ 9 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ อาหาร
มาโดยเอาชีวต
ิ เข้าเสี่ยงเพราะดาบแห่งถิน
่ ทุรกันดาร 10 ผิวหนั งของพวกข้าพระองค์ก็ร้อน
ปานเตาอบ เพราะความเดือดร้อนของทุพภิกขภัย 11 เขาทัง้ หลายขืนใจพวกผู้หญิงในกรุ ง
ศิ โยน และข่ม ใจสาวพรหมจารีในหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ 12 พวกเจ้า นายต้องถูก ผูก มือ แขวน
ไม่มีใครแสดงความนั บถือต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ 13 พวกคนหนุ่มถูกบังคับให้โม่แป้ง และพวก
เด็ก ต้องแบกฟืน หนั กล ้ มล ุก คลุก คลาน 14 พวกผู้ ใหญ่ หายตัว ไปจากประตู เมือง พวกคน
หนุ่ม ได้ หยุด ดีด สี ตี เป่า แล้ว 15 ความปลาบปลื้ม ก็ ประลาตไปจากใจของพวกข้า พระองค์
สิน
้ การเต้นรํา ของพวกข้า พระองค์ กลายเป็นการรํา่ ไห้ 16 มงกุฎ ได้ รว่ งหล่น จากศีรษะข้า
พระองค์แล้ว วิบัติแก่ พวกข้าพระองค์ เพราะพวกข้าพระองค์ กระทําบาปไว้ 17 เหตุนี้เองใจ
พวกข้าพระองค์จึงอ่อนกําลัง เพราะการเหล่านี้ เองนั ยน์ ตาข้าพระองค์จึงมัวไป 18 เหตุด้วย
ภูเขาศิโยนซึ่งรกร้างไป พวกสุนัขจิง้ จอกจึงมาเดินเพ่นพ่านอยูบ
่ นนั ้น 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ แต่พระองค์ทรงสถิตอยูเป็
่ นนิ ตย์ พระที่นั่งของพระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ 20 เป็นไฉน
พระองค์ ทรงลืม พวกข้า พระองค์ เสีย เป็น นิ ตย์ เป็น ไฉนได้ ทรงทอดทิง้ พวกข้า พระองค์ เสีย
นานดังนี้ 21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับสู่พระองค์เถิด แล้วพวก
ข้า พระองค์ จะกลับ สู่ พระองค์ ขอทรงฟื้ นเดือนปี ของข้า พระองค์ ให้ เหมือ นดั งก ่อน 22 เว้น
เสียแต่พระองค์ทรงสลัดทิง้ พวกข้าพระองค์เสียแล้ว และพระองค์ทรงกริว้ พวกข้าพระองค์
อย่างล้นพ้น
1

เอเสเคียล 1:1

883

เอเสเคียล 1:16

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเสเคียล

คํา ว่า “ข้าพเจ้า อยู�
่ และ “ข้าพเจ้า ได้ เห็น � ในข้อ 1 พิสูจน์ ว่า เอเสเคี ยลเป็น ผู้ เข ียนเล่
มนี้ เอเสเคียลเป็นทัง้ ปุโรหิตและศาสดาพยากรณ์ ในเวลาที่อส
ิ ราเอลเป็นเชลย เอเสเคียล
อยู่ ที่ เทลอาบิ บริม แม่ น้ํา เคบาร์ในบาบิ โลนในระหว่างพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมี บ้าน
ส่วนตัว ทัง้ เอเสเคียลกับดาเนี ยลถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลนในปี ก่อน ค�ศ� 597 พร้
อมกับกษั ตริย์เยโฮยาคีน (2 พกษ 24:11-16; อสค 1:2) เพราะฉะนั ้นเขาพยากรณ์ ที่กรุงบา
บิ โลนเท่านั ้น เขาอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ ดาเนี ย ลและเยเรมีย์ และเขาทํางานในรัชกาลหลวง
ของบาบิ โลน เอเสเคี ยลได้ เรียนรู ้มากจากเยเรมีย์ ซ่ึง อยู่ กับ ชาวยู ดาห์ ที่ เหลือ ในคานาอัน
และประเทศอียป
ิ ต์ เอเสเคียลพยากรณ์ เกี่ยวกับพวกยูดาห์และพวกอิสราเอล (ภาคเหนื อ)
ด้วย พระเจ้า เรียกเอเสเคี ยลว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์� ซึ่งหมายความว่า คําพยากรณ์ ของเขา
สําหรับเราทุกคน เขาพยากรณ์ เกี่ยวกับการที่อส
ิ ราเอลจะกลับไปอยูใ่ นคานาอันอีก เกี่ยวกับ
เวลาแห่ง ความทุกข์ ลําบาก 7 ปี การสงครามที่ หุบเขาอารมาเกดโดน การกลับ ใจเสีย ใหม่
ของอิสราเอล และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
ดู เหมือนว่าเป้าหมายแห่งการพยากรณ์ ของเอเสเคี ยลคือให้หนุนใจพวกยูดาห์ในตอนที่
เขาเป็นเชลยในบาบิโลน และให้เขามองล่วงหน้าถึงเวลาที่เขาจะกลับไปอยูที
่ ่คานาอันอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 21 ปี
นิ มิตถึงสิง่ ที่มีชีวิตอยูสี
่ ่ตัวแห่งสวรรค์
1 อยู่มา ในวันที ่หา
้ เดือนที่ สี ่ปี ที่ สามสิบ ขณะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ ริมแม่น้ําเคบาร์ในหมู่พวก
เชลย ท้องฟ้า เบิก ออก และข้าพเจ้า ได้ เห ็นนิ มิ ตจากพระเจ้า 2 เมื่อ วันที ่ หา้ เดือนนั ้น คือ ใน
ปี ที่ ห้า ที่ กษั ตริย์ เยโฮยาคีน ต้องเป็น เชลย 3 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง เอเสเคี ยล
ปุโรหิต บุตรชายบุซีในแผ่นดินของคนเคลเดียริมแม่น้ําเคบาร์ ณ ที่นั ่นพระหัตถ์ของพระเย
โฮวาห์มาอยูเ่ หนื อท่าน 4 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดู ลมหมุนกพ
็ ัดมาจากทางเหนื อ มีเมฆก้อน
ใหญ่ที่มีความสว่างอยูรอบ
่
และมีไฟลุกวาบออกมาอยูเสมอ
่
ท่ามกลางไฟนั ้นดูประหนึ่ งทอง
สัมฤทธิที
์ ่แวบวาบ ซึ่งออกมาจากท่ามกลางไฟนั ้น 5 และจากท่ามกลางไฟนี้ มีร่างดังสิง่ ที่มี
ชีวิตอยูสี
่ ต
่ ัวออกมา รู ปร่างของสิง่ ที่มีชีวิตอยูน
่ ั ้นเป็นเช่นนี้ คือมส
ี ัณฐานเหมือนมนุษย์ 6 แต่
สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีหน้าสี่หน้า และมีปี กสี่ปี กทุกตัว 7 เท้าของสิง่ ที่มีชีวิตอยู่นั้นตรง และ
ฝ่าเท้าก็เหมือนฝ่าตีนลูกวัว และเป็นประกายอย่างทองสัมฤทธิขั
์ ด 8 ที่ใต้ปี กข้างตัวทงั ้ สี่ข้า
งมีเป็ นม ือคน สิ ่ง ที่ มี ชี วิตอยู่ทัง้ สี่ มี หน ้า และมี ปี กด ัง นี้ 9 คือ ปีก ของมัน ต่างก็ จดปีก ของกัน
และกัน มันบินตรงไปข้างหน้า ขณะที่ ไปก็ไม่หันเลย 10 สัณฐานหน้าของสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ทัง้ สี่
มีหน้าเหมือนหน้าคน ทัง้ สี่มีหน้าสิงโตอยู่ด้านขวา ทัง้ สี่มีหน้าวัวอยู่ด้านซ้าย ทัง้ สี่มีหน้านก
อินทรีด้วย 11 หน้าของมันเป็นดังนี้ แหละ ปีกของมันกางแผ่ข้น
ึ ข้างบน ปีกสองปีกของแต่ละ
12
ตัวจดปีกของกันและกัน ส่วนอีกสองปีกคลุมกายของมัน สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกตัวบินตรงไป
ข้างหน้า ไม่ว่าวิญญาณจะไปทางไหน มันก็ไปทางนั ้น เมื่อไปก็ไม่หันเลย 13 สัณฐานของสิง่
ที่มีชีวิตอยูนั
่ ้น มีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือนถ่านคุเหมือนคบเพลิงหลายอัน เคลื่อนไปมาอยูใ่ นหมู่สิ่ง
ที่มีชีวิตอยู่เหล่านั ้น ไฟนั ้นสุกใสและมีแสงฟ้าแลบออกมาจากไฟนั ้น 14 สิ่งที่มีชีวิตอยู่ก็พุ่ง
ไปพุ่งมาดัง่ ฟ้าแลบแปลบปลาบ 15 ขณะเมื่อข้าพเจ้ามองดูสิ่งที่มีชีวิตอยูนั
่ ้น ดูเถิด วงล้ออัน
หนึ่ งอยูบ
่ นพิภพข้างสิงม
่ ่มีหน้าสี่หน้านั ้น 16 ลักษณะและทรวดทรงของวงล้อเหล่า
่ ีชีวิตอยูที
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นั ้นแวบวาบอย่างพลอยเขียว วงล้อทัง้ สี่ก็มีสัณฐานเหมือนกัน ส่วนลักษณะและทรวดทรง
นั ้นเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ 17 เมื่อจะไปก็ ไปข้างใดในสี่ ข้างของมันได้ เมื่อไปก็ ไม่หันเลย
18 ขอบวงล้อนั ้นสู งและน่าสะพรึงกลัว และทัง
้ สี่ นั้นที ่ขอบมีนั ยน์ ตาเต็มอยู่รอบๆ 19 เมื่อสิง่
ที่มีชีวิตอยู่นั้นไป วงล้อก็ตามไปข้างๆด้วย เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่เหาะขึ้นจากพิภพ วงล้อก็เหาะ
ขึ้นด้วย 20 วิญญาณจะไปที่ ไหน สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่นั้นก็ไป คือวิญญาณของมันไปที่ นั ่น และวง
ล้อนั ้นก็เหาะตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่มีชีวิตอยู่ได้อยู่ในวงล้อ 21 เมื่อสิง่ ที่มีชี
วิตอยู่ไป วงล้อก็ไปด้วย เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่หยุด วงล้อก็หยุด เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่เหาะขึ้นจาก
พิภพ วงล้อก็เหาะตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่มีชีวิตอยูได้
่ อยูในวงล้
่
อ
นิ มิตถึงสง่าราศีของพระเจ้า

22 เหนื อศีรษะของสิง
่ ั ้นมีลักษณะเหมือนท้องฟ้า
่ ที่มีชีวิตอยูน

ทอแสงอย่างแก้วผลึกที่น่า
กลัว แผ่กว้างอยู่เหนื อศีรษะของสิง่ ที่มีชีวิตอยู่นั ้น
กางออก
ไปหากัน สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีปี กคลุมกายข้างนี้ สองปีก และมีปี กคลุมกายข้างนั ้นสองปีก
24 และเมื่อสิง
่
านี้ ไป ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของปีกเหมือนเสียงของนํ้ามากหลาย
่ ที่มีชีวิตอยูเหล่
ดังพระสุรเสียงขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เสียงโกลาหล เหมือนเสียงพลโยธา เมื่อสิง่ ที่มีชีวิ
ตอยู่เหล่ านั ้นหยุดนิ่ งก็หุบปีกลง 25 และมีเสียงมาจากท้องฟ้าเหนื อศีรษะของมัน เมื่อสิง่ ที่
มีชีวิตอยู่เหล่านั ้นหยุดนิ่ งก็หุบปีกลง 26 และเหนื อท้องฟ้าที่อยู่เหนื อศีรษะของสิง่ ที่มีชีวิตอ
ยู่นั้นมีสิ่งคล้ายบัลลังก์มีลักษณะเหมือนไพทูรย์ และบนสิง่ ที่เหมือนบัลลังก์นั้นก็มีลักษณะ
เหมือนมนุษย์ 27 และข้าพเจ้าเห็นประหนึ่ งทองสัมฤทธิที
์ ่แวบวาบ เหมือนไฟที่บังไว้อยู่รอบ
ข้าง เหนื อสิง่ ที่เหมือนบัน
้ เอวของผู้นั้นขึ้นไป และจากสิง่ ที่เหมือนบัน
้ เอวลงมา ข้าพเจ้าเห็น
เหมือนไฟ และมีความสุกใสที่ อยู่รอบท่านผู้นั ้น 28 ลักษณะความสุกใสที่ อยู่รอบนั ้นเหมือน
กับ สัณฐานของรุ ง้ ที่ ปรากฏในเมฆในวันที ่ ฝนตก ลักษณะทรวดทรงแห่ง สง่า ราศี ของพระ
เยโฮวาห์เป็นดังนี้ แหละ และเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งดิน และข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ เสียงท่านผู้หน่งึ ตรัส
23 ใต้ ท้องฟ้านี้ ปี กกางออกตรง

2
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณ
1 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ยืน ขึ้น เราจะพู ดก ับ เจ้า� 2 และเมื่อ
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า พระวิญญาณได้ เข ้า ไปในข้าพเจ้า และตัง้ ข้าพเจ้า ให้ ยน
ื ขึ้น และ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระองค์นั้นผู้ตรัสกับข้าพเจ้า
พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้เป็นผู้พยากรณ์
3 และพระองค์ ตรัสส ง
ั ่ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราส่ง เจ้า ไปยัง คนอิสราเอล ถึง
ประชาชาติ ที่ มัก กบฏ ผู้ ซึ่ง ได้ กบฏต่อ เรา ทัง้ ตัว เขาและบรรพบุรุษ ของเขาได้ ละเมิด ต่อ เรา
จนกระทัง่ วันนี้ 4 ประชาชนก็หน้าด้านและดื้อดึงด้วย เราใช้เจ้าไปหาเขา และเจ้าจะพูดกับ
เขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� 5 เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตาม (เพราะ
ว่าเขาเป็นวงศ์ วานที่ มักกบฏ� เขาก็จะทราบว่า ได้มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งในหมู่พวกเขาแล้ว
6 เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าอย่า กลัว เขา หรือ อย่า เกรงคํา พูด ของเขา ถึง แม้ ว่า หนาม
ย่อยหนามใหญ่อยู่กับเจ้า และเจ้าอยู่ท่ามกลางแมลงป่อง อย่าเกรงคําพูดของเขาเลย อย่า
ท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 7 และเจ้าจะกล่าวถ้อยคําของเรา
ให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังกต
็ ามเถอะ เพราะเขาเป็นผูที
้ ่มักกบฏ 8 บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย ฝ่ายเจ้าจงฟังสิง่ ที่เรากล่าวแก่เจ้า อย่าเป็นคนมักกบฏอย่างวงศ์ วานที่ มักกบฏนั ้น จง
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อ้าปากขึ้นและกินสิง่ ที่เราให้เจ้า� 9 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เหน
็ พระหัตถ์ข้างหนึ่ งเหยียด
ออกมายังข้าพเจ้า และดู เถิด ในพระหัตถ์ นั้นมีหนังสื ออยู่ม้วนหนึ่ ง 10 พระองค์ ทรงคลี่ หน
ังสื อม้วนนั ้นออกต่อหน้าข้าพเจ้า และมีตัวหนั งสือเขียนอยู่ทังด
้ ้านหน้าและด้านหลัง มีบท
ครํา่ ครวญ คําไว้ทุกข์และคําวิบัติเขียนอยูบ
่ นนั ้น

3
เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงรับ ประทานสิง่ ที่ เจ้ าได้ พบ จง
รับ ประทานหนั ง สื อม ้ วนนี้ และจงไปพู ดก ับ วงศ์ วานอิสราเอล� 2 ข้าพเจ้า จึ งอ ้า ปาก และ
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนั งสือม้วนนั ้น 3 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตร
แห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงรับ ประทานหนั ง สื อม ้ วนนี้ ซ่ึง เราได้ ให้ แก่ เจ้า และบรรจุ ให้เต็ มท ้ องของ
เจ้า� แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ รับ ประทาน และเมื่อ หนั ง สื อม ้ วนนั ้น อยู่ ในปากของข้าพเจ้า ก็ หวาน
เหมือนนํ้า ผึ้ง 4 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้ าจงไปยัง วงศ์ วาน
อิสราเอลและกล่าวถ้อยคํา ของเราแก่ เขา 5 เพราะเรามิ ได้ ใช้ เจ้ าไปหาชนชาติ ที่ พู ดภาษา
ต่างด้าวและภาษาที่ พู ดยาก แต่ ให้ ไปหาวงศ์ วานอิสราเอล 6 มิใช่ ให้ ไปหาชนชาติ ทัง้ หลาย
เป็ นอ ัน มากที่ พู ดภาษาต่างด้าวและภาษาที่ พู ดยาก เป็น คํา ที่ เจ้ าจะเข้าใจไม่ ได้ ที่ จร ิง ถ้า
เราใช้ เจ้ าไปหาคนเช่น นั ้น เขาทัง้ หลายจะฟัง เจ้า 7 แต่ วงศ์ วานอิสราเอลจะไม่ ยอมฟัง เจ้า
เพราะเขาไม่ ยอมฟัง เรา เพราะว่า วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ เป็น คนหัว แข็ง และจิต ใจดื้ อด ึง
8 ดูเถิด เราได้กระทําให้หน้าของเจ้าขมึงทึงต่อหน้าของเขา และให้หน้าผากของเจ้าขึงขังต่อ
หน้าผากของเขา 9 เราได้กระทําให้หน้าผากของเจ้าแข็งขันอย่างเพชรที่แขง็ กว่าหินเหล็กไฟ
อย่ากลัวเขาเลย อย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ� 10 พระองค์
ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของเราที่ พู ดกับเจ้าไว้ในใจ
ของเจ้า และจงฟังไว้ด้วยหูของเจ้า 11 ไปเถอะ เจ้าจงไปหาพวกที่ เป็นเชลย คือชนชาติของ
เจ้า นั ้น จงพู ดก ับ เขา และกล่าวแก่ เขาว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า � ถึง เขา
จะฟัง หรือ ปฏิ เสธไม่ ฟั งก ็ ช่างเถิด � 12 พระวิญญาณจึง ยกข้าพเจ้า ขึ้น และข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน
เสียงกระหึ่ม อยู่ ข้างหลัง ข้าพเจ้า ว่า “จงสรรเสริญ แด่ สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง ขึ้น มา
จากสถานที่ ของพระองค์� 13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงปีก สิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ ที่ ถู กต้องกัน และ
เสียงวงล้อข้างๆสิง่ ที่มีชีวิตอยูนั
่ ้น เป็นเสียงกระหึ่ม 14 พระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นและพา
ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น ใจข้าพเจ้าเดือดร้อน พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็
หน ัก อยู่ บนข้าพเจ้า 15 ข้าพเจ้า จึง มาถึง พวกที่ เป็น เชลยที่ เทลอาบิบ ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ที่ ริม แม่
นํ้าเคบาร์ และที่ ที่เขานั ่งอยู่ข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ และยังคงอยู่อย่างมึนซึมท่ามกลางเขาเจ็ดวัน
16 ต่อมาพอสิน
้ เจ็ดวัน พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์ก็มาถึงข้าพเจ้าว่า
1

พระเจ้าทรงตัง้ เอเสเคียลให้เป็นยามเฝ้าจิตวิญญาณแห่งวงศ์วานอิสราเอล
17 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราได้ กระทํา ให้ เจ้ าเป็ น ยามเฝ้า วงศ์ วานอิสราเอล เจ้ าได้ยน
ิ
18
ถ้อยคํา จากปากของเราเมื่อไร เจ้ าจงกล่าวคํา ตัก เตือนเขาจากเรา ถ้า เราจะบอกแก่ คน
ชัวว
่ ่า ‘เจ้ าจะต้องตายแน่ ๆ � และเจ้า ไม่ ตัก เตือนเขาหรือ กล่าวเตือนคนชัว่ ให้ละทิง้ ทางชัว่
ของตนเสีย เพื่อจะช่วยชีวต
ิ เขาให้รอด คนชัวน
ั ้ จะตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา แต่เราจะ
่ น
19
เรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของเจ้า แต่ ถ้า เจ้า ได้ ตัก เตือนคนชัว่ และเขามิ ได้ หัน กลับ
จากความชัว่ ของเขา หรือ จากทางชัว่ ของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ ช้า ของเขา แต่ เจ้
าจะได้ ชว
ิ ของเจ้า ให้ รอดพ้น มาได้ 20 อี กประการหนึ่ ง ถ้า คนชอบธรรมหัน กลับ จาก
่ ยชีวต
ความชอบธรรมของเขา และได้ กระทํา ความชัว่ ช้า และเราวางสิง่ ที่ สะดุด ไว้ ตรงหน้า เขา
เขาจะต้องตาย เพราะว่าเจ้ามิได้ตักเตือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไม่มีใคร

เอเสเคียล 3:21

886

เอเสเคียล 4:14

จดจํา การกระทํา อัน ชอบธรรมของเขาไว้เลย แต่ เราจะเรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของ
เจ้า 21 แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรมไม่ให้กระทําบาปและเขามิได้กระทําบาป เขาจะมี
ชีวิตอยูได้
่ แน่ เพราะเขารับคําตักเตือน และเจ้าก็ได้ช่วยชีวต
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้� 22 ณ
ที่นั ่นพระหัตถ์แห่งพระเยโฮวาห์ได้มาอยูเ่ หนื อข้าพเจ้า และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จง
ลุก ขึ้น ออกไปยัง ที่ ราบ และเราจะพู ดก ับ เจ้า ที่ นั ่น � 23 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง ลุก ขึ้น ออกไปยัง ที่
ราบ และดูเถิด สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็อยูที
่ ่นั ่นอย่างเดียวกับสง่าราศีซ่ึงข้าพเจ้าได้เห็น
ที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้
24 แต่ พระวิญญาณได้ เสด็จเข้าในข้าพเจ้ากระทําให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น และพระองค์ ตรัสกับ
ข้าพเจ้า และทรงบอกข้าพเจ้า ว่า “จงไป ขัง ตัว เจ้า ไว้ ภายในเรือนของเจ้า 25 เจ้า โอ บุ ตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย ดู เถิด เขาจะเอาเชือกพันเจ้า และผูกมัดเจ้าไว้ด้วยเชือกนั ้น เจ้ าจึงออกไป
ท่ามกลางเขาไม่ได้ 26 และเราจะกระทําให้ลิน
้ ของเจ้าติดกับเพดานปากของเจ้า ดังนั ้นเจ้า
จะเป็นใบ้ ไม่สามารถว่ากล่าวเขาได้ เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 27 แต่เมื่อ
เราพู ดก ับ เจ้า เราจะให้ เจ้ าหายใบ้ และเจ้า จะกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� ผู้ที่จะฟังก็ให้เขาได้ฟัง และผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธ เพราะ
เขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ�

4
หมายสําคัญแห่งการล้อมนครเยรู ซาเล็มไว้

“เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงเอาก้อนอิฐ มาวางไว้ ข้างหน้า เจ้า และแกะรู ป เมือง
หนึ่ งไว้บนนั ้นคือนครเยรู ซาเล็ม 2 จงล้อมนครนั ้นไว้และก่อกําแพงล้อมไว้รอบนครนั ้นด้วย
และก่อเชิงเทินไว้สู้นครนั ้นและตัง้ ค่ายรอบนครไว้ และตัง้ เครือ
่ งทะลวงกําแพงไว้รอบนคร
3 จงหากระทะเหล็ก มา และวางกระทะเหล็ก นั ้น ต่างเป็ น กําแพงเหล็ก ระหว่างเจ้า กับ นคร
นั ้น และเจ้า จงหัน หน้า สู่ นครนั ้น ให้ นครนั ้น ถู กล ้ อม แล ้ว เจ้า จงกระชับ การล้อมเข้าไป นี่
เป็นหมายสําคัญสําหรับวงศ์วานอิสราเอล 4 แล้วเจ้าจงนอนตะแคงข้างซ้ายและเราจะวาง
ความชัว่ ช้า แห่ง วงศ์ วานอิสราเอลไว้เหนื อ เจ้า เจ้ านอนทั บอย ู่ กี่ วัน เจ้ าจะแบกความชัว่ ช้า
ของนครนั ้นเท่านั ้นวัน 5 เพราะเราได้กําหนดวันให้แก่เจ้าแล้ว คือสามร้อยเก้าสิบวันเท่ากับ
จํานวนปี แห่ งความชัว่ ช้า ของเขา เจ้ าจะต้องแบกความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลนาน
เท่านั ้น 6 และเมื่อ เจ้า กระทํา เช่น นี้ ครบวัน แล้ว เจ้ าจะต้องนอนลงเป็ นคร ัง้ ที่ สอง แต่ นอน
ตะแคงข้างขวา และเจ้า จะแบกความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานยู ดาห์ เรากําหนดให้เจ้ าสี่ สิ บวันว
ัน แทนปี 7 และเจ้า ต้องตัง้ หน้า ตรงการล้อมเยรู ซาเล็ม ไว้ด้วยแขนเปลือยเปล่า และเจ้า จง
พยากรณ์ สู้นครนั ้น 8 และ ดูเถิด เราจะเอาเชือกมัดเจ้าไว้ เจ้าจะพลิกจากข้างนี้ ไปข้างโน้ น
ไม่ ได้ จนกว่า เจ้า จะครบการล้อมนครตามกําหนดวัน ของเจ้า 9 เจ้ าจงเอาข้าวสาลี ข้าวบาร์
เลย์ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง ข้าวฟ่าง และเทียนแดง มาใส่ในภาชนะลูกเดียวใช้ทําเป็นขนมปัง
ให้ เจ้า ระหว่างที่ เจ้ านอนตะแคงตามกําหนดวัน สามร้อยเก้า สิบ วัน นั ้น เจ้ าจะรับ ประทาน
อาหารนี้ 10 และอาหารที่เจ้ารับประทานจะต้องชัง่ เป็ นวันละยี่สิบเชเขล เจ้าจงรับประทาน
ตามเวลากําหนด 11 และนํ้า เจ้า ต้องตวงดื่ม คือ หนึ่ ง ในหกของฮิ น หนึ่ ง เจ้ าจงดื่ มน ้าํ ตาม
เวลากําหนด 12 และเจ้าจะต้องรับประทานต่างขนมปังข้าวบาร์เลย์ ใช้ไฟอุจจาระมนุษย์ปิ้ง
ท่ามกลางสายตาของเขาทัง้ หลาย� 13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ประชาชนอิสราเอลจะ
ต้องรับ ประทานขนมปัง ของเขาอย่างมลทิน อย่างนี้ แหละ ณ ท่ามกลางประชาชาติ ซึ่ง เรา
จะขับ ไล่ เขาไปอยู�
่ 14 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง กล่าวว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า ดู เถิด
จิ ตใจของข้า พระองค์ ไม่ เคยเป็น มลทิน เลย เพราะตัง้ แต่ หน ุ่มๆมาจนบัดนี้ ข้า พระองค์ ไม่
1
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เคยรับประทานสิง่ ที่ตายเอง หรือที่ถูกสัตว์ฉีกจนแหลกเป็นชิน
้ ๆ ไม่มีเนื้ อสัตว์ที่พึงรังเกียจ
เข้าไปในปากของข้าพระองค์เลย� 15 แล้วพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด เราจะยอม
ให้เจ้าใช้มูลวัวแทนอุจจาระของมนุษย์ ซึ่งเจ้าจะใช้เตรียมขนมปังของเจ้า� 16 พระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้าอีกว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูเถิด เราจะทําลายอาหารหลักในเยรู ซาเล็มเสีย เขา
จะต้องชัง่ ขนมปัง รับ ประทาน ทัง้ รับ ประทานด้วยความหวาดกลัว และเขาจะตวงนํ้า ดื่ม ทั ้
งด่มด
ื ้วยอาการอกสัน
่ ขวัญหาย 17 เพื่อให้ขาดขนมปังและนํ้า ให้ต่างคนต่างอกสัน
่ ขวัญหาย
และซูบผอมไปเพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย�

5
การที่เอเสเคียลตัดผมเปรียบได้กับโทษสามอย่าง
“เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงเอามีด คมเล่ม หนึ่ ง จงเอามีดโกนของช่างตัดผม จง
โกนศีรษะและโกนเคราของเจ้า เอาตาชัง่ สําหรับ ชัง่ มา แบ ่ง ผมนั ้น ออก 2 เมื่อ วัน การล้อม
ครบถ้วนแล้ว เจ้าจงเผาหนึ่ งในสามส่วนเสียในไฟที่กลางเมือง และเอาหนึ่ งในสามอีกส่วน
หนึ่ งมา เอามีดฟันให้รอบเมือง และหนึ่ งในสามอีกส่วนหนึ่ งนั ้น เจ้าจงให้ลมพัดกระจายไป
และเราจะชักดาบออกตามไป 3 และเจ้าจงเอาเส้นผมนั ้นมาหน่ อยหนึ่ งมัดติดไว้ที่เสื้อคลุม
ของเจ้า 4 และเจ้า จงเอาผมเหล่า นี้ มาอี กบ ้าง จงโยนเข้าไปในไฟให้ ไหม้ เสีย ในไฟนั ้น จาก
ที่ นั่น จะมี ไฟเข้าไปในวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ หมด 5 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า นี่
คือเยรู ซาเล็ม เราตัง้ เธอไว้ในท่ามกลางประชาชาติ และประเทศทัง้ หลายที่ อยู่ล้อมรอบเธอ
6 และเยรู ซาเล็ม ได้ เปล ี่ยนคํา ตัดสิน ของเราให้ เป็ น สิง
ั ่ ร้ายยิง่ กว่า ประชาชาติ ใดๆ และ
่ ที่ ชว
ได้ เปล ี่ย นกฎเกณฑ์ ของเรามากยิง่ กว่า ประเทศที่ อยู่ ล้อมรอบ โดยปฏิเสธไม่ รบ
ั คํา ตัดสิน
ของเรา และไม่ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา 7 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สด ัง นี้ ว่า เพราะเหตุ วา่ เจ้า ดันทุรงั ยิง่ กว่า ประชาชาติ ที่ อยู่ รอบเจ้า และมิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎ
เกณฑ์ หรือ รักษาคํา ตัดสิน ของเรา แต่ ได้ ประพฤติ ตามคํา ตัดสิน ของประชาชาติ ที่ อยู่ รอบ
เจ้า 8 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เรา แม้ว่าเรานี่ แหละเป็น
ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า เราจะพิพากษาลงโทษท่ามกลางเจ้า ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้
หลาย 9 และเพราะการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า เราจะกระทําท่ามกลางเจ้าอย่าง
ที่ เราไม่ เคยกระทํา มาก่อนเลย และเราจะไม่ กระทํา อย่างนั ้ นอีกต่อ ไป 10 เพราะฉะนั ้นบิดา
จะกินบุตรชายของตนท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และบรรดาบุตรชายจะกินบรรดาบิดาของเขา
ทัง้ หลาย และเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ผูใดในพวกเจ้
้
าที่เหลืออยู่ เราจะให้กระจัดกระจาย
11
ไปตามลมทุก ทิศานุ ทิศ เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสว ่า เรามี ชี วิ ตอ
ยู่ แน่ ฉั นใด แน่ ที เดียวเพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของเราเป็น มลทิน ไปด้วยสิง่ น่า
สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า และด้วยสิง่ ลามกทัง้ สิน
้ ของเจ้า เพราะฉะนั ้น เราจะตัด เจ้า
ลง นั ยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี เราจะไม่ สงสารด้วย 12 พวกเจ้า หนึ่ ง ในสามส่วนจะล้ม ตาย
เพราะโรคระบาด และถูก ผลาญด้วยการกันดารอาหารในหมู่ พวกเจ้า อีกหนึ่ ง ในสามส่วน
จะล้ม ตายด้วยดาบอยู่ รอบเจ้า และอีก หนึ่ ง ในสามส่วนเราจะให้กระจัดกระจายไปตามลม
ทุก ทิศานุ ทิศ และเราจะชัก ดาบออกไล่ ตามเขาทัง้ หลายไป 13 เช่น นี้ แหละ ความกริว้ ของ
เราจะมอดลง และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมดและพอใจ และเขาทัง้ หลายจะ
ได้ ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ได้ กล ่าวเช่น นี้ ด้วยใจจดจ่อ เมื่อ ความโกรธของเราต่อ เขา
มอดลงแล้ว 14 ยิง่ กว่านั ้น เราจะกระทําให้เจ้าถูกทิง้ ไว้ให้เสียไปเปล่าๆ และเป็ นที ่ถู กตําหนิ
ติ เตียนท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ ล้อมรอบเจ้า และในสายตาของบรรดาผู้ ที่ ผ่าน
ไปมา 15 เจ้าจะเป็ นที ่เขาประณามและเย้ยหยัน เป็นคําสัง่ สอนและเป็ นที ่น่าหวาดเสียวแก่
ประชาชาติที่อยูล้
่ อมรอบเจ้า เมื่อเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ด้วยความกริว้ และความเกรีย
้ ว
1
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กราด และการต่อว่าอย่างรุ นแรงของเรา เรา พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่นนี้ แล้ว 16 เมื่อเรา
จะปล่อยลูกธนูมฤตยูแห่งการกันดารอาหาร คือลูกธนูแห่งการทําลายในท่ามกลางเจ้า ซึ่ง
เราจะปล่อยไปทําลายเจ้า และเมื่อเราเพิม
่ การกันดารอาหารให้เจ้า และทําลายอาหารหลัก
ของเจ้าเสีย 17 เราจะส่งการกันดารอาหารและสัตว์ป่าร้ายมาสู้ เจ้า และมันจะริบลู กหลาน
ของเจ้า ไปเสีย โรคระบาดและโลหิต จะผ่านเจ้า และเราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า เราคือ พระ
เยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่นนี้ แล้ว�

6

ทรงสาปแช่งภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอล
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้า
ตรงที่ภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอล และจงพยากรณ์ กล่าวโทษภูเขานั ้น 3 และกล่าวว่า ภูเขา
ทัง้ หลายของอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แก่ ภู เขาทัง้ หลายและแก่ เนิ น เขา และห้วยและหุบเขาทัง้ หลายว่า ดู
เถิด เราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า และเราจะทําลายปูชนียสถานสูงของเจ้าเสีย 4 แท่นบูชาทัง้
หลายของเจ้าจะรกร้าง และพวกรู ปเคารพของเจ้าจะแตกหักเสีย และเราจะเหวีย
่ งคนที่ ถู
5
กฆ่าสังเวยของเจ้านั ้นลงต่อหน้ารู ปเคารพของเจ้า และเราจะวางศพคนอิสราเอลไว้หน้า
รู ปเคารพของเขา และเราจะกระจายกระดูกของเจ้ารอบแท่นบูชาของเจ้า 6 เจ้าอาศัยอยู่ที่
ไหนๆ เมืองของเจ้า จะร้างและปู ชน ีย สถานสูง ของเจ้า จะรกร้าง ดัง นั ้น แหละแท่น บูชาของ
เจ้า จะร้างและรกร้าง รู ปเคารพของเจ้า จะหัก และสิน
้ สุด ลง รู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้า จะ
ถูก ตัด ลง และการงานของเจ้า จะถูก กวาดทิง้ เสีย สิน
้ 7 และคนที่ ถู กฆ่า จะล้ม ลงท่า มกลาง
เจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
บางคนจะรอดจากความตาย

8 แต่เราจะให้เจ้าเหลืออยู่บ้างเป็ นบางคน

เพื่อเจ้าจะมีบางคนท่ามกลางประชาชาติที่หนี
พ้นดาบไป เมื่อเจ้าจะกระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ 9 แล้วคนในพวกเจ้าที่ หนี ไปได้ นั ้น จะ
ระลึกถึงเราท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยนั ้น เพราะใจของเรา
แหลกสลายเนื่ องด้วยใจแพศยาของเขาซึ่ง ได้ พรากจากเราไป และเนื่ องด้วยตาของเขาที่
มองดูรู ปเคารพด้วยใจแพศยานั ้น และเขาจะเกลียดตัวเองเนื่ องจากความชัว่ ร้ายซึ่งเขาได้
กระทําในสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาด้วย 10 เขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เรา
มิได้พูดพล่อยๆว่า เราจะกระทําการร้ายนี้ แก่เขา�
โรคระบาดในแผ่นดิน

“จงตบมือและกระทืบเท้าของเจ้า และกล่าวว่า
อนิ จจาสําหรับ การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ แห่ง วงศ์ วานอิสราเอล เหตุ ว่า เขาทัง้
หลายจะล้ม ลงด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด 12 ผู้ ที่ อยู่ห่างไกลออก
ไปจะตายด้วยโรคระบาด ผู้ที่อยูใกล้
่
ก็จะล้มตายด้วยดาบ และผู้ที่เหลืออยูและถู
่
กล้อมไว้จะ
ตายด้วยการกันดารอาหาร เราจะให้ความเกรีย
้ วกราดของเรามีเหนื อเขาจนกว่าจะมอดลง
เช่นนี้ แหละ 13 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อคนที่ถูกฆ่านอนอยูท
่ ่ามกลางรู ป
เคารพของเขารอบแท่นบูชาของเขา บนเนิ นเขาสูงทุกแห่ง บนยอดเขาทัง้ สิน
้ ที่ใต้ต้นไม้เข
ียวทุกต้น และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น ไม่ว่าที่ใดๆที่เขาถวายกลิ่นที่พึงใจแก่รู ปเคารพทัง้ สิน
้
14
ของเขา และเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้ เขา และกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้าง และทิง้
ร้างตลอดที่อาศัยทัง้ สิน
้ ของเขา คือรกร้างมากกว่าถิน
่ ทุรกันดารที่ไปทางดิบลา แล้วเขาจึง
จะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์�
11 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
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7
พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอล
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส กับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลดัง นี้ ว่า อวสาน ความสิน
้ สุด ได้ มาถึง ทัง้ สี่ มุ ม
ของแผ่น ดิน แล้ว 3 บัดนี้ บัน
้ ปลายก็ มาถึง เจ้า แล้ว และเราจะปล่อยความโกรธของเรามา
เหนื อ เจ้า ทัง้ หลาย และจะพิพากษาเจ้า ตามวิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า และเราจะตอบสนอง
การกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าแก่เจ้า 4 นั ยน์ ตาของเราจะไม่เมตตาเจ้า และ
เราจะไม่ สงสาร แต่ เราจะตอบสนองต่อ วิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า แก่ เจ้ าเอง และสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนของเจ้า จะอยู่ ท่ามกลางเจ้า แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 5 องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแล้ววิบัติเล่า ดูเถิด วิบัติมาถึงแล้ว 6 ความสิน
้ สุดมา
ถึงแล้ว อวสานนั ้นมาถึง มันตื่นขึ้นต่อสู้เจ้า ดูเถิด วิบัติมาถึงแล้ว 7 โอ ชาวแผ่นดินเอ๋ย เวลา
เช้ามาถึงแล้ว เวลามาถึงแล้ว วันแห่งความโกลาหลใกล้ เข้ามาแล้ว และไม่ ใช่เสียงโห่รอ
้ ง
ยินดี ที่ บนภู เขา 8 บัดนี้ ไม่ ช้า แล้ว เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเจ้า และกระทํา ให้
ความโกรธของเราซึ่งมีต่อเจ้าถึงที่ สําเร็จ และเราจะพิพากษาเจ้าตามวิถีทางทัง้ หลายของ
เจ้า และเราจะตอบสนองเจ้า สําหรับ การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า 9 นั ยน์
ตาของเราจะไม่ เมตตา และเราจะไม่ สงสาร เราจะตอบสนองเจ้าตามวิถีทางทัง้ หลายของ
เจ้า และตามการกระทํา อันน่า สะอิดสะเอียนของเจ้า ซึ่ง อยู่ท่ามกลางเจ้า แล ้ว เจ้า จะทราบ
10 ดูเถิด วันนั ้น ดูเถิด มาถึงแล้ว เวลาเช้าออกมาแล้ว พลอง
ว่า เราคือพระเยโฮวาห์ผูโบยตี
้
ก็ บานแล้ว ความเย่อ หยิ่ งก ็ ผลิ ดอก 11 ความทารุ ณ ได้ เจริญ เป็น พลองชัว่ ร้าย จะไม่ มี ใคร
เหลืออยู่เลย ประชาชนของเขาก็ไม่มี สิ่งของของเขาก็ไม่มี ไม่มีใครร้องครํา่ ครวญเผื่อพวก
เขาเลย 12 เวลานั ้น มาถึง แล้ว วันนั ้ นก ็ ใกล้ เข้า อย่าให้ผู้ ซื้ อด ี ใจ อย่าให้ผู้ ขายเสียใจ เพราะ
พระพิโรธอยู่เหนื อประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 13 เพราะว่าผู้ขายจะไม่ได้ กลับไปยังสิง่ ที่ เขาได้
ขายไป ขณะเมื่อเขายังมชี
ี วิตอยู่ เพราะว่านิ มิตนนก
ั ้ เก
็ ี่ยวข้องกับประชาชนทัง้ มวล และจะไม่
หันกลับ และเพราะความชัว่ ช้าของเขา จึงจะไม่มีผู้ใดรักษาชีวต
ิ ไว้ได้ 14 เขาได้เป่าแตรแล้ว
และได้ เตรียมทุก อย่างไว้ พร้อม แต่ ไม่มี ใครเข้า สงคราม เพราะว่า พิโรธของเราอยู่ เหนื อ
ประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 15 ดาบก็ อยู่ ข้างนอก โรคระบาดและการกันดารอาหารก็ อยู่ ข้าง
ใน ผูที
้ ่อยูในทุ
่
่งนาจะตายเสียด้วยดาบ และผูที
้ ่อยูในเมื
่
องการกันดารอาหารและโรคระบาด
จะกินเสีย 16 แต่ ผู้หน่งึ ผู้ใดที่ รอดตายได้ จะหนี ไปอยู่บนภูเขาเหมือนนกเขาแห่งหุบเขา ทุก
คนก็ รอ
้ งครวญครางเพราะความชัว่ ช้า ของตน 17 มือ ทัง้ สิน
้ จะอ่อนแอ และเข่า ทัง้ หมดจะ
18
อ่อนเหมือนนํ้า เขาทัง้ หลายจะคาดเอวไว้ด้วยผ้ากระสอบ และความสัน
่ สะท้านจะครอบ
เขาไว้ ความละอายจะอยู่ ที่ ใบหน้า ของเขาทุก คน และศีรษะของเขาจะล้านหมด 19 เขาจะ
โยนเงินของเขาไปในถนน และทองคําของเขาจะถูกเอาออกไปเสีย เงินและทองของเขาไม่
อาจที่จะช่วยเขาให้พ้นในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เขาจะให้หายหิว หรือบรรจุให้
เต็ มท ้ องด้วยเงิน ทองก็ ไม่ ได้ เพราะว่า เป็น สิง่ ที่ สะดุด ให้เขาทําความชัว่ ช้า 20 เขานํา ความ
งดงามแห่งเครือ
่ งประดับของเขามาแสดงออกถึงความสง่าผ่าเผย และเขาสร้างรู ปเคารพ
ด้วยสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนและน่า เกลียดน่าชัง ของเขาไว้ ภายในเครือ
่ งประดั บน น
ั ้ เพราะ
ฉะนั ้นเราจะกระทําให้สิ่งนี้ อยูห่
่ างไกลจากเขา 21 และเราจะมอบสิง่ เหล่านั ้นไว้ในมือของชน
ต่างด้าวให้เป็นของริบ และแก่คนชัว่ ในแผ่นดินโลกให้เป็นของปล้นได้ และเขาทัง้ หลายจะ
กระทําให้เป็นมลทิน 22 เราจะหันหน้าของเราไปเสียจากเขาด้วย แล้วเขาจึงจะกระทําสถาน
ที่ ลับ ของเราให้ มัว หมอง โจรจะเข้า มาในสถานที่ ลั บน ัน
้ และกระทํา ให้ เป็น มลทิน 23 จงทํา
โซ่ตรวน เพราะว่าแผ่นดินนั ้นเต็มด้วยคดีที่แปดเปื้ อนด้วยโลหิต และเมืองก็เต็มด้วยความ
ทารุ ณ 24 ฉะนั ้น เราจะนํา ประชาชาติ ที่ ชัว่ ร้ายที่สุด มาถือ กรรมสิทธิบ
์ ้านเรือนของเขา และ
1
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เราจะให้ทิฐิของคนที่แข็งแรงนั ้นสิน
นมลทิน 25 เมื่อ
้ สุดลง และสถานที่บริสุทธิของเขาจะเป็
์
การทําลายมาถึง เขาจะแสวงหาสันติภาพ แต่ก็ไม่มีเลย 26 วิบัติมาถึงแล้ว วิบัติจะมาถึงอีก
ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ เขาจะแสวงหานิ มิตจากผู้พยากรณ์ แต่พระราชบัญญัติจะพินาศ
ไปจากปุโรหิต และคําปรึกษาจะปลาตไปจากพวกผู้ใหญ่ 27 กษั ตริย์จะไว้ทุกข์ และเจ้านาย
จะคลุม กายด้วยความทอดอาลัย และมือ ของประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้น จะสัน
่ เทา เราจะ
กระทํา แก่ เขาตามทางของเขา และเราจะพิพากษาเขาตามสมควรแก่ การกระทํา ของเขา
และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

8
เอเสเคียลนิ มิตเห็นคนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

1 ต่อ มาเมื่อ วันที ่ ห้า

เดือนที่ หก ในปี ที่ หก ขณะที่ ข้าพเจ้านั ่งอยู่ในเรือนของข้าพเจ้า และ
พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยู ดาห์ นั่ง อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ลง
มาบนข้าพเจ้า ณ ที่ นั ้น 2 แล้วข้าพเจ้าก็ มองดู และดู เถิด มีสัณฐานอย่างไฟ เบื้องล่างของ
ส่วนที่มองเห็นเป็นเอวนั ้นเป็นไฟ เหนื อเอวขึ้นไปเหมือนความสุกปลัง่ ประหนึ่ งทองสัมฤทธิ์
ที่ แวบวาบ 3 ท่านยื่น ส่วนที่ มี สัณฐานเป็ นม ือ นั ้น ออกมาจับ ผมของข้าพเจ้า ปอยหนึ่ ง และ
พระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพิภพและสวรรค์ และนําข้าพเจ้ามาถึงเยรู ซาเล็มใน
นิ มิ ตของพระเจ้า มาย ัง ทางเข้า ประตู ด้านเหนื อ ของลานชัน
้ ใน ซึ่ง เป็ นที ่ ตัง้ รู ป ของความ
4
หวงแหน ซึ่ง กระทํา ให้ บังเกิด ความหวงแหน ดู เถิด สง่า ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอลก็
อยู่ที่ นั่น เหมือนอย่างนิ มิ ตที่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในที่ ราบ 5 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ
ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย บัดนี้ จงเงยหน้า ขึ้น ไปดู ทางทิศ เหนื อ� ข้าพเจ้า จึง เงยหน้า ขึ้น มองไปดู
ทางทิศเหนื อ และดูเถิด ทางทิศเหนื อของประตูแท่นบูชาในทางเข้า รู ปความหวงแหนนี้ อยู่
ที่ นั่น 6 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ยิง่ กว่า นั ้ นอ ี กว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เจ้ าไม่ เห ็น หรือ
ว่า เขาทํา อะไร คือ การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนที่ ยิง่ ใหญ่ ซึ่ง วงศ์ วานอิสราเอลกระทํา กัน
อยู่ที่ นี่ ซึ่งจะทําให้เราออกไปให้ไกลจากสถานบริสุทธิ์ของเรา แต่ เจ้ าจงหันกลับมาอีกแล้ว
จะได้ เห ็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนที่ ยิง่ ใหญ่ กว่า น ี้ อีก � 7 และพระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง
ประตูลาน และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด ก็เห็นช่องหนึ่ งอยูใ่ นกําแพง 8 แล้วพระองค์ตรัสกับ
ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเจาะเข้าไปในกําแพง� และเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ เจาะเข้าไป
ในกําแพงแล้ว ดูเถิด มีประตูอยู่ประตูหนึ่ ง 9 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเข้าไปดูสิ
่งที่ น่าสะอิดสะเอียนอันชัว่ ร้ายซึ่งเขากระทํากั นที ่นี่ � 10 ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงเข้าไปและได้ เห็น
ดู เถิด มี ภาพสัตว์เลื้อยคลานในทุ กรู ปแบบ และสัตว์ที่ พึงรังเกียจและรู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของ
วงศ์ วานอิสราเอลปรากฏอยู่ บนผนั ง โดยรอบ 11 และมี พวกผู้ ใหญ่ แห่ งวงศ์ วานอิสราเอล
เจ็ดสิบคนยืนอยู่ข้างหน้ารู ปเหล่านั ้น และมียาอาซันยาห์ บุตรชายชาฟานยืนอยู่ในหมู่พวก
เขาทัง้ หลาย ต่างก็ มี กระถางไฟอยู่ ในมือ และควัน หนาทึบ แห่ง เครือ
่ งบูชาก็ ข้น
ึ ไปข้างบน
12 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าได้ เห ็น แล้ว มิ ใช่ หรือ ว่า พวกผู้
ใหญ่ ของวงศ์ วานอิสราเอลกระทํา อะไรอยู่ ในที่ มืด ทุ กคนต่างก็ อยู่ ในห้องรู ปภาพของตน
เพราะเขาทัง้ หลายพูดว่า ‘พระเยโฮวาห์ไม่ทอดพระเนตรเห็นเรา พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้
แผ่นดินนี้ เสียแล้ว� ” 13 พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าด้วยว่า “เจ้ าจงหันกลับมาอีกแล้วเจ้าจะ
เห็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทํายิง่ กว่านี้ อีก� 14 แล้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึง
ทางเข้า ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ด้านเหนื อ และดู เถิด ที่ นั ่ นม ี ผู้ หญิง หลายคนนั ่ง
ร้องไห้ อาลัย เจ้า พ่อ ทัม มุส 15 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “โอ บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้
าได้ เห ็น แล้ว ใช่ ไหม เจ้ าจงหัน กลับ มาอีก แล้ว จะเห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า สิง่ เหล่า
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นี้ อีก� 16 แล้วพระองค์ ทรงนําข้าพเจ้าเข้ามาในลานชัน
้ ในแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ดู เถิด ตรงประตู พระวิหารของพระเยโฮวาห์ ระหว่างมุข และแท่ นบู ชา มี ชายประมาณยี่ สิ
บห้า คนหัน หลัง ให้พระวิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ หน ้า ของเขาหัน ไปทางทิศ ตะวัน ออก กําลัง
นมัสการพระอาทิตย์ตรงทิศตะวันออกนั ้น 17 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “โอ บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห็นแล้วใช่ไหม ที่วงศ์วานยูดาห์กระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทํา
อยู่ที่นี่ เป็นสิง่ เล็กน้ อยหรือ ด้วยว่าเขากระทําให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความรุ นแรง และกลับ
มายัว่ ยุให้เราโกรธแล้ว ดูเถิด เขาทัง้ หลายเอากิง่ ไม้มาแตะจมูกของเขา 18 เพราะฉะนั ้น เรา
จะกระทําด้วยความพิโรธ นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แม้ว่าเขาจะร้อง
ด้วยเสียงอันดังใส่หูของเรา เราจะไม่ฟังเขา�

9
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยูเ่ บื้องหลังศัตรู ของอิสราเอล

แล ้ว พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงดัง เข้าหู ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าทัง้ หลายผู้ เป็น พนั กงาน
ทําโทษประจํา เมือง จงเข้า มาใกล้ ให้ต่างคนถือ อาวุธ สําหรับ ทําลายมาด้วย� 2 และ ดู เถิด
มี ชายหกคนเข้า มาจากทางประตู บน ซึ่ง หัน หน้า ไปทางเหนื อ ทุ กคนถือ อาวุธ สําหรับ ฆ่า มา
มี ชายคนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า ป่าน หนี บหีบ เครือ
่ งเขียนมากับ คนเหล่า นั ้น ด้วย และเขาทัง้ หลาย
เข้าไปยืน อยู่ ที่ ข้างแท่น ทองสัมฤทธิ์ 3 สง่า ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอลได้ เหาะขึ้น ไปจาก
เครู บ แล ้ว ซึ่ง เป็ นที ่ เคยสถิต ไปยัง ธรณี ประตู พระนิ เวศ และพระองค์ ตรัส เรียกชายผู้ ที่ นุ่ง
ห่มผ้าป่าน ผู้ที่หนี บหีบเครือ
่ งเขียน 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า “จงผ่านไปท่ามกลาง
นครนั ้นให้ตลอด คือตลอดท่ามกลางกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําเครือ
่ งหมายไว้บนหน้าผากของ
ประชาชนที่ ถอนหายใจ และรํา่ ไห้เพราะสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิ้นที ่กระทํากันท่ามกลาง
นครนั ้น� 5 และพระองค์ตรัสกับคนอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าได้ยนว
ิ ่า “จงผ่านไปตลอดนครตามชาย
คนนั ้น ไปและฆ่า ฟัน เสีย นั ยน์ ตาของเจ้า อย่า ได้ ปรานี และเจ้า อย่า สงสารเลย 6 จงฆ่า ให้
ตายทัง้ คนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทัง้ เด็กๆ และผู้หญิง แต่ อย่าเข้าใกล้ ผู้ที่ มีเครือ
่ งหมาย และ
จงเริม
่ ต้นที่สถานบริสุทธิ์ของเรา� ดังนั ้นเขาจึงตัง้ ต้นกับพวกคนแก่ผู้ซึ่งอยู่หน้าพระนิ เวศ
นั ้น 7 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ พวกเขาว่า “จงกระทํา ให้ พระนิ เวศเป็น มลทิน จงทิง้ ผู้ ที่ ถู กฆ่า
ให้เต็ มลาน จงไปเถิด� เขาทัง้ หลายจึงออกไปและฆ่าฟันที ่ในนคร 8 ต่อมาขณะที่ เขากําลัง
ฆ่าฟันอยู่นั้นเหลือข้าพเจ้าแต่ ลําพัง ข้าพเจ้าก็ ซบหน้าลงถึ งดินร้องว่า “อนิ จจา องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ จะทรงทําลายคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ นั ้น ทัง้ สิน
้ ในการที่ พระองค์
ทรงระบายความกริว้ ของพระองค์ เหนื อเยรู ซาเล็มหรือ� 9 แล้วพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
“ความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลและยู ดาห์ ใหญ่ ยิง่ นั ก แผ่ นดิ นก ็ เต็ม ไปด้วยโลหิต และ
ความอยุ ติ ธรรมก็ เต็ม นคร เพราะเขากล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิง้ แผ่น ดิน นี้ แล้ว
และพระเยโฮวาห์ไม่ ทอดพระเนตรอีก� 10 สําหรับ เรา นั ยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี และเรา
จะไม่ สงสาร แต่ เราจะตอบสนองตามการประพฤติ ของเขาเหนื อ ศีรษะของเขาทัง้ หลาย�
11 และดู เถิด ชายคนที่ น่ ง
ุ ห่มผ้าป่านหนี บหีบเครือ
่ งเขียนนั ้น ได้ นําถ้อยคํากลับมากล่าวว่า
“ข้าพระองค์ได้กระทําตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั ้นแล้ว�
1

10
การโปรยไฟแห่งการแก้แค้นเหนื อนครเยรู ซาเล็ม

แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มองดู ดู เถิด ที่ ท้องฟ้า ซึ่ง อยู่ เหนื อ ศีรษะของเหล่า เครู บ มี อะไรปรากฏ
ขึ้น เหนื อ เครู บน น
ั ้ เหมือนไพทูร ย์ มี สัณฐานคล้ายพระที่ นั ่ง 2 และพระองค์ ตรัส กับ ชายที่
1
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นุ่ง ห่ม ผ้า ป่านว่า “จงเข้าไปท่ามกลางวงล้อ ซึ่ง อยู่ ภายใต้ เครู บ จงเอามือ กอบถ่านคุ จาก
ท่ามกลางเหล่า เครู บ นํา ไปโปรยเหนื อ นครนั ้น� และชายคนนั ้ นก ็ เข ้า ไปท่ามกลางสายตา
ของข้าพเจ้า 3 ฝ่ายเหล่า เครู บน ัน
้ ยื นที ่ ด้านขวาของพระนิ เวศ ขณะเมื่อ ชายคนนั ้น เข้าไป
และเมฆก็คลุมอยู่เต็มลานชัน
้ ใน 4 และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้นจากเครู บไปยังธรณี
ประตูพระนิ เวศ และพระนิ เวศนั ้นก็มีเมฆคลุมอยู่เต็ม และลานนั ้นก็เต็มไปด้วยความสุกใส
แห่งสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ 5 และเสียงปีก ของเหล่า เครู บน ั นก
้ ็ ได้ ยิน ไปถึง ลานชัน
้ นอก
6
เหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเมื
์ ่ อพระองค์ตรัส และต่อมาเมื่อพระองค์
มีพระบัญชาสัง่ ชายที่ น่ งุ ห่มผ้าป่านว่า “จงไปเอาไฟมาจากกลางวงล้อ และจากกลางเหล่า
เครู บ� ชายคนนั ้ นก ็ เข ้า ไปยืน อยู่ ข้างๆวงล้อ เหล่า นั ้น 7 เครู บ ตนหนึ่ ง ได้ ย่ืนม ือ ของตนออก
มาระหว่างเหล่าเครู บไปยังไฟซึ่งอยูร่ ะหว่างเหล่าเครู บ หยิบไฟขึ้นมาบ้าง และใส่มือของชาย
ที่น่ งุ ห่มผ้าป่าน ชายนั ้นก็นําไฟออกไป
สิ่งที่มีชีวิตอยู่ (คือเครู บ� เป็นตัวแทนพระเจ้า

ปรากฏว่า ในเหล่า เครู บน ั นม
้ ี อะไรอยู่ ใต้ ปี กอย่า งมื อมนุษย์ 9 และข้าพเจ้า มองดู ดู เถิด
มีวงล้ออยู่สี่อน
ั ข้างๆเหล่าเครู บ อยู่ข้างเครู บตนละหนึ่ งวงล้อ ลักษณะของวงล้อนั ้นเหมือน
แสงพลอยเขียว 10 ลักษณะสัณฐานวงล้อ ทัง้ สี่ นั้ นก ็ เหมือนกัน เหมือนวงล้อ ซ้อนในวงล้อ
11 เมื่อวงล้อนี้ ไป ก็ไปได้ข้างหนึ่ งข้างใดในข้างทัง
้ สี่ โดยไม่ต้องหันเลยในเวลาไป ถ้าอันหน้า
มุ่งหน้าไปทางไหน วงล้ ออันอ่ืนก็ตามไปโดยไม่ ต้องหันในขณะที่ ไป 12 และทัง้ ตัว ด้านหลัง
มือ ปีก และวงล้อมนั
ี ยน์ ตาเต็มอยูรอบ
่
ทัง้ สี่นั้นกมี
็ วงล้อของตัว 13 วงล้อเหล่านั ้น ที่ข้าพเจ้า
ได้ยินกับหูเขาเรียกว่า “โอ วงล้ อกังหันเอ๋ย� 14 มีหน้าสี่หน้าทัง้ นั ้น หน้าแรกเป็นหน้าเครู บ
หน้าที่ สองเป็นหน้ามนุษย์ และหน้าที่ สามเป็นหน้าสิงโต และที่ สี ่เป็นหน้านกอินทรี 15 และ
เหล่าเครู บก็เหาะขึ้น เป็นสิง่ ที่มีชีวิตอยู่ที่ข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ 16 เมื่อเหล่าเค
รู บไป วงล้ อก็ตามข้างไปด้วย และเมื่อเหล่าเครู บกางปีกออกเพื่อบินขึ้นจากพิภพ วงล้อเห
ล่านั ้นกไม่
็ หันไปจากข้างๆเหล่าเครู บเลย 17 เมื่อเหล่าเครูบหยุดนิ่ ง เหล่าวงล้อกหยุ
็ ดนิ่ ง เมื่อ
เหล่าเครู บเหาะขึ้น เหล่าวงล้อก็เหาะขึ้นไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่มีชีวิตอยู่นั้นอยู่
ในวงล้อ 18 แล้วสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ได้ไปจากธรณี ประตูพระนิ เวศ สถิตเหนื อเหล่าเค
รู บ 19 เมื่อเหล่าเครู บออกไปก็ กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า
วงล้ อก็ตามข้างไปด้วย และไปยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิ เวศแห่งพระ
เยโฮวาห์ และสง่าราศี ของพระเจ้าของอิสราเอลก็ อยู่เหนื อเครู บเหล่านั ้น 20 เหล่านี้ เป็นสิง่
ที่ มี ชี วิตอยู่ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นภายใต้ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลที่ รม
ิ แม่ น้ํา เคบาร์ และข้าพเจ้า
ทราบว่า เป็นเหล่าเครู บ 21 เครู บทุกตนมีสี่หน้าและสี่ปีก และภายใต้ปี กมีสัณฐานเหมือนมื
อมนุษย์ 22 ส่วนสัณฐานของหน้า เหล่า นั ้น เป็น หน้า ทัง้ รู ป ทัง้ ตัว ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ เห็น ที ่ รม
ิ แม่
นํ้าเคบาร์ เครู บทุกตนออกตรงไปข้างหน้าของตน
8

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายที่มุสา

1 พระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามายังประตูด้านตะวันออกของพระนิ เวศ

แห่ง พระเยโฮวาห์ซ่ึง หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก ดู เถิด ที่ ทางเข้า ประตู มี ผู้ ชายอยู่ยี่ สิ บห้า คน
และท่ามกลางนั ้น ข้าพเจ้า เห็น ยาอาซัน ยาห์ บุ ตรชายอัส ซูร ์ และเป-ลาที ยาห์ บุ ตรชายเบ
ไนยาห์ เจ้ านายแห่ง ประชาชน 2 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย คน
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เหล่านี้ คือผูที
้ ่ออกอุบายทําความบาปผิด และเป็นผูให้
้ คําปรึกษาที่ชว
้ าว
ั ่ ร้ายในนครนี้ 3 ผูกล่
ว่า ‘เวลายังไม่ มาใกล้ เลย ให้เราปลู กบ้านเถิด นครนี้ เป็น หม้อขนาดใหญ่และเราเป็น เนื้ อ�
4 โอ บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา จงพยากรณ์ เถิด � 5 พระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์ ลงมาประทับ บนข้าพเจ้า และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จง
กล่าวเถิด ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าคิด ดัง นั ้น และเรารู ้
สิ ่ง ทัง้ หลายที่ เข ้า มาในใจของเจ้า 6 เจ้ าได้ ทวี คนที ่ เจ้ าได้ ฆ่า ในนครนี้ และทิง้ คนที่ ถู กฆ่า
เต็มตามถนนหนทางไปหมด 7 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า คนทัง้
หลายที่ เจ้ าได้ ฆ่า ซึ่ง เจ้า ได้ ทิง้ ไว้ท่ามกลางนครนี้ เขาทัง้ หลายเป็น เนื้ อ และนครนี้ เป็น หม้อ
ขนาดใหญ่ แต่ เราจะนํา เจ้า ออกมาจากท่ามกลางนั ้น 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า
เจ้ ากลัว ดาบ และเราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า 9 เราจะนํา เจ้า ออกมาจากท่ามกลางนั ้น และ
มอบเจ้าไว้ในมือของคนต่างด้าว และจะทําการพิพากษาลงโทษเจ้า 10 เจ้าจะถูกดาบล้มลง
เราจะลงโทษเจ้า ที่ พรมแดนอิสราเอล และเจ้า จะได้ ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 11 นคร
นี้ จะไม่ ใช่ หม้อ ขนาดใหญ่ ของเจ้า ที่ เจ้ าจะเป็น เนื้ อ ในท่ามกลางนั ้น เราจะพิพากษาเจ้า ที่
พรมแดนอิสราเอล 12 และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้า มิ ได้ ดําเนิ น ตาม
กฎเกณฑ์ของเรา หรือปฏิบัติตามคําตัดสินของเรา แต่ได้ประพฤติตามลักษณะท่าทางของ
ประชาชาติทัง้ หลายที่อยูรอบเจ้
่
า� 13 อยูมาเมื
่
่ อข้าพเจ้ากําลังพยากรณ์ อยู่ เป-ลาทียาห์บุตร
ชายเบไนยาห์ก็ สิน
ิ แล้วข้าพเจ้าก็ ซบหน้าลงถึ งดินร้องเสียงดังว่า “องค์ พระผู้เป็นเจ้า
้ ชีวต
พระเจ้า เจ้าข้า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ คนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ นั ้น สิน
้ สุด เลยที เดียวหรือ
พระเจ้าข้า�
คนสัตย์ซ่ือบางคนจะได้รอดพ้น
14 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 15 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย พีน้
่ องของเจ้า
คือพีน
่ ้ องของเจ้าเอง คือญาติที่มีสิทธิไถ่
้ ทัง้ วงศ์วานอิสราเอลหมดด้วยกัน คือบุคคล
์ คืน สิน
ที่ ชาวเยรู ซาเล็ม ได้ กล่าวว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจงเหิน ห่างไปจากพระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน นี้ ทรง
มอบไว้แก่เราเป็นกรรมสิทธิ�
์ 16 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ัง นี้ ว่า แม้ เราได้ ยา้ ยเขาให้ หา่ งออกไปอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย แม้ เราได้ กระจาย
เขาไปอยู่ท่ามกลางประเทศทัง้ ปวง เราก็จะเป็นสถานบริสุทธิ์อน
ั เล็กสําหรับเขาในประเทศ
ที่เขาจะได้ไปอยู�
่
อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับความรอด
‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะรวบรวมเจ้ามา
จากชนชาติ ทัง้ หลาย และชุ มนุมเจ้า จากประเทศที่ เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู่นั ้น และเราจะ
มอบแผ่นดินอิสราเอลให้แก่เจ้า� 18 และเขาจะมาที่นั ่น เขาจะเอาสิง่ ที่น่ารังเกียจทัง้ สิน
้ ของ
เมืองนั ้น และสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นออกไปเสียจากที่นั ่น 19 และเราจะให้
จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนําใจหินออกไปเสียจาก
เนื้ อ ของเขา และจะให้ใจเนื้ อ แก่ เขา 20 เพื่อ เขาจะดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และรักษา
กฎของเราและกระทํา ตาม เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า
ของเขาทัง้ หลาย 21 แต่ คนเหล่านั ้ นที ่ ใจของเขาดําเนิ น ตามจิตใจแห่ง สิง่ ที่ น่า รังเกียจของ
เขาและสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของเขา เราจะตอบสนองต่อ วิถี ทางของเขาเหนื อ ศีรษะของ
เขาเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
17 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวว่า

สง่าราศี ของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรู ซาเล็ม เอเสเคียลถูกนํากลับไปยังเมืองเคล
เดีย
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22 แล้วเหล่าเครู บก็กางปี กออก

วงล้อก็อยูข้
่ างๆ และสง่าราศีของพระเจ้าของอิสราเอลก็
อยูเหนื
่
อสิง่ เหล่านั ้น 23 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ ไปจากกลางนคร ไปสถิตอยูบ
่ นภูเขาซึ่ง
อยู่ทางด้านตะวันออกของนครนั ้น 24 ต่อมาพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้า
มาด้วยนิ มิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้าถึงเมืองเคลเดีย มาสู่พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย
แล ้ วน ิ มิ ตที่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็นนั ้ นก ็ ข้น
ึ ไปจากข้าพเจ้า 25 ข้าพเจ้า จึง ได้ บอกถึง บรรดาสิง่ ต่างๆ
ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าให้พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยทราบ

12
หมายสําคัญถึงเวลาที่ยูดาห์ออกจากเยรู ซาเล็ม

พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ า อาศัย อยู่
ท่ามกลางวงศ์ วานที่ มักกบฏ ผู้มี ตาเพื่อดู แต่ ดู ไม่ เห็น ผู้มี หูเพื่อฟัง แต่ ฟังไม่ ได้ยน
ิ เพราะ
3
เขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ เพราะฉะนั ้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงจัดเตรียมข้าว
ของสําหรับตนเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย และจงไปเป็นเชลยในเวลากลางวันท่ามกลาง
สายตาของเขา เจ้าจะต้องไปเป็นเชลยจากสถานที่ของเจ้าไปยังอีกที่หน่งึ ในสายตาของเขา
บางที เขาอาจจะพินิจ พิ เคราะห์ ดู ได้ แม้ว ่า เขาเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ 4 เจ้ าจงเอาข้าวของ
ของเจ้าออกมาในเวลากลางวันท่ามกลางสายตาของเขา เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาด
ไปเป็นเชลย เจ้ าจงออกไปในเวลาเย็นท่ามกลางสายตาของเขา ออกไปอย่างผู้ถู กกวาดไป
เป็นเชลย 5 จงเจาะกําแพงท่ามกลางสายตาของเขา แล้วออกไปตามรู กําแพงนั ้น 6 จงยก
ข้าวของใส่บ่าของเจ้าท่ามกลางสายตาของเขา แล้วแบกออกไปในเวลามืด เจ้าจงคลุมหน้า
เสีย อย่า ให้ เห ็น แผ่น ดิน เพราะเรากระทํา เจ้า ให้ เป็น หมายสําคัญ แก่ วงศ์ วานอิสราเอล�
7 ข้าพเจ้า ก็ กระทํา ตามที่ ข้าพเจ้า รับ บัญชามา ข้าพเจ้า นํา ข้าวของออกมาในเวลากลางวัน
เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย ในเวลาเย็นข้าพเจ้าก็เจาะกําแพงด้วยมือของ
ข้าพเจ้า เอง ข้าพเจ้า ออกไปในเวลามืด แบกสัมภาระของข้าพเจ้า ไปท่ามกลางสายตาของ
เขา 8 ในเวลาเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 9 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย วงศ์
วานอิสราเอลคือ วงศ์ วานที่ มัก กบฏนั ้น ได้ พู ดก ับ เจ้า มิ ใช่หรือ ว่า ‘เจ้ าทํา อะไร� 10 จงกล่าว
แก่เขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ภาระเกี่ยวกับเจ้านายคนนั ้นในเยรู ซาเล็ม
และวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในนครนั ้น� 11 จงกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า เป็น หมายสําคัญ
สํา หรับท ่าน ที่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา แล้ วน ี้ เขาทัง้ หลายจะถูก กระทํา อย่างเดียวกัน เขาจะถูก
กวาดไปเป็นเชลย� 12 และเจ้านายคนนั ้นผู้อยูท่
่ ามกลางเขา จะยกข้าวของขึ้นใส่บ่าในเวลา
มืดและออกไป เขาทัง้ หลายจะเจาะกําแพงและนําออกไปทางนั ้น ท่านจะคลุมหน้าของท่าน
เพื่อว่าท่านจะไม่แลเห็นแผ่นดินด้วยตาของท่านเอง 13 และเราจะกางข่ายของเราคลุมท่าน
และท่านจะติ ดกับของเรา และเราจะนําท่านเข้าไปในบาบิโลนแผ่นดินของคนเคลเดีย ถึง
กระนั ้นท่านจะยังแลไม่เห็นแผ่นดินนั ้น และท่านจะต้องตายที่นั ่น 14 บรรดาผูที
้ ่อยูรอบท่
่
าน
นั ้น เราจะกระจายเขาไปตามลมทุกทิศานุทิศ รวมทัง้ ผูช
้ ว
่ ยและบรรดากองทัพของท่านด้วย
15
และเราจะชัก ดาบออกไล่ ตามเขาไป และเมื่อ เราให้ เขากระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลาง
ประชาชาติ และกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ เขาจึง จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
16 แต่ เราจะละบางคนในพวกเขาไว้ จากดาบ จากการกันดารอาหาร และจากโรคระบาด
เพื่อ เขาจะได้ เล่า ถึง การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึง
เขาไปอยูนั
่ ้น และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
1

การเป็นเชลยและการร้างเปล่าใกล้เข้ามาแล้ว
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17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับประทาน

อาหาร ของ เจ้า ด้วย ตัว สัน
่ และ ดื่ มน ้าํ ด้วย ความ สะทก สะท้าน และ ด้วย ความ ระมัดระวัง
19 และกล่าวแก่ ประชาชนของแผ่น ดิน นั ้ นว ่า องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ
พลเมืองแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มและเกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลว่า เขาจะรับประทานอาหารของ
เขาด้วยความระมัดระวัง และดื่มน้าํ ด้วยอกสัน
่ ขวัญหาย เพราะว่าสารพัดที่มีอยูในแผ่
่
นดิน
20
ของเขาจะสูญหายไปหมด เนื่ องด้วยความรุ นแรงของคนทัง้ ปวงที่อยูในแผ่
่
นดินนั ้น และ
เมืองที่ มี คนอาศัย อยู่ จะถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ จะรกร้าง และเจ้า จะทราบว่า
เราคือ พระเยโฮวาห์� 21 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 22 “บุ ตรแห่ง มนุษย์
เอ๋ย สุภาษิ ต ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายมี ที่ กล ่าวถึง แผ่นดิ นอ ิส ราเอลว่า ‘วัน นั ้ นก ็ ไกลออกไป และนิ
มิ ตทุก เรือ
่ งก็ เหลว � นั ้น เจ้ าหมายว่า กระไร 23 เพราะฉะนั ้น จงบอกเขาว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะให้ สุภาษิ ต บทนี้ สิ ้น สุด เสียที เขาจะไม่ ใช้ เป็น สุ ภาษิ ตอ ีก ใน
อิสราเอล แต่ จงกล่าวแก่ เขาว่า วันนั ้ นก็ใกล้ แค่ คืบ และนิ มิ ตทุกเรือ
่ งก็ จะสําเร็จ 24 เพราะ
จะไม่ มีน ิ มิ ตปลอมหรือ คํา ทํานายประจบประแจงในวงศ์ วานอิสราเอลอีก เลย 25 แต่ เราคือ
พระเยโฮวาห์ จะพูด คํา ที่ เราจะพูด และจะต้องเป็น ไปตามคํา นั ้น จะไม่ ล่าช้า ต่อ ไปอีก แต่
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า โอ วงศ์ วานที่ มักกบฏเอ๋ย ในสมัยของเจ้านี่ แหละ เราจะ
ลัน
่ วาจาและจะกระทําตามนั ้น� ” 26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 27 “ดู
เถิด บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย วงศ์ วานของอิสราเอลกล่าวว่า ‘นิ มิ ตที่ เขาเห็น เป็น เรือ
่ งของอีก
28
หลายวันข้างหน้า และเขาพยากรณ์ ถึงเวลาที่หา่ งไกลโน้ น� เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่เขา
ว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลย แต่
วาจาที่เราลัน
่ ออกมานั ้นจะต้องเป็นไปจริง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

13
บรรดาผู้พยากรณ์ เท็จต้องระวังตัว
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงพยากรณ์
กล ่าวโทษผู้ พยากรณ์ ของอิสราเอลที่ พยากรณ์ และกล่าวแก่ คนเหล่านั ้ นที ่ พยากรณ์ ตาม
อําเภอใจของตนว่า ‘จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์� 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สดังนี้ ว่า วิบัติแก่ผู้พยากรณ์ โฉดเขลา ผู้ติดตามวิญญาณของตนเอง และไม่เคยได้เห็นอะ
ไรเลย 4 โอ อิสราเอลเอ๋ย ผู้ พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนสุนัข จิง้ จอกท่ามกลางสิง่ ปรักห ัก พัง
5 เจ้ าไม่ ได้ ขึ้น ไปถึงที่ ชํารุ ด และไม่ ได้ สร้างรัว
้ ต้นไม้ เพื่อ วงศ์ วานอิสราเอล เพื่อ ให้ ตัง้ อยู่ ได้
6
ในสงครามในวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายเห็น นิ มิ ตเท็จ และทํานายมุสา เขากล่าว
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า� ในเมื่อพระเยโฮวาห์มิได้ทรงใช้เขาไป เขาทําให้คนอื่นหวังว่าเขา
จะรับรองถ้อยคํา ของเขา 7 เจ้ าได้ เคยเห็น นิ มิ ตเท็จ และเคยทํานายมุ สาม ิ ใช่ หรือ ในเมื่อ
เจ้ากล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า� ทัง้ ที่เรามิได้พูดเลย� 8 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า กล่าวเท็จ และได้ เห ็นนิ มิ ตม ุสา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า 9 มือ ของเราจะต่อสู้ ผู้ พยากรณ์ ผู้ เห ็นนิ
มิ ตเท็จ และผู้ ให้ คํา ทํานายมุสา เขาจะไม่ ได้ เข ้า อยู่ ในสภาแห่ง ประชาชนของเรา หรือ ขึ้น
ทะเบียนอยู่ในทะเบียนของวงศ์วานอิสราเอล และเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินอิสราเอล และ
เจ้า จะทราบว่า เราคือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า 10 เพราะว่า เออ เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้
นําประชาชนของเราให้หลง โดยกล่าวว่า ‘สันติภาพ� เมื่อไม่มีสันติ ภาพเลย และเพราะว่า
เมื่อมีคนสร้างกําแพง ดูเถิด คนอื่นก็ฉาบด้วยปูนขาว 11 จงกล่าวแก่ผู้ที่ ฉาบปูนขาวนั ้ นว่า
กําแพงนั ้นจะพัง จะมี ฝนตกท่วม และเจ้า โอ ลูกเห็บใหญ่เอ๋ย จะตกลงมา และลมพายุ จะ
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ฉี กมัน 12 ดูเถิด เมื่อกําแพงพังลง เขาจะไม่พูดกับท่านหรือว่า ‘ปูนขาวที่เจ้าได้ฉาบนั ้นอยู่ที่
ไหนเล่า� 13 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะกระทําให้ลมพายุฉี ก
มันด้วยความกริว้ ของเรา และด้วยความโกรธของเราจะมีฝนท่วม ด้วยความกริว้ ของเราจะ
มีลูกเห็บใหญ่ทําลายเสีย 14 และเราจะพังกําแพงซึ่งเจ้าฉาบด้วยปูนขาวนั ้น และให้พังลงถึ
งด ิน รากกําแพงนั ้น จึง จะปรากฏ เมื่อ กําแพงพัง เจ้ าทัง้ หลายจะพินาศอยู่ ที่ กลางกําแพง
และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 15 เราจะให้ความพิโรธของเราสําเร็จบนกําแพงและ
บนคนเหล่านั ้ นที ่ฉาบกําแพงด้วยปูนขาว และเราจะพู ดกับเจ้าว่า ‘กําแพงไม่มีอีกแล้ว ผู้ที่
ฉาบปูนขาวก็ไม่มีด้วย� 16 คือผูพยากรณ์
้
แห่งอิสราเอลซึ่งพยากรณ์ เกี่ยวถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
และได้เห็นนิ มิตแห่งสันติภาพของเมืองนั ้น ในเมื่อไม่มีสันติภาพ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ แหละ 17 เจ้า บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าจงมุ่ง หน้า ต่อสู้ บรรดาบุตรสาวแห่งชนชาติ
ของเจ้า ผู้ พยากรณ์ ตามอําเภอใจของตนเอง จงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 18 และกล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแห่งหญิงที่ เย็บปลอกไสยศาสตร์สําหรับใส่ชอ
่ ง
แขนเสื้อทัง้ สิน
้ และทําผ้าคลุมศีรษะให้คนทุกขนาดเพื่อล่าวิญญาณ เจ้าจะล่าวิญญาณซึ่ง
เป็นของประชาชนของเรา และจะรักษาวิญญาณอื่นๆให้คงชีวต
ิ อยูเ่ พื่อผลกําไรของเจ้าหรือ
19 เจ้ าจะกระทํา ให้ เรามัว หมองท่ามกลางประชาชนของเรา ด้วยเห็น แก่ ข้าวบาร์เลย ์ เพียง
หลายกํามือ และขนมปังเพียงหลายชิน
้ เพื่อสังหารคนที่ ไม่สมควรจะตาย และไว้ชีวิตคนที่
ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ โดยการมุสาของเจ้าต่อประชาชนของเราที่ ฟังคํามุ สานน
ั ้ 20 ด้วยเหตุนี้
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราต่อสู้ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้า ซึ่งเจ้าใช้ล่า
วิญญาณเพื่อให้เขาบินไป และเราจะฉี กปลอกไสยศาสตร์นั้นเสียจากแขนของเจ้าทัง้ หลาย
และเราจะปล่อยวิญญาณเหล่านั ้นไป คือวิญญาณที่ เจ้าล่าเพื่อให้เขาบินไป 21 ผ้าคลุมของ
เจ้าเราก็ จะฉี กเสียด้วย และช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า และเขาจะไม่ เป็น
เหยื่อในมือของเจ้าต่อไป และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 22 เพราะเจ้าได้กระทําให้
คนชอบธรรมท้อใจด้วยการมุสา ทัง้ ที่เราไม่ได้กระทําให้เขาเศร้าใจเลย และเจ้าได้ทําให้มือ
ของคนชัว่ แข็งแรงขึ้น เพื่อมิให้เขาหันกลับจากทางชัว่ ของเขา โดยสัญญาว่าเขาจะได้ชีวิต
รอด 23 เพราะฉะนั ้นเจ้าจะไม่ได้เห็นเรือ
่ งเหลวไหลหรือทํานายเหตุการณ์ ในอนาคตอีก ด้วย
ว่า เราจะช่วยประชาชนของเราให้ พ้น จากมือ ของเจ้า แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮ
วาห์�

14
พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล
พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมานั ่ง อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า 2 และพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 3 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย คนเหล่า นี้ ได้ ยึด เอารู ป
เคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิง่ ที่ สะดุดให้ทําความชัว่ ช้าไว้ข้างหน้าเขา ควรที่ เราจะยอม
ตัว ให้ เขาถามเราหรือ 4 เพราะฉะนั ้น จงพู ดก ับ เขาและกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า คนใดในวงศ์ วานอิสราเอลเอารู ป เคารพของเขาไว้ ในใจ และวางสิง่
ที่ สะดุด ให้ ทําความชัว่ ช้า ไว้ ข้างหน้า เขาและยัง มาหาผู้ พยากรณ์ เราคือ พระเยโฮวาห์ จะ
ตอบเขาเองด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพมากมายของเขานั ้น 5 เพื่อ เราจะได้ ยด
ึ จิตใจของวงศ์ วาน
อิสราเอล ผู้ เห ิน ห่างไปจากเราทุก คนด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพของเขา 6 เพราะฉะนั ้น จงกล่าว
แก่ วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงกลับใจและหันกลับจาก
รู ปเคารพของเจ้าเสีย และจงหันหน้าของเจ้าเสียจากบรรดาสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า
7 เพราะว่า คนใดในวงศ์ วานอิสราเอล หรือ คนต่างด้าวคนใดที่ อาศัย อยู่ ในอิสราเอล ผู้ ซึ่ง
1
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แยกตัวเขาจากเรา ยึดเอารู ปเคารพของเขาไว้ในใจของเขา และวางสิง่ ที่ สะดุดให้ทําความ
ชัว่ ช้าไว้ตรงหน้าของเขา แล้วยังจะมาหาผู้พยากรณ์ เพื่อขอถามเขาเกี่ยวกับเรา เราคือพระ
เยโฮวาห์จะตอบเขาเอง 8 และเราจะมุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ คนนั ้น เราจะทําให้เขาเป็น หมาย
สําคัญและเป็นคําภาษิ ต และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางประชาชนของเรา และเจ้าจะ
ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 9 และถ้า ผู้ พยากรณ์ ถู กหลอกลวงกล่าวคํา หนึ่ ง คํา ใด เราคือ
พระเยโฮวาห์ ได้ ลวงผู้ พยากรณ์ คนนั ้น และเราจะเหยียดมือ ของเราออกต่อสู้ เขา และจะ
ทําลายเขาเสียจากท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา 10 เขาทัง้ หลายจะต้องทนรับโทษ
เพราะความชัว่ ช้าของเขา โทษของผู้พยากรณ์ และโทษของผู้ ขอถามจะเหมือนกัน 11 เพื่อ
ว่าวงศ์ วานอิสราเอลจะไม่หลงเจิน
่ ไปจากเราอีก หรือไม่กระทําตัวให้มลทินด้วยการละเมิด
ทัง้ หลายของตนอีก แต่เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �
นครเยรู ซาเล็มจะไม่รอดพ้น

12 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า 13 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

เมื่อแผ่น
ดิน กระทํา บาปต่อ เราโดยประพฤติ ละเมิ ดอย ่างน่า เศร้า ใจ เราก็ จะเหยียดมือ ของเราออก
เหนื อแผ่นดินนั ้น และจะทําลายอาหารหลักเสีย และจะส่งการกันดารอาหารมาเหนื อแผ่น
ดินนั ้น และจะตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น 14 ถึงแม้ว่ามนุษย์ทัง้ สามนี้ คือ
โนอาห์ ดาเนี ยล และโยบ อยู่ในแผ่นดินนั ้น เขาก็ จะเอาแต่ ชีวิตของตนให้พ้นเท่านั ้น ออก
มาด้วยความชอบธรรมของเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 15 ถ้าเรากระทําให้สัตว์
ร้ายทัง้ หลายผ่านแผ่นดินนั ้น และพวกมันทําให้แผ่นดินเสียไป เพื่อให้เป็นที่รกร้าง จนไม่มี
ผู้ใดผ่านเข้าไปได้ เพราะสัตว์รา้ ยนั ้น 16 องค์ พระผู้เป็น เจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามี ชีวิตอยู่แน่
ฉั นใด แม้ว ่า บุรุษ ทัง้ สามอยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรชายหญิง ให้รอดพ้น ไม่
ได้ เฉพาะตัว เขาเองจะรอดพ้น ไปได้ แต่ แผ่ นดิน นั ้น จะรกร้างเสีย 17 หรือ ถ้า เรานํา ดาบมา
เหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และกล่าวว่า ‘ดาบเอ๋ย จงผ่านแผ่น ดิน นั ้น ไปโดยตลอด� เพื่อ เราจะตัด
มนุษย์ และสัตว์ออกเสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 18 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า แม้ บุ รุ ษ ทัง้
สามจะอยูใ่ นนั ้น เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิงให้รอดพ้นไม่ได้
เฉพาะตัว เขาเองจะรอดพ้น ไปได้ 19 หรือ ถ้า เราส่ง โรคระบาดเข้า มาในแผ่น ดิน นั ้น และเท
ความเดือดดาลของเราออกเหนื อ เมืองนั ้น ด้วยโลหิต เพื่อ ตัด มนุษย์ และสัตว์ออกเสีย จาก
แผ่นดินนั ้น 20 ถึงแม้วา่ โนอาห์ ดาเนี ยลและโยบอยู่ในแผ่นดินนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิงให้รอดพ้นไม่ได้ เขา
จะช่วยเฉพาะชีวต
ิ ของเขาให้ รอดพ้น ได้ ด้วยความชอบธรรมของเขา 21 เพราะองค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จะรุ นแรงยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด เมื่อ เราส่ง การพิ พากษาอั นร ้า
ยกาจทัง้ สี่ประการของเรามาเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม คือดาบ การกันดารอาหาร สัตว์ร้ายและ
โรคระบาด เพื่อตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจากเมืองนั ้น 22 ดูเถิด แม้จะมีคนรอดตายเหลือ
อยู่ในนครนั ้น นําเอาบุตรชายและบุตรสาวทัง้ หลายของเขาออกมา ดูเถิด เมื่อเขาทัง้ หลาย
ออกมาหาเจ้า เจ้าจะได้เห็นทางและการกระทําของเขา เจ้าจะเบาใจในเรือ
่ งการร้าย ซึ่งเรา
ได้นํามาเหนื อเยรู ซาเล็ม คือบรรดาสิง่ ที่เราได้นํามาเหนื อนครนั ้น 23 คนเหล่านั ้นจะทําให้เจ้
าเบาใจ เมื่อเจ้าได้เหน
็ ทางและการกระทําทัง้ หลายของเขาแล้ว และเจ้าจะทราบว่า เรามิได้
กระทําบรรดาสิง่ ที่ เราได้ กระทําไว้แล้วในนครนั ้นด้วยปราศจากเหตุ ผล องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย ต้น เถาองุ ่นว ิ เศษ
กว่า ต้นไม้ อื่น และวิเศษกว่า ไม้ กิง่ หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางต้นไม้ ในป่า หรือ 3 เขาเอาไม้ ต้น เถา
องุน
่ ไปทํา อะไรบ้างหรือ คนเอาไปทํา ขอสําหรับ แขวนภาชนะอัน ใดหรือ 4 ดู เถิด เขาใช้ เป็น
ฟืนใส่ ไฟ เมื่อไฟไหม้ปลายทัง้ สองแล้ว กลางก็เป็นถ่าน จะใช้ประโยชน์ อะไรได้หรือ 5 ดูเถิด
เมื่อมันยังดีอยูก็
่ มิได้ใช้ประโยชน์ อะไร เมื่อถูกไฟไหม้เป็นถ่านแล้วยิงม
่ ีประโยชน์ น้ อยลง จะ
ใช้ทําอะไรได้บ้างเล่า 6 เพราะฉะนั ้นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า ต้นเถาองุน
่ ซึ่ง
อยูท
่ ่ามกลางต้นไม้ในป่า เราทิง้ ให้มันเป็นฟืนใส่ไฟเสียฉั นใด เราจะทิง้ ชาวเยรู ซาเล็มฉั นนั ้น
7 เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เขา แม้ว่าเขาจะหนี ออกจากไฟอันหนึ่ ง ไฟอีกอันหนึ่ งกย
็ งั จะเผา
ผลาญเขา และเมื่อ เรามุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ เขา เจ้ าจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 8 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เราจะกระทํา ให้ แผ่ นดิน นั ้น รกร้างไป เพราะเขาได้ ประพฤติ
ละเมิด�
1
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงให้เยรู ซาเล็ม
ทราบถึงสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของตัวเธอเอง
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สอย่างนี้ แก่ เยรู ซาเล็มว่า ดัง้ เดิมและกําเนิ ด ของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอัน พ่อของ
เจ้าเป็นคนอาโมไรต์ และแม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์ 4 พูดถึงกําเนิ ดของเจ้า ในวันที่เจ้าเกิด
มานั ้น เขามิ ได้ ตัด สายสะดือ และเขาก็ มิได้ ใช้ นํ้า ล้างชําระเจ้า มิได้ เอาเกลือ ถู มิได้ เอาผ้า
พัน เจ้า ไว้ 5 ไม่มี ตาสัก ดวงหนึ่ ง สงสารเจ้า ที่ จะเมตตาเจ้า และกระทํา สิง่ เหล่า นี้ ให้เจ้า เจ้ า
ถูก ทอดทิง้ ในพื้น ทุ่ง เพราะในวันที ่ เจ้ าเกิด นั ้น เจ้า เป็ นที ่ รังเกียจ 6 และเมื่อ เราผ่านเจ้า ไป
เห็นเจ้าดิน
้ กระแด่วๆอยู่ในกองโลหิตของเจ้า เราก็ พู ดกับเจ้าในกองโลหิตของเจ้าว่า ‘จงมี
ชี วิตอยู�
่ เออ เราก็ พู ดก ับ เจ้า ในกองโลหิต ของเจ้า ว่า ‘จงมี ชี วิตอยู�
่ 7 เราได้ กระทํา ให้ เจ้
าทวีคู ณเหมือนอย่างพืชในท้องนา เจ้ าก็ เติบโตและสูงขึ้นจนเป็นสาวเต็มตัว ถันของเจ้าก็
ก่อ รู ป ขึ้น มา และขนของเจ้า ก็ งอก ทัง้ ๆที่ เจ้ าเคยเปลือยเปล่า และล่อนจ้อน 8 และเมื่อ เรา
ผ่านเจ้าไปอีกครัง้ หนึ่ งและมองดู เจ้า ดู เถิด เจ้ ามี อายุรู จั
้ กรักแล้ว เราก็ ขยายชายเสื้อคลุม
เจ้า และปกคลุม ความเปลือยเปล่า ของเจ้า ไว้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เออ เราก็
ปฏิญาณและกระทํา พันธสัญญากับ เจ้า และเจ้า ก็ เป็น ของเรา 9 และเราก็ เอาเจ้า อาบนํ้า
ล้างโลหิตเสียจากเจ้า และเจิมเจ้าด้วยนํ้ามัน 10 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเสื้อปัก และเอารองเท้า
หนั งของตัวแบดเจอร์สวมให้เจ้า เราพันเจ้าไว้ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และคลุมเจ้าไว้ด้วย
ผ้า ไหม 11 เราแต่ง ตัว เจ้า ด้วยเครือ
่ งอาภรณ์ สวมกําไลมือ ให้ เจ้า และสวมสร้อยคอให้ เจ้า
12 เราเอาเพชรพลอยเม็ดหนึ่ งใส่หน้าผากเจ้า และใส่ตุ้มหูที่หูของเจ้า และสวมมงกุฎงามไว้
บนศีรษะของเจ้า 13 เราก็ ประดับ เจ้า ด้วยทองคํา และเงิน และเสื้อผ้า ของเจ้า ก็ เป็น ผ้า ป่าน
เนื้ อละเอียด ผ้าไหมและผ้าปัก เจ้ ากิน ยอดแป้ง นํ้าผึ้งและนํ้ามัน เจ้ างามเลิศที เดียว และ
เจ้า เจริญ ขึ้น เป็น ชัน
้ จ้าว 14 ชื่อ เสียงของเจ้า ก็ ลือ ไปท่ามกลางประชาชาติ เพราะความงาม
ของเจ้า ด้วยความงามนั ้ นก ็ สมบูรณ์ ที เดียว เนื่ องจากความสง่า งามที่ เราได้ ทุ ่ม เทให้ เจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 แต่เจ้าวางใจในความงามของเจ้า และได้เล่น
ชู้ เพราะชื่อ เสียงของเจ้า ไม่ ว่า ผู้ ใดจะผ่านมา เจ้ าก็ ให้ หลงระเริง ไปด้วยการเล่น ชู้ ของเจ้า
16 เจ้ าเอาเสื้อผ้า ของเจ้า บ้าง และเจ้า ได้ สร้างบรรดาปู ชน ีย สถานสู ง ประดั บอย ่างหรู หรา
แล้ว ก็ เล่น ชู้ อยู่ บนนั ้น ไม่ เคยมี เหมือนอย่างนี้ ต่อ ไปก็ ไม่มี เหมือน 17 เจ้ ายัง เอาเครือ
่ งรู ป
พรรณอัน งามของเจ้า ซึ่ง เป็น ทองคํา ของเราและเงิน ของเรา ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ เจ้า แล ้ว เจ้า
3 และกล่าวว่า
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สร้างเป็ นรูปผู้ชายสําหรับเจ้า และเจ้าก็ เล่นชู้อยู่กับรู ปเหล่านั ้น 18 เจ้ าเอาเครือ
่ งแต่งตั วที่
ปักไปห่มรู ปเหล่านั ้นไว้ และวางนํ้ามันและเครือ
่ งหอมของเราไว้ข้างหน้ามัน 19 อาหารที่เรา
ให้แก่ เจ้ าก็ เหมือนกัน คือ เราเลี้ยงเจ้า ด้วยยอดแป้ง นํ้ามัน และนํ้า ผึ้ง เจ้ าก็ เอามาวางข้าง
หน้า มัน ให้ เป็นกลิน
่ หอมที่ พึงใจ และก็ เป็น อย่างนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้
แหละ 20 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เจ้ าได้ นํา บุตรชายของเจ้า และบุตรสาวของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ ให้บังเกิด
มาเพื่อเรา และเจ้าก็ ได้ ถวายบูชาแก่ มันเพื่อให้มันเผาผลาญ การเล่นชู้ของเจ้าเป็นสิง่ เล็ก
น้ อยอยู่ หรือ 21 เจ้ าจึง ได้ ฆ่า ลูก ของเราถวายแก่ รู ปเหล่า นั ้น โดยให้ลุ ยไฟ 22 และในการอัน
น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า และการเล่น ชู้ ของเจ้า เจ้ ามิ ได้ ระลึก ถึง วั นที ่ เจ้ ายัง เด็ก อยู่ เมื่อ
เจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน และมัวหมองอยู่ในกองเลือดของเจ้า 23 ต่อมาภายหลังจาก
ความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ ของเจ้า (องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า วิบัติ วิบัติแก่ เจ้า) 24 เจ้ าได้
สร้างห้องหลังคาโค้งสําหรับตัว ถนนทุกสายเจ้าก็สร้างสถานที่สูงสําหรับตัว 25 หัวถนนทุก
แห่งเจ้าสร้างที่ สูงของเจ้า และเอาความงามของเจ้ามาทําลามก อ้าเท้าของเจ้าให้ผู้ที่ ผ่าน
ไปมาไม่ วา่ ใคร และทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า 26 เจ้ าได้ เล่น ชู้ กับ คนอียป
ิ ต์ ซึ่ง เป็น เพื่อนบ้านที่
27
มักมากของเจ้า ทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า เพื่อ กระทํา ให้ เรากริว้
ดู เถิด เราจึง เหยียดมือ ของ
เราออกต่อสู้ เจ้า และลดอาหารส่วนแบ่งของเจ้าลง และมอบเจ้าไว้ให้แก่ พวกที่ เกลียดเจ้า
ให้เขากระทํา ตามใจชอบ คือบรรดาบุตรสาวคนฟี ลิสเตีย ผู้ซึ่ง ละอายในความประพฤติ อน
ั
28
ลามกของเจ้า เจ้ ายังเล่นชู้กับคนอัสซีเรียด้วย เพราะว่าเจ้าไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เออ เจ้ าเล่นชู้กับ
29
เขาทัง้ หลาย ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ เจ้ ายัง ทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า ในแผ่น ดิน คานาอั
นก ับ คนเคลเดีย ถึง แม้ กับ แผ่นดิน นี้ เจ้ าก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ 30 องค์ พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้า ตรัสว่า
แหมใจของเจ้าเป็นโรครักเสียจริงๆในเมื่อเจ้ากระทําสิง่ เหล่านี้ ซึ่งเป็นการกระทําของหญิง
แพศยาไพร่ๆ 31 คือสร้างห้องหลังคาโค้งไว้ที่หัวถนนทุกแห่ง และสร้างสถานที่สูงของเจ้าไว้
ตามถนนทุกสาย ถึงกระนั ้นเจ้าก็ยงั ไม่เหมือนหญิงแพศยา เพราะเจ้าดูหมิน
่ สินจ้าง 32 เป็น
ภรรยาที่ แพศยาจัด ดู ซิ ยอมรับ รองแขกแปลกหน้า แทนที่ จะรับรองสามี 33 ผู้ ชายย่อมให้
ของแก่หญิงแพศยาทุกคน แต่เจ้ากลับให้สิ่งของแก่คนรักทัง้ หลายของเจ้าทุกคน ให้สินบน
ชัก ให้เขาเข้า มาจากทุ กด ้านเพื่อ การเล่น ชู้ ของเจ้า 34 ฉะนั ้น เจ้ าจึง ผิ ดก ับหญิ งอ่น
ื ในเรือ
่ ง
การเล่นชู้ของเจ้า ไม่มีใครมาวิงวอนให้เล่นชู้และเจ้ากลับให้สินจ้าง ขณะเมื่อไม่ มี ผู้ใดให้สิ
นจ้างแก่ เจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้า จึง แตกต่างกัน 35 เหตุ ฉะนี้ โอ แพศยาเอ๋ย จงฟัง พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 36 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะความโสโครกของเจ้า ก็
เทออกเสียแล้ว และการเปลือยเปล่าของเจ้าก็เผยออก โดยการเล่นชูข
้ องเจ้ากับคนรักของ
เจ้า และกับบรรดารู ปเคารพซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า และโดยโลหิตลูกของเจ้า
ที่เจ้าถวายให้แก่มัน 37 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบรวมคนรักของเจ้าทัง้ สิน
้ ่เจ้
้ ซึ่งเป็นผูที
าเพลิดเพลินด้วย ทุกคนที่ เจ้ ารัก และทุกคนที่ เจ้ าเกลียด เราจะรวบรวมเขาให้มาต่อสู้ เจ้ า
จากทุกด้านและจะเผยความเปลือยเปล่าของเจ้าต่อหน้าเขา เพื่อเขาจะได้เห็นความเปลือย
เปล่า ทัง้ สิน
้ ของเจ้า 38 และเราจะพิพากษาเจ้า ดัง ที่ เขาพิพากษาหญิง ที่ ล่วงประเวณี และ
กระทํา ให้ โลหิต ตก และเราจะนํา เอาโลหิต แห่ง ความกริว้ และความหวงแหนมาเหนื อ เจ้า
39 และจะมอบเจ้าไว้ในมือชู้ของเจ้า เขาจะทําลายห้องหลังคาโค้งของเจ้าลง และจะทําลาย
สถานที่ สูง ของเจ้า เขาจะปลดเอาเสื้อผ้า ของเจ้า และจะเอาเครือ
่ งรู ป พรรณอัน งามของ
เจ้า ไปเสีย ปล่อยให้ เจ้ าเปลือยเปล่า และล่อนจ้อน 40 เขาทัง้ หลายจะนํา ฝูง คนมาต่อสู้ เจ้า
และเขาจะขว้างเจ้า ด้วยก้อนหิน และฟัน เจ้า ด้วยดาบของเขา 41 และเขาจะเอาไฟเผาบ้าน
เรือนของเจ้า และทําการพิพากษาลงโทษเจ้าท่ามกลางสายตาของผู้หญิงเป็ นอันมาก เรา
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จะกระทําให้เจ้ าหยุดเล่นชู้ และเจ้าจะไม่ ให้สิ นจ้างอีกต่อไป 42 เราจะระบายความกริว้ ของ
เราใส่เจ้าให้หมด ความหวงแหนจะพรากจากเจ้าไป เราจะสงบและไม่กริวอ
้ ีกเลย 43 เพราะ
ว่าเจ้ามิได้ระลึกถึงวันเมื่อเจ้ายังเด็ก แต่ได้กระทําให้เรากลัดกลุ้มด้วยสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะตอบสนองต่อวิถีทางของเจ้าเหนื อ
ศีรษะเจ้า แล ้ว เจ้า จะมิ ได้ ประพฤติ การชัว่ ช้า ลามกเพิม
่ เข้า กับ การอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้
44
สิน
่ งเจ้า คือ ‘แม่ เป็น
้ ของเจ้าหรอก ดู เถิด ทุ กคนที่ ใช้สุภาษิ ตจะใช้สุภาษิ ตต่อไปนี้ ในเรือ
45
อย่างไร ลูกสาวก็ เป็น อย่างนั ้น� เจ้ าเป็น ลูกสาวของแม่ ของเจ้า ผู้ เกล ียดสามี และบุตร
ของตน เจ้ าเป็น สาวคนกลางของพี่ และน้ องสาวของเจ้า ผู้ เกล ียดชัง สามี และบุตรของตน
แม่ ของเจ้า เป็น คนฮิต ไทต์ พ่อ ของเจ้า เป็น คนอาโมไรต์ 46 และพี่ สาวของเจ้า คือ สะมาเรีย
ผู้อยู่กับบุตรสาวเหนื อเจ้าทางด้านซ้าย และน้ องสาวของเจ้า ผู้อยู่ทางด้านขวาของเจ้า คือ
โสโดมกั บลู กสาวของเธอ 47 ถึง กระนั ้น เจ้ าก็ ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามทางทัง้ หลายของเขา หรือ
กระทํา ตามการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา แต่ เพราะว่า นั ่น เป็น เรือ
่ งเล็ก น้ อยเกิน ไปแล้ว
แล ้ว เจ้า ก็ ทรามกว่า พวกเขาในบรรดาวิถี ทางของเจ้า 48 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า
เรามี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด โสโดมน้ องสาวของเจ้า กับ บุตรสาวของเขาก็ มิได้ กระทํา อย่างที่ เจ้ า
และลูกสาวของเจ้าได้ กระทํา 49 ดู เถิด นี่ แหละเป็นความชัว่ ช้าของโสโดมน้ องสาวของเจ้า
คือตัวเธอและลูกสาวของเธอมีความจองหอง มีอาหารเหลือรับประทานและมีความสบาย
เกิน ไม่ ชู กําลั งม ือ คนยากจนและคนขัดสน 50 เขาหยิง่ ยโสและกระทํา สิง่ น่า สะอิดสะเอียน
ต่อหน้าเรา เพราะฉะนั ้นเราจึงเอาเขาออกไปเสียให้พ้นๆตามที่ เราเห็นว่าดี 51 สะมาเรียไม่
ได้ ทําบาปถึง ครึง่ ของเจ้า แต่ เจ้ าได้ ทวีการอัน น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า เขาทัง้ สอง และโดย
การอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิ้นที่เจ้าทํานั ้น ก็กระทําให้พี่และน้ องสาวของเจ้าดูเหมือนชอบ
ธรรม 52 เจ้ าผู้ ซ่ึง ได้ พิพากษาพี่ และน้ องสาวของเจ้า จงทนรับ ความอับอายขายหน้า ของ
เจ้า เองด้วย เพราะบาปของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ ทํา นั ้น น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า เขาไปอีก เขาจึ งม ี
ความชอบธรรมมากกว่าเจ้า เออ เจ้าจงฉงนสนเท่ห์ไปด้วย และจงทนรับความอับอายขาย
หน้าของเจ้า เพราะเจ้าได้กระทําให้พี่และน้ องสาวของเจ้าดูเหมือนชอบธรรม 53 เมื่อเราจะ
ให้เขากลับสู่ สภาพเดิม ทัง้ สภาพเดิมของโสโดมและบุตรสาวและสภาพเดิมของสะมาเรีย
และบุตรสาว เราก็จะให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมของเจ้าท่ามกลางเขาด้วย 54 เพื่อเจ้าจะทนรับ
ความอับอายขายหน้าของเจ้า และละอายสิง่ ที่เจ้ากระทําแล้วทงั ้ สิน
้ ให้เป็นการปลอบใจแก่
55
เขา เมื่อ ส่วนพี่ และน้ องสาวของเจ้า โสโดมกับ บุตรสาวของเธอจะได้ กล ับ สู่ สภาวะเดิม
ของตน และสะมาเรียก ับ บุตรสาวของเธอจะกลับ สู่ สภาวะเดิม ของตน ส่วนเจ้า และบุตร
สาวของเจ้า จะกลับ ไปยัง ภาวะเดิม ของเจ้า 56 ในสมัย ที่ เจ้ าเย่อ หยิง่ อยู่ นั ้น ปากของเจ้า ไม่
ได้ กล ่าวถึง โสโดมน้ องสาวของเจ้า มิ ใช่ หรือ 57 คื อก ่อนความชัว่ ร้ายของเจ้า จะได้ เผยออก
เหมือนเวลาที่ เจ้ าเป็นสิง่ ที่ น่าตําหนิ แก่ บุ ตรสาวของซีเรียและบรรดาผู้ที่ อยู่ล้อมรอบเธอ คื
อบ ุต รสาวของฟี ลิ ส เตีย ผู้ ที่ อยู่ ล้อ มรอบซึ่ งด ู หมิน
่ เจ้า 58 เจ้ าต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ลามก
ของเจ้า และการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 59 เพราะองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะกระทําแก่เจ้าอย่างที่เจ้าได้กระทําแล้วนน
ั ้ ผูด
้ ูหมิน
่
60
คําปฏิญาณและหักพันธสัญญา ถึงกระนั ้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรา ซึ่งเราทํา
ไว้กับเจ้าในสมัยเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ไว้กับเจ้า 61 แล
้วเจ้าจะระลึกถึงทางทัง้ หลายของเจ้า และมีความละอาย เมื่อเจ้ารับทัง้ พี่และน้ องสาวของ
เจ้า และเรามอบให้แก่ เจ้ าเป็น บุตรสาว แต่ ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ่ง ทํา ไว้กับ เจ้า 62 เราจะ
สถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 63 เพื่อเจ้าจะ
จําได้และสนเท่ห์ และเพราะความละอายของเจ้า เจ้าจะไม่อา้ ปากพูดอีก เมื่อเราลบมลทิน
บาปทุกสิง่ ที่เจ้าได้กระทํามาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �
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17
คําอุปมาเรือ
่ งนกอินทรีสองตัว
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย จงยกปริศนาและ
กล่าวเป็น คํา อุปมาแก่ วงศ์ วานอิสราเอล 3 ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า มี นก
อินทรีมหึมาตัว หนึ่ ง ปี กใหญ่ และขนปี กก ็ ยาว มี ขนมากมายหลายสี มาย ัง เลบานอนและ
จิกยอดต้นสนสีดาร์ 4 มันหักยอดกิ่งอ่อนแล้วก็คาบไปยังแผ่นดินพาณิ ชย์ และวางไว้ในหัว
เมืองของพ่อค้า ทัง้ หลาย 5 แล ้วมั นก ็ เอาเมล็ด พืช แห่ง แผ่น ดิน ไปปลูก ไว้ในที่ ดิ นอ ุ ดม มัน
เอาเมล็ด ไว้ข้างนํ้า มากหลาย ตัง้ ไว้อย่า งกั บก งิ่ ต้น หลิว 6 เมล็ ดก ็ งอกขึ้น มาและเติบโตขึ้น
เป็น เถาองุน
่ เตี้ย แผ่ แขนงไพศาล แขนงทัง้ หลายของต้น นี้ ก็ ทอดมายัง ตัว นกอินทรี และ
รากก็ ยงั คงอยู่ใต้ มัน เมล็ดจึ งบังเกิดเป็นเถา แตกแขนงสาขาและออกใบ 7 แต่ มีนกอินทรี
ตัวมหึมาอีกตัวหนึ่ ง มีปีกใหญ่และมีขนมาก ดูเถิด องุน
่ เถานั ้นชอนรากมาหานกอินทรีตัวนี้
และแตกแขนงตรงมาที่มัน เพื่อให้มันรดนํ้าให้จากร่องที่ปลูกอยู่นั ้น 8 นกได้ยา้ ยมันไปปลูก
ไว้ในที่ ดิ นดี ใกล้ นํ้ามากหลาย เพื่อให้แตกแขนงและบังเกิดผล และเป็นเถาองุ นที
่ ่มี เกียรติ
9 เจ้าจงกล่าวว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เถานั ้นจะเจริญขึ้นได้หรือ นกนั ้นจะ
ไม่ ถอนรากมันขึ้นและเด็ดผลเพื่อให้เถาเหีย
่ วแห้งเสียหรือ เถานั ้ นก็จะเหีย
่ วแห้งไปตรงใบ
อ่อนที่ งอกขึ้น แล้ว โดยไม่ ต้องอาศัย อํานาจอัน ยิง่ ใหญ่ หรือ ประชาชนเป็ นอ ัน มากเพื่อ ถอน
เถาออกจากรากของมัน 10 ดู เถิด เมื่ อม ัน ย้ายไปปลูก เถานั ้ นก ็ งอกงามดี หรือ เมื่อ ลมทิศ
ตะวันออกพัดถูกมันเข้า มันจะไม่เหี่ยวแห้งไปหรือ มันจะเหีย
่ วแห้งไปถึงร่องที่มันเกิดมานั ้น
ไม่ใช่หรือ�
การกบฏของเศเดคียาห์นําการทําลายมาสู่อิสราเอล

11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 12 “บัดนี้ จงกล่าวแก่วงศ์วานที่มักกบฏ

นั ้ นว ่า ท่านทัง้ หลายไม่ ทราบหรือ ว่า สิ ่ง เหล่า นี้ มี ความหมายว่า กระไร จงบอกเขาว่า ดู เถิด
กษั ตริย์ กรุ งบาบิ โลนได้ มาย ัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกวาดเอากษั ตริย์ และเจ้า นายทัง้ หลาย
พามายัง กษั ตริย์ที่ กรุ งบาบิ โลน 13 และพระองค์ ได้ ทรงเอาเชื้อ พระวงศ์ ผู้ หน่งึ และทํา พันธ
สัญญากับท่านผูน
้ ั ้นให้เขาปฏิญาณตัว คนสําคัญๆของแผ่นดิน พระองค์ได้กวาดต้อนเอาไป
14 เพื่อว่าราชอาณาจักรนัน
้ จะตํ่าต้อย ยกตัวขึ้นอีกไม่ได้ และในการที่รก
ั ษาพันธสัญญาของ
พระองค์จะคงยัง่ ยืนอยูได้
่ 15 แต่กษั ตริยได้
์ กบฏต่อพระองค์ โดยส่งราชทูตไปยังอียป
ิ ต์ ด้วย
หวัง ว่า จะได้ ม้า และกองทัพ ใหญ่ โต กษั ตริย์ จะกระทํา สําเร็จ หรือ ผู้ ที่ กระทํา เช่น นี้ จะหนี ไป
รอดหรือ ถ้าท่านหักพันธสัญญายังจะรอดพ้นได้อีกหรือ 16 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว
่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด ท่านจะต้องตายท่ามกลางบาบิโลน ในที่ที่กษั ตริยองค์
์
นั ้นประทับอยู่
คือ กษั ตริย์ผู้ ได้ ทรงตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์ และท่านได้ ดู หมิน
่ คํา ปฏิญาณต่อ พระองค์ และ
17
ได้ หก
ั พันธสัญญาที่ ทํา ไว้กับ พระองค์ ฟาโรห์ ประกอบด้วยกองทั พอ ัน ใหญ่ โตและผู้คน
มากมายจะไม่ชว
่ ยท่านผู้นั ้น ในการสงคราม ในเมื่อเขาก่อเชิงเทินและก่อกําแพงล้อมเพื่อ
จะขจัด คนเป็ นอ ัน มากเสีย 18 เพราะเหตุ ท่านดู หมิน
่ คํา ปฏิญาณและหัก พันธสัญญา และ
ดู เถิด เพราะท่านปฏิญาณตัว และยัง กระทํา สิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ท่านจึง จะหนี ไปให้ พ้น ไม่ ได้
19 เพราะฉะนั ้นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรามีชีวิตอยูฉั
่ นใด เพราะคําปฏิญาณ
ต่อเราที่ เขาดูหมิน
่ และพันธสัญญาของเราที่ เขาหักเสีย เราจะตอบสนองให้ตกเหนื อศีรษะ
ของท่านผู้ นั ้น 20 เราจะกางข่ายของเราคลุม เขา และเขาจะติ ดก ับ ของเรา และเราจะนํา
เขาเข้าไปในบาบิโลน และพิจารณาพิพากษาเขาที่ นั่นในเรือ
่ งการละเมิดที่ เขาได้ละเมิดต่อ
เรา 21 และบรรดาผู้ ลี้ ภั ยก ับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเขานั ้น จะล้ม ลงด้วยดาบ และผู้ ที่ เหลือ อยู่
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จะกระจายไปตามลมทุก ทิศานุทิศ และเจ้า จะรู ว้ า่ เราคือ พระเยโฮวาห์ที่ ได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว
� 22 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูง ของต้นสนสี
ดาร์และปลูกไว้ เราจะหักกิงอ
่ ่อนของมันออกเสีย และเราเองจะปลูกมันไว้บนภูเขายอดสูง
23 เราจะปลูก มันไว้บนภูเขาสู งของอิสราเอล เพื่อจะแตกกิง
่ และบังเกิดผล และเป็นต้นสน
สีดาร์ที่มีเกียรติ และนกทุกชนิ ดจะมาอาศัยอยูใต้
่ มัน นกทุกอย่างจะมาทํารังอยูที
่ ่ร่มกิง่ ของ
มัน 24 และต้นไม้ ทุ กต้นในทุ่ง จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์กระทํา ต้นไม้ สูง ให้ต่ํา ลง และ
กระทําต้นไม้ต่ําให้สูงขึ้น ทําต้นไม้เขียวให้แห้งไป และทําต้นไม้แห้งให้งามสดชื่น เราคือพระ
เยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้กระทําเช่นนั ้น�

18
คําปรึกษาทังด
้ ีและชัว่ แก่พวกเชลย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “เจ้าทัง
้ หลายมีเจตนาอย่างไรในการก

ล่า วสุ ภาษิ ต ข้อ นี้ อัน เกี่ยวกับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลว่า ‘บิ ดารับ ประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็
3
เข็ด ฟัน � องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เจ้ าทัง้ หลายจะไม่ มี
โอกาสใช้ สุ ภาษิ ตน ี้ อี กในอิสราเอล 4 ดู เถิด ชี วิต ทัง้ สิน
้ เป็น ของเรา ชี วิต ของบิดาเป็น ของ
เราฉั นใด ชีวิตของบุตรชายก็เป็นของเราฉั นนั ้น ชีวิตใดทําบาปก็จะตาย 5 แต่ถ้าคนใดชอบ
ธรรมและกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม 6 ถ้าคนนั ้ นมิได้รับประทานที่บนภูเขา
หรือ เงยหน้า ขึ้น นมัสการรู ป เคารพแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล มิได้ กระทํา ให้ ภรรยาของเพื่อน
บ้านมลทิน หรือ เข้า ใกล้ ผู้ หญิง ในเวลาที่ เธอมี มลทิน ประจํา เดือน 7 มิได้ บีบ บังคับ ผู้ หน ่งึ ผู้
ใด แต่คืนของประกันให้แก่ลูกหนี้ ไม่เคยใช้ความรุ นแรงปล้นผู้ใด ให้อาหารของเขาแก่ผู้ที่
หิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปลือย 8 มิได้ให้เขายืมเพื่อหาดอกเบี้ย หรือมิได้รับเงินเพิม
่ หด
มือไว้ ได้ ถอนมือจากความชัว่ ช้า กระทําความยุติ ธรรมอันแท้ จริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกัน 9 ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเรา และรักษาคําตัดสินของเรา เพื่อประพฤติ อย่างถูก
ต้อง คนนั ้น เป็น คนชอบธรรม เขาจะมี ชี วิตดํา รงอยู่ แน่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด
ัง นี้ แหละ 10 ถ้า เขามี บุ ตรชายเป็น โจร ผู้ กระทํา ให้ โลหิต ตก ผู้ ได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ สิ ่ง เดียว
แก่ พี่ น้อง 11 ผู้ มิได้ กระทํา ตามหน้าที่ เหล่า นี้ แต่ รับ ประทานบนภู เขา กระทํา ให้ภรรยาของ
เพื่อนบ้านมลทิน 12 กดขี่คนจนและคนขัดสน ได้ ใช้ความรุ นแรงแย่งชิงเอาของผู้อ่น
ื ไป ไม่
ยอมคืน ของประกัน แหงนตาขึ้น นมัสการรู ป เคารพ และกระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน
13 ให้ ยื มด ้วยหาดอกเบี้ย และหาเงิน เพิม
่ เขาควรจะมี ชี วิต ต่อ ไปหรือ เขาจะไม่ มี ชี วิตอยู่
เขาได้ กระทํา บรรดาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ เขาจะต้องตายแน่ ให้โลหิต ของผู้ นั้น ตก
อยู่ บนผู้ นั้น เอง 14 แต่ ดู เถิด ถ้า ชายคนนี้ มี บุ ตรชายผู้ แลเห็น บาปทัง้ สิน
้ ซึ่ งบ ิ ดาของเขา
ได้ กระทํา และตรึกตรอง และมิได้ กระทําตาม 15 มิได้ รับประทานบนภู เขา หรือเงยหน้าขึ้น
นมัสการรู ปเคารพแห่งวงศ์วานอิสราเอล มิได้กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 16 มิได้
บีบ บังคับ ผู้ ใด ไม่ เรียกร้องของประกัน ไม่ เคยใช้ ความรุ นแรงปล้น ผู้ ใด แต่ ให้ อาหารแก่ ผู้
หิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปลือย 17 หดมือไว้มิได้เบียดเบียนคนยากจน ไม่เรียกดอกเบี้ย
หรือ เงิน เพิม
่ กระทํา ตามคํา ตัดสิน ทัง้ หลายของเรา และดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา เขา
จะไม่ ตายเพราะความชัว่ ช้า ของบิดาเขา เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่ แน่ นอน 18 ส่วนบิดาของเขา
เพราะเป็น คนหาเงิน ด้วยการบีบ บังคับ ได้ ใช้ความรุ นแรงปล้น พี่ น้องของตน กระทํา ความ
ไม่ดีในท่ามกลางชนชาติของเขา ดูเถิด เขาก็จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา 19 แต่เจ้
ายัง กล่าวว่า ‘ทําไมบุตรชายจึง ไม่ สมควรรับ โทษความชัว่ ช้า ของบิดาตน� เมื่ อบ ุตรชายได้
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กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมแล้ว และได้ รก
ั ษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของเรา และ
ประพฤติตาม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่แน่ นอน 20 ชีวิตที่กระทําบาปจะต้องตาย บุตรชายไม่ต้อง
รับโทษความชัว่ ช้าของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชัว่ ช้าของบุตรชาย คนชอบธรรมจะ
รับ ความชอบธรรมของตัว และคนชัว่ จะรับ ความชัว่ ของตน 21 แต่ ถ้า คนชัว่ คนใดหัน กลับ
เสียจากบาปซึ่งเขาได้ กระทําไปแล้ว และรักษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของเรา และกระทําความยุ
ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่ แน่ นอน เขาจะไม่ ต้องตาย 22 บรรดาการ
ละเมิด ใดๆซึ่ง เขาได้ กระทํา แล้ วน น
ั ้ จะมิ ได้ จดจํา ไว้เพื่อ เอาโทษเขา เขาจะมี ชี วิตอยู่ เพราะ
ความชอบธรรมที่ เขาได้กระทําไป 23 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีความพอใจใน
ความตายของคนชัว่ หรือ แต่ เราพอใจให้ เขากลับ จากความชัว่ ของเขาและมี ชี วิ ตอยู่ มิใช่
หรือ 24 แต่ เมื่อ คนชอบธรรมหัน กลับ จากความชอบธรรมของตัว และกระทํา ความชัว่ ช้า
และกระทําบรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนเช่นเดียวกับที่คนชัว่ ได้กระทํา ผู้นั ้นสมควรจะมีชีวิ
ตอยู่หรือ การชอบธรรมทัง้ สิน
ั ้ จะมิได้จดจําไว้อีกเลย เขาจะต้อง
้ ซึ่งเขาได้กระทํามาแล้วนน
ตายด้วยการละเมิดซึ่งเขาได้ กระทําไว้และบาปซึ่งเขาได้ กระทําลงไป 25 แต่ เจ้ ายังกล่าวว่า
‘วิธี การขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ยุติธรรม � โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง เถอะ วิธี การ
ของเราไม่ ยุติ ธรรมหรือ วิธีการของเจ้า มิ ใช่หรือ ที่ ไม่ ยุติธรรม 26 เมื่อ คนชอบธรรมหัน กลับ
จากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว่ ช้า และตายเพราะการนั ้น เขาจะต้องตาย
ด้วยเหตุ ความชัว่ ช้า ที่ เขาได้ กระทํา 27 และเมื่อ คนชัว่ หัน กลับ จากความชั ่วท ี่ ตนกระทํา ไป
และกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาก็ ได้ ช่วยชีวต
ิ ของเขาเองไว้ 28 เพราะ
เขาได้ ตรึก ตรองและหัน กลับ จากการละเมิด ทัง้ สิน
ิ อยู่
้ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ไป เขาจะดํารงชีวต
29
แน่ นอน เขาจะไม่ต้องตาย แต่วงศ์ วานอิสราเอลกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ ยุติธรรม � โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย วิธีการของเราไม่ ยุติ ธรรมหรือ วิธีการของเจ้า มิ ใช่
หรือ ที่ ไม่ ยุติธรรม 30 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เพราะ
ฉะนั ้น เราจะพิพากษาเจ้า ทุก คนตามทางประพฤติ ของคนนั ้นๆ จงกลับ ใจและหัน กลับ เสีย
จากการละเมิดทัง้ สิน
้ ของเจ้า เกรงว่าความชัว่ ช้าของเจ้าจะเป็นสิง่ สะดุดให้เจ้าพินาศ 31 จง
ละทิง้ การละเมิดทัง้ สิน
้ ซึ่งเจ้าได้ ละเมิดต่อเรา จงทําตัวให้มีจิ ตใจใหม่และวิญญาณใหม่ โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตายเสียทําไมเล่า 32 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราไม่มี
ความพอใจในความตายของผู้หน่งึ ผู้ใดเลย จงหันกลับและดํารงชีวต
ิ อยู�
่
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บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้านายอิสราเอล
1 ฝ่ายเจ้า จงเปล่ง เสียงร้องบทครํา
่ ครวญเรือ
่ งเจ้า นายอิสราเอล 2 กล่าวว่า “มารดาของ
เจ้าเป็นอย่างไรหนอ ก็เป็นแม่สิงโต เธอนอนอยูท
่ ่ามกลางสิงโตทัง้ หลาย เธอเลี้ยงดูลูกของ
3
เธอท่ามกลางสิงโตหนุ่ม เธอเลี้ยงลูก สิงโตตัว หนึ่ ง ให้เติบโตขึ้น กลายเป็น สิงโตหนุ่ม มัน
ฝึ กห ัด จับ เหยื่อ และมั นก ินคน 4 ประชาชาติ ได้ ยิน เรือ
่ งของมัน เขาก็ จับ มัน ได้ ในหลุม พราง
ของเขา เขาจู งม ัน มาด้วยโซ่ มาย ัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 5 เมื่อ แม่ สิ งโตเห็ นว ่า เธอคอยนานแล้ว
และความหวัง ของเธอสูญ ไป เธอก็ เอาลูก มาอีก ตัว หนึ่ ง เลี้ยงให้ เป็น สิงโตหนุ่ม 6 มัน ไปๆ
มาๆท่ามกลางสิงโตและกลายเป็น สิงโตหนุ่ม และมัน ฝึ กห ัด จับ เหยื่อ มั นก ินคน 7 มั นร ู้ จัก
บรรดาพระราชวังที่รา้ งของเขา และกระทําให้เมืองทัง้ หลายของเขาว่างเปล่า แผ่นดินนั ้นก็
รกร้างและความสมบูรณ์ของมันก็วา่ งเปล่าไป เมื่อได้ยน
ิ เสียงคํารามของมัน 8 แล้วบรรดา
ประชาชาติก็ล้อมต่อสู้ มันทุกด้านจากแว่นแคว้นทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายกางข่ายออกคลุมมัน
มั นก ็ ถู กจั บอย ู่ ในหลุม พรางของเขาทัง้ หลาย 9 เขาล่ามโซ่ ขั งม ัน ไว้ในกรง และนํา มัน มายัง
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กษั ตริย์บาบิโลน เขาก็ขังมันไว้ในที่กําบังเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของมันอีกที่บนภูเขา
แห่งอ ิส ราเอล 10 มารดาของเจ้า เหมือนเถาองุ ่นที ่ อยู่ ในโลหิต ของเจ้า เอามาปลูก ไว้ริม นํ้า
เธอมีผลดกและมีแขนงมากมายเหตุด้วยนํ้าบริบูรณ์ 11 เธอมีแขนงที่แข็งแรงซึ่งกลายเป็น
ไม้ธารพระกรของผู้ครอบครอง ความสูงของเธอชูข้น
ึ ท่ามกลางแขนงที่หนาทึบ เธอปรากฏ
ในที่ สูงของเธอพร้อมกับแขนงมากมายของเธอ 12 แต่ว่าเธอถูกถอนออกด้วยความเกรีย
้ ว
กราด เธอถูกทิง้ ลงยังพื้นดิน ลมตะวันออกกระทําให้ผลของเธอเหีย
่ วไป แขนงที่แข็งแรงก็
13
หักเสียและเหีย
่ วไป ไฟก็ไหม้เสีย คราวนี้ เธอปลูกไว้ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินที่แห้งแล้
งก ัน ดารนํ้า 14 ไฟได้ ออกมาจากแขนงใหญ่ นั ้น เผาผลาญแขนงอื่น และผลเสีย หมด จึง ไม่
มีแขนงแข็งแรงเหลืออยู่ในต้ นอีกเลย ไม่มีธารพระกรสําหรับผู้ครอบครอง นี่ เป็นบทเพลง
ครํา่ ครวญ และใช้เป็นบทเพลงครํา่ ครวญ�

20
พระเจ้าทรงถูกต้องเมื่อทรงยุติธรรม

1 อยูมาวั
่
นทีสิ
่ บ เดือนที่หา้ ในปีที่เจ็ด พวกผูใหญ่
้
แห่งอิสราเอลบางคนได้มาทูลถามพระเย

โฮวาห์ และมานั ่งอยูข
่ ้างหน้าข้าพเจ้า 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 3 “บุตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย จงพู ดกับพวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอล และกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ที่เจ้ามากันนี้ จะมาถามเราหรือ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามี
ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะไม่ยอมให้เจ้ามาถามเรา 4 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาเขา
หรือ เจ้าจะพิพากษาเขาหรือ จงให้เขาทัง้ หลายทราบถึงการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของ
บรรพบุรุษของเขา 5 และจงกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันนั ้น
เมื่อ เราเลือกสรรอิสราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อ เชื้อ สายแห่ง วงศ์ วานยาโคบ โดยสําแดงตัว
เราให้เขารู จ
้ ักในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เมื่อเราปฏิญาณกับเขาว่า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
6
เจ้า ในวันนั ้น เราปฏิญาณต่อเขาว่า เราจะนําเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดิ นที ่
เราหาให้เขาทัง้ หลาย เป็นแผ่นดินทีมี
่ น้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เป็นแผ่นดินทีมี
่ สง่าราศี
ที่สุดในแผ่นดินทัง้ หลาย 7 และเรากล่าวแก่เขาว่า เจ้าทุกคนจงทิง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่ง
นั ยน์ ตาของเจ้าทัง้ หลายกําลังเพลิดเพลินอยูน
่ ั ้นเสีย อย่ากระทําตัวของเจ้าให้มลทินไปด้วย
รู ป เคารพของอียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 8 แต่ เขาทัง้ หลายได้ กบฏต่อ เรา
และไม่ยอมฟังเรา เขาทัง้ หลายไม่ได้ทิง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งนั ยน์ ตาของเขาเพลิดเพลิน
อยูน
่ ั ้นทุกคน ทัง้ เขาก็มิได้ละทิง้ รู ปเคารพของอียป
ิ ต์ แล้วเราก็คิดว่า เราจะระบายความกริว้
ของเราออกเหนื อเขา และให้ความโกรธของเรามีต่อเขาในท่ามกลางแผ่นดินอียป
ิ ต์จนมอด
ลง 9 แต่ เราก็ กระทํา โดยเห็นแก่ นามของเราเอง เพื่อ ไม่ ให้ชื่อ นั ้น มลทิน ต่อ หน้า ประชาชาติ
ซึ่งเขาอาศัยอยู่ เราจึงได้สําแดงตัวของเราท่ามกลางสายตาของเขาให้เขารู จั
้ ก ในการที่เรา
10
นํา คนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ดัง นั ้น เราจึง นํา เขาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
และนํา เขาเข้า มาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 11 เราให้กฎเกณฑ์ ของเราแก่ เขา และสําแดงคํา ตัดสิน
ของเราให้เขารู ้ ซึ่งถ้ามนุษย์ได้รักษาไว้ก็จะดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ 12 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราได้ให้สะบา
โตของเราแก่ เขา เป็น หมายสําคัญ ระหว่างเราและเขาทัง้ หลาย เพื่อ เขาจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เป็นผู้กระทําให้เขาบริสุทธิ์ 13 แต่ วงศ์ วานอิสราเอลได้ กบฏต่อเราในถิน
่ ทุรก
ันดาร เขามิได้ ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเรา แต่ได้ ดูหมิน
่ คําตัดสินของเรา ซึ่งถ้ามนุษย์คน
หนึ่ งคนใดปฏิบัติตาม เขาก็จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ด้วยกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่านั ้น และเขา
ได้ กระทํา ให้ วน
ั สะบาโตของเรามัว หมองอย่างยิง่ เราจึง กล่าวว่า เราจะเทความเดือดดาล
ของเราออกเหนื อเขาในถิน
่ ทุรกันดารเพื่อผลาญเขาเสีย 14 แต่เราก็กระทําโดยเห็นแก่นาม
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ของเราเอง เพื่อไม่ให้ชื่อนั ้นมลทินต่อหน้าประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งเราได้นําคนอิสราเอลออก
มาท่ามกลางสายตาของเขา 15 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราได้ปฏิญาณต่อเขาในถิน
่ ทุรกันดารว่า เรา
จะไม่ นํา เขาเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้แก่ เขา เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู
รณ์ เป็นแผ่นดินที่มีสง่าราศี ที่สุดในแผ่นดินทัง้ หลาย 16 เพราะเขาดูหมิน
่ คําตัดสินของเรา
และไม่ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และได้ กระทํา ให้ วน
ั สะบาโตของเรามัว หมอง เพราะ
17
ว่าจิตใจของเขาไปติดตามรู ปเคารพของเขา ถึงกระนั ้นก็ดี นั ยน์ ตาของเราก็ยงั ปรานี เขา
และเรามิได้ ทําลายเขา หรือกระทําให้เขาจบสิน
้ ลงในถิน
่ ทุรกันดารนั ้น 18 แต่ เราพู ดกับลู ก
หลานของเขาในถิน
่ ทุรกันดารนั ้ นว่า อย่าดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษของเจ้า หรือ
รักษาคําตัดสินของเขา หรือกระทําตัวเจ้าให้มลทินไปด้วยรู ปเคารพของเขา 19 เราคือพระเย
โฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า จงดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเรา และจงรักษาคําตัดสินของเรา
และประพฤติตาม 20 และนั บถือบรรดาสะบาโตของเรา เพื่อจะเป็นหมายสําคัญระหว่างเรา
กับ เจ้า เพื่อ เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์เป็น พระเจ้า ของเจ้า 21 แต่ ลูก หลานเหล่านั ้
นก ็ กบฏต่อ เรา เขาทัง้ หลายมิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และไม่ รก
ั ษาคํา ตัดสิน ของ
เราเพื่อ จะประพฤติ ตาม ซึ่ง ถ้า มนุษย์คนหนึ่ ง คนใดปฏิ บั ติ ตามก็ จะดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ ด้วยกฎ
เกณฑ์ และคํา ตัดสิน เหล่า นั ้น เขาได้ กระทํา ให้ บรรดาวัน สะบาโตของเรามัว หมอง เราจึง
กล่าวว่า เราจะเทความเดือดดาลของเราออกเหนื อ เขา และให้ ความโกรธของเราที่ มีต ่อ
เขาที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารบรรลุ ลงเสียที 22 แต่ เราได้ หดมือ ของเราไว้ และกระทํา โดยเห็น แก่
นามของเราเอง เพื่อไม่ให้ชื่อนั ้นมลทินท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้ หลาย ซึ่งเราได้
นําชนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 23 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราได้ปฏิญาณต่อเขาทัง้
หลายในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า เราจะให้กระจัดกระจายไปในท่ามกลางประชาชาติ และกระจาย
เขาไปอยู่ตามประเทศต่างๆ 24 เพราะว่าเขามิ ได้ กระทํา ตามคําตัดสิน ของเรา แต่ ได้ ดู หมิน
่
กฎเกณฑ์ ของเรา และกระทําให้วน
ั สะบาโตทัง้ หลายของเรามัวหมอง และนั ยน์ ตาของเขา
ก็ติดตามรู ปเคารพแห่งบรรพบุรุษของเขา 25 ยิง่ กว่านั ้นอีก เราได้ให้กฎเกณฑ์ที่ไม่ดีและให้
คําตัดสินซึ่งตามนั ้นเขาจะดํารงชีวต
ิ ไม่ได้ 26 และเราก็ได้ให้เขามลทินไปด้วยของถวายของ
เขาเอง โดยให้เขาถวายบุตรหัวปีให้ลุยไฟ เพื่อเราจะกระทําให้เขารกร้างไป เพื่อให้เขาทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 27 เพราะฉะนั ้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับวงศ์วานอิสราเอลและ
กล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในเรือ
่ งนี้ บรรพบุรุษของเจ้าก็ได้หมิน
่
ประมาทเราอีก โดยกระทํา การละเมิด ต่อ เรา 28 เพราะว่า เมื่อ เราได้ นํา เขาเข้า มาในแผ่นดิ
นที ่ เราปฏิญาณว่า จะให้ เขานั ้น แล้ว เมื่อ เขาเห็น เนิ น เขาสูง ณ ที่ ใด หรือ เห็น ต้นไม้ ใบดก
ที่ ไหน เขาก็ ถวายเครือ
่ งบูชาอัน เป็ นที ่ ให้ เคืองใจเรา ณ ที่ นั่น เขาถวายกลิ่ นที ่ พึงใจ และ
เขาเทเครือ
่ งดื่มบูชาออกที่ นั ่น 29 เราได้ ถามเขาว่า ปู ชนียสถานสูงซึ่งเจ้าเข้าไปนั ้นคืออะไร
และเขาจึงเรียกชื่อที่ นั่นว่า บามาห์ สืบเนื่ องมาจนทุกวันนี้ 30 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่วงศ์
วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้ากระทําตัวให้มลทินไปตามอย่าง
บรรพบุรุษของเจ้า และเล่นชูก
้ ับสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเขาหรือ 31 เมื่อเจ้าถวายของบูชา
และถวายบุตรชายให้ ลุ ยไฟ เจ้ าได้ กระทํา ตัว ให้ มลทิน ด้วยบรรดารู ป เคารพของเจ้า จนทุก
วันนี้ โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะให้เจ้ามาถามเราหรือ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว
่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะไม่ให้เจ้ามาถามเราฉั นนั ้น 32 อะไรอยู่ในใจของเจ้าจะไม่เกิด
ขึ้นได้เลย คือความคิดที่ว่า ‘ให้เราเป็นเหมือนประชาชาติทัง้ หลาย ให้เป็นเหมือนครอบครัว
ต่างๆในประเทศทัว่ ไป คือให้เราปรนนิ บัติไม้และศิลา�
หลังจากยุคเจ็ดปีอส
ิ ราเอลจะได้รบ
ั การชําระล้าง
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องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราจะครอบครองเหนื อ เจ้า
แน่ นอนที เดียว ด้วยมือ ที่ มี ฤทธิ์ และด้วยแขนที่ เหย ียดออก และด้วยความพิโรธที่ เทลง
มา 34 เราจะนําเจ้าออกมาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และจะรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทัง้
ปวงซึ่ง เจ้า ต้องกระจัดกระจายกัน ไปอยู่ นั ้น ด้วยมือ ที่ มี ฤทธิ์ และด้วยแขนที่ เหย ียดออก
และด้วยความพิโรธที่ เทลงมา 35 และเราจะนํา เจ้า เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง ชนชาติ ทัง้
หลาย และที่ นั่น เราจะเข้า สู่ การพิพากษากับ เจ้า หน้า ต่อ หน้า 36 เราเข้า สู่ การพิพากษากับ
บรรพบุรุษของเจ้าในถิน
ิ ต์อย่างไร องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรั
่ ทุรกันดารแห่งแผ่นดินอียป
37
สว ่า เราจะเข้า สู่ การพิพากษากับ เจ้า อย่างนั ้น เราจะให้เจ้ าลอดไปใต้ คทา และเราจะให้
เจ้าเข้าพันธสัญญา 38 เราจะชําระพวกกบฏเสียจากท่ามกลางเจ้า ทัง้ ผูล
้ ะเมิดต่อเรา เราจะ
นําเขาออกจากแผ่นดิ นที ่เขาไปอาศัยอยู่นั ้น แต่ เขาจะไม่ได้ เข้าไปในแผ่นดิ นอิสราเอล แล
้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 39 เดีย
๋ วนี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ฝ่ายเจ้าทัง้ หลายทุกคนจงไปปรนนิ บัติรู ปเคารพของเจ้าเดีย
๋ วนี้ และ
ต่อไปถ้าเจ้าไม่ฟังเรา แต่ชื่ออันบริสุทธิข
์ องเรานั ้นเจ้าอย่ากระทําให้มลทินอกด
ี ้วยของถวาย
และด้วยรู ปเคารพของเจ้า 40 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ด้วยว่าบนภูเขาบริสุทธิข
์ อง
เรา คือภูเขาสูงของอิสราเอล บรรดาวงศ์ วานทัง้ หมดของอิสราเอลจะปรนนิ บัติ เราในแผ่น
ดินนั ้น เราจะโปรดเขา ณ ที่ นั่น ณ ที่ นั ่นเราจะเรียกของถวายของเจ้า และผลรุ น
่ แรกแห่ง
41
เครือ
่ งบูชาของเจ้า กับ เครือ
่ งถวายบูชาอัน บริสุทธิ์ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า เมื่อ เรานํา เจ้า ออกมา
จากชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเจ้า ออกมาจากประเทศที่ เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู่ นั ้น เรา
จะโปรดเจ้า ดัง่ เป็น กลิ่ นที ่ พอใจของเรา และเราจะสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลาง
เจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชาติทัง้ หลาย 42 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเรา
นําเจ้าเข้าในแผ่นดินอิสราเอล อันเป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณไว้วา่ จะให้แก่บรรพบุรุษของ
เจ้า 43 ณ ที่ นั ่นเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางและการกระทําทัง้ สิน
้ ของเจ้า ซึ่งได้กระทําให้เจ้าเป็น
มลทิน และในสายตาของเจ้าเองเจ้าจะเกลียดชังตัวของเจ้า เพราะความชัวท
่ ัง้ หลายซึ่งเจ้า
44
ได้ กระทํานั ้น โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เมื่อเราได้ กระทํากับเจ้าด้วยเห็นแก่ นามของเรา
มิใช่ตามทางอันชัว่ ของเจ้า หรือตามการกระทําที่เสื่อมทรามของเจ้า แล้วเจ้าจึงจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
33

คําอุปมาเรือ
่ งถิน
่ ใต้
45 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 46 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าไป
ทางทิศใต้และเทศนากล่าวโทษพวกถิน
่ ใต้ จงพยากรณ์ ต่อแดนป่าไม้ที่ในถิน
่ ใต้ 47 จงกล่าว
แก่ป่าไม้แห่งถิน
่ ใต้ว่า จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า ดู เถิด เราจะก่อ ไฟไว้ในเจ้า มัน จะเผาผลาญต้นไม้ เข ียวและต้นไม้ แห ้ง ทุก ต้ นที ่ อยู่ใน
เจ้าเสีย จะดับเปลวเพลิงอันลุกโพลงนั ้นไม่ได้ และดวงหน้าทุกหน้าตัง้ แต่ทิศใต้จนทิศเหนื อ
จะถูกไฟลวก 48 เนื้ อหนั งทัง้ สิน
็ ได้
้ จะเห็นว่าเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ได้ก่อไฟนั ้น ผู้ใดจะดับกไม่
49
� แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เจ้าข้า เขาทัง้ หลายกําลังกล่าวถึง
ข้าพระองค์ว่า เขาไม่ใช่เป็นคนสร้างคําอุปมาดอกหรือ�

21
ดาบของพระเยโฮวาห์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้า
ต่อสู้ เยรู ซาเล็ม และเทศนากล่าวโทษสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลาย จงพยากรณ์ กล่าวโทษแผ่นดิ
นอิสราเอล 3 และกล่าวแก่แผ่นดินอิสราเอลว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิ
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ปักษ์ กับเจ้า และเราจะชักดาบของเราออกจากฝัก และเราจะขจัดทัง้ คนชอบธรรมและคน
ชัว่ ออกจากเจ้าเสีย 4 ดังนั ้นจงดูเถิดว่าเราจะตัดเอาทัง้ คนชอบธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้า
เสีย เพราะฉะนั ้น ดาบของเราจะออกจากฝัก ไปต่อสู้ เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จากทิศ ใต้ ถึง ทิศ เหนื อ
5 เพื่อเนื้ อหนั งทัง
้ สิน
้ จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ได้ชักดาบของเราออกจากฝักแล้ว และ
จะไม่เก็บใส่ฝักอีก 6 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงถอนหายใจ ถอนหายใจด้วยความ
ระทมใจและความขมขื่น ต่อ หน้า ต่อตาเขาทัง้ หลาย 7 และเมื่อ เขาทัง้ หลายกล่าวแก่ เจ้ าว่า
‘ทําไมเจ้าถอนหายใจ� เจ้าจงกล่าวว่า ‘เพราะเรือ
่ งข่าวนั ้น เมื่อข่าวนั ้นมาถึงหัวใจทุกดวงจะ
ละลายและมือทัง้ สิน
้ จะอ่อนเปลี้ยไป และบรรดาจิตวิญญาณจะแน่ นิ่งไป และหัวเข่าทุกเข่า
จะอ่อนเปลี้ยดัง่ นํ้า ดูเถิด ข่าวนั ้นมาถึงและจะสําเร็จ� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้
แหละ�
พระเจ้าทรงลับดาบของพระองค์ให้คม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 9 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์
และกล่าวว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดาบเล่ม หนึ่ ง ดาบเล่ม หนึ่ ง ซึ่ง เขาลับ ให้ คม และขั
ดมันด้วย 10 ลับให้คมเพื่อจะเข่นฆ่า ขัดมันไว้เพื่อจะให้วาววับ เราจะร่าเริงหรือ ดาบนั ้นได้
ประมาทไม้เรียวแห่งบุตรชายของเรา เหมือนต้นไม้ทุกอย่าง 11 เพราะฉะนั ้นจึงมอบดาบให้
ขัดมัน เพื่อจะถือไว้ได้ ดาบนั ้นคมแล้วและขัดมัน เพื่อจะมอบไว้ในมือของผู้ฆ่า 12 บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงร้องไห้และครํา่ ครวญเถิด เพราะเป็นเรือ
่ งต่อสู้กับประชาชนของเรา และต่อสู้
กับ บรรดาเจ้า นายของอิสราเอล ความหวาดผวาเพราะเหตุ ดาบนั ้น จะอยู่ เหนื อ ประชาชน
ของเรา เพราะฉะนั ้นจงตีที่โคนขาของเจ้าเถิด 13 เพราะมีการทดลอง และอะไรเล่าถ้าดาบ
ได้ดูหมิน
่ ไม้เรียวนั ้น ก็จะไม่มีอีก องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 14 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ เถิด จงตบมือ และปล่อยให้ ดาบลงมาสองครัง้ เออ สามครัง้ คือ
ดาบสําหรับ คนเหล่านั ้ นที ่ จะถูก ฆ่า เป็น ดาบของพวกผู้ ยิง่ ใหญ่ ที่ ถู กฆ่า ซึ่ง ได้ เข ้า ไปในห้อง
ส่วนตัว 15 เพื่อว่าใจของเขาจะละลาย และเพื่อซากปรักหักพังของเขาจะทวีคูณขึ้นอีก เรา
ได้จ่อดาบนั ้นไปที่ ประตูเมืองทัง้ หลายของเขาแล้ว เออ ทําเสียเหมือนอย่างกับฟ้าแลบ เขา
ขัดมันเพื่อจะเข่นฆ่า 16 รวมกันเข้ามา ไปทางขวาเรียงแถว แล้วไปทางซ้าย ไม่ว่าหน้าของ
เจ้ามุ่งไปทางไหน 17 เราจะตบมือของเราด้วย และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมด
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว�
8

จะไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอลจนกว่าพระผู้ชว
่ ยให้รอดเสด็จมา
18 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 19 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงขีด ทางไว้
สองทางให้ดาบแห่งกษั ตริย์บาบิโลนเข้ามา ทัง้ สองทางให้ออกมาจากแผ่นดินเดียวกัน และ
จงทําป้ายบอกทาง จงทําไว้ที่หัวถนนที่เข้าไปหากรุ ง 20 ทําทางหนึ่ งให้ดาบมายังรับบาห์แห่
งคนอัมโมน และมายังยูดาห์ในเยรู ซาเล็มเมืองที่มีกําแพง 21 เพราะว่ากษั ตริย์บาบิโลนยืน
อยู่ที่ทางแพร่ง อยู่ที่หัวถนนสองถนน กําหนดหาคําทํานาย ท่านเขย่าลูกธนู และปรึกษาเท
ราฟิม ท่านมองดูที่ตับ 22 ในมือข้างขวา ท่านมีสลากเยรู ซาเล็ม เพื่อตัง้ เครือ
่ งทะลวง เพื่อจะ
ให้อา้ ปากในการฆ่า เพื่อ ส่ง เสียงตะโกน เพื่อ วางเครือ
่ งทะลวงกําแพงเข้า ที่ ประตู เมือง เพื่
อก่อเชิงเทินและก่อกําแพงล้อม 23 และจะเป็นเหมือนคําทํานายเท็จสําหรับคนเหล่านั ้นใน
สายตาของเขา คือคนเหล่านั ้ นที ่ให้สัตย์ปฏิญาณแล้ว แต่ ท่านจะระลึกถึงความชัว่ ช้า เพื่อ
เขาทัง้ หลายจะถูก จับ เอาไป 24 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะ
ว่าเจ้าได้กระทําความชัว่ ช้าของเจ้าให้เราระลึกได้ โดยการละเมิดของเจ้าที่เผยออก จนบาป
ของเจ้าปรากฏในการกระทําทัง้ สิน
้ ของเจ้า เราได้ระลึกถึงเจ้า เจ้าจึงต้องถูกจับเอาไปด้วย
25
มือ และเจ้า ผู้ชัวท
่ ี่ลามกคือเจ้านายอิสราเอลเอ๋ย ผู้ที่วันกําหนดมาถึงแล้ว คือเวลาแห่ง
การลงโทษความชัว่ ช้าครัง้ สุดท้าย 26 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงปลดผ้าโพก
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และถอดมงกุฎออกเสีย สิ่งต่างๆจะไม่คงอยูอย่
่ างที่เคยเป็น ให้ยกย่องคนที่ต่ําขึ้น และให้กด
คนที่สูงลง 27 เราจะกระทําให้เป็นที่พังทลาย พังทลาย พังทลาย และจะไม่มีเลยจนกว่าผู้มี
สิทธิอั
์ นชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให้แก่ท่านผู้นั ้น 28 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย และ
เจ้า จงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ คนอัม โมน และ
เกี่ยวกับ เรือ
่ งน่า ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายว่า ดาบเล่ม หนึ่ ง ดาบเล่ม หนึ่ ง ถูก ชัก ออก เขาขั ดม
ันเพื่อการเข่นฆ่า เขาให้มันดื่มโลหิตเพราะมันวาววับ 29 ขณะเมื่อเขาเห็นนิ มิตเท็จมาบอก
ท่าน ขณะเมื่อเขาให้คําทํานายมุสาแก่ท่าน เพื่อจะวางท่านไว้บนคอของผู้ชัวท
่ ี่ถู กฆ่า เวลา
กําหนดของเขามาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษความชัว่ ช้าครัง้ สุดท้าย 30 เราจะให้ดาบ
กลับ เข้า ฝั กอ ีก หรือ เราจะพิพากษาเจ้า ในสถานที่ ที่ เจ้ าถูก สร้างขึ้น ในแผ่น ดิน ดัง้ เดิม ของ
เจ้า 31 เราจะเทความกริว้ ของเราเหนื อ เจ้า และเราจะพ่น เจ้า ด้วยไฟแห่ง ความพิโรธของ
เรา และเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคนเขลา ผูมี
้ ฝีมือในการทําลาย 32 เจ้าจะเป็นฟืนไว้ใส่ไฟ
โลหิต ของเจ้า จะอยู่กลางแผ่น ดิน จะไม่ มี ใครจดจํา เจ้า ไว้อีก เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ได้
ลัน
่ วาจาแล้ว�

22
บรรดาความบาปของอิสราเอล
1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย ตัว เจ้า จะ
พิพากษาหรือ เจ้าจะพิพากษาเมืองที่แปดเปื้ อนด้วยโลหิตนน
ั ้ หรือ เจ้าจงสําแดงให้เมืองนั ้น
เห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเธอ 3 เจ้าจงกล่าวว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า นี่ เป็นเมืองที่ทําให้โลหิตตกอยูที
่ ่กลางตนเองเพื่อให้เวลากําหนดของตนมาถึง และเป็น
เมืองที่ ทํารู ปเคารพไว้ให้ตัวมลทินไป 4 เจ้ ามีความชัว่ ด้วยโลหิตที่ เจ้ ากระทําให้ตกนั ้น และ
มลทินไปด้วยรู ปเคารพที่เจ้ากระทําไว้ และเจ้าได้นําให้เวลาของเจ้าเข้ามาใกล้ เวลากําหนด
แห่งปี ของเจ้ามาถึงแล้ว เพราะฉะนั ้นเราจึงกระทําเจ้าให้เป็ นที ่ประณามกันแก่ประชาชาติ
และเป็ นที่เย้ยหยันแก่ประเทศทัง้ หลาย 5 ผู้ที่อยู่ใกล้และที่อยู่ไกลเจ้าจะเย้ยหยันเจ้า ผู้เป็น
เมืองที่ เสีย ชื่อ และเต็ มด ้วยความโกลาหล 6 ดู เถิด เจ้ านายแห่ งอ ิส ราเอล ทุ กคนซึ่ง อยู่ ใน
เจ้าก็โน้มไปในทางที่ทําให้โลหิตตกตามอํานาจของเขา 7 บิดามารดาถูกเหยียดหยามอยู่ใน
เจ้า คนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ก็ ถู กเบียดเบียนอยู่ท่ามกลางเจ้า ลูก กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่า ยก็
ถู กข่มเหงอยู่ ในเจ้า 8 เจ้ าได้ ดู หมิน
ั สะบาโตทัง้ หลายของ
่ สิง่ บริสุทธิ์ ของเรา และลบหลู่ วน
9
เรา ในเจ้า มี คนกล่าวร้ายเพื่อ จะทําให้ โลหิต ตก และมี คนในเจ้า ที่ รบ
ั ประทานบนภู เขา มี
คนกระทําอุจาดลามกท่ามกลางเจ้า 10 ในเจ้ามีชายบางคนได้เห็นความเปลือยของบิดาเขา
ในเจ้ามีคนทีก
่ ระทําหยามเกียรติผูหญิ
้
งที่ยงม
ั ม
ี ลทินเพราะมีประจําเดือน 11 คนหนึ่ งกระทํา
การอันน่าสะอิดสะเอียนกับภรรยาของเพื่อนบ้าน อีกคนหนึ่ งกระทําให้ลูกสะใภ้ของตนเป็น
มลทินอย่างชัว่ ช้าลามก และอีกคนหนึ่ งในพวกเจ้ากระทําหยามเกียรติน้องสาวของเขาเอง
คือลูกสาวของบิดาของตน 12 ในเจ้ามีคนรับสินบนเพื่อกระทําให้โลหิตตก เจ้ าเอาดอกเบี้ย
และเอาเงินเพิม
่ และทํากําไรจากเพื่อนบ้านของเจ้าโดยการบีบบังคับ และเจ้าได้ลืมเราเสีย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 13 ดู เถิด เพราะฉะนั ้น เราได้ ฟาดมือ ของเราลง
บนผลกําไรอธรรมที่ เจ้ าได้ และลงบนโลหิต ที่ อยู่ในหมู่ พวกเจ้า ทัง้ หลาย 14 ใจเจ้า จะทนได้
หรือ และมือ ของเจ้า จะแข็ง แรงอยู่หรือ ในวันที ่ เราจะเอาเรือ
่ งกับ เจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์
15
ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว และเราจะกระทํา เราจะให้เจ้ ากระจัดกระจายไปในหมู่ ประชาชาติ และ
กระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ และเราจะเผาเอาความโสโครกออกจากเจ้า เสีย 16 เจ้ า
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จะได้มรดกของเจ้าเพราะตัวเจ้าเองท่ามกลางสายตาของประชาชาติ และเจ้าจะรู ว้ า่ เราคือ
พระเยโฮวาห์�
อิสราเอลเป็นขีโลหะ
้
(ความโสโครก� ในเตาหลอม
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 18 “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย สําหรับ เรา
วงศ์ วานอิสราเอลกลายเป็น ขี้ โลหะ เขาทัง้ สิน
้ เป็น ทองสัมฤทธิ์ ดีบุก เหล็ก และตะกัว่ ใน
เตาหลอม เขาเป็น ขี้ โลหะเงิน ไปหมด 19 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง
นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า เป็น ขี้ โลหะไปเสีย ทัง้ สิน
้ แล้ว เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะรวบรวมเจ้า ไว้
ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม 20 อย่างที่คนเขารวบรวมเงิน ทองสัมฤทธิและเหล็
ก และตะกัว่ และดี
์
บุกไว้ในเตาหลอม เพื่อเอาไฟเป่าให้มันละลาย ดังนั ้นเราจะรวบรวมเจ้าด้วยความกริว้ และ
ด้วยความพิโรธของเรา และเราจะใส่เจ้ารวมไว้ให้เจ้าละลาย 21 เราจะรวบรวมเจ้า และเอา
เพลิงแห่งความพิโรธของเราพ่นเจ้า และเจ้าจะละลายอยูท
่ ่ามกลางนั ้น 22 เงินละลายอยูใ่ น
เตาหลอมฉั นใด เจ้าทัง้ หลายจะละลายอยูท
่ ่ามกลางเพลิงฉั นนั ้น และเจ้าจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ได้เทความกริว้ ของเราลงเหนื อเจ้า�
17

บรรดาปุโรหิต เจ้านาย ผู้พยากรณ์ และประชาชนได้กระทําบาปแล้ว
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 24 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพู ดก ับ
แผ่น ดิน นั ้ นว ่า เจ้ าเป็น แผ่นดิ นที ่ ไม่ ได้ รับ การชําระ หรือ ฝนมิ ได้ ชะในวัน พิโรธ 25 มี การ
วางแผน ร้าย ระหว่าง พวก ผู้ พยากรณ์ ท่ามกลาง แผ่น ดิน นั ้น เป็น เหมือน สิงโต คําราม ฉี ก
เหยื่อ อยู่ เขาทัง้ หลายกิน ชีวต
ิ มนุษย์ เขาริบ ทรัพย์ สมบัติ และสิง่ ประเสริฐ ไป เขาได้ กระทํา
ให้เกิดหญิงม่ายมีข้น
ึ มากมายท่ามกลางแผ่นดินนั ้น 26 ปุ โรหิตของเขาได้ ละเมิดราชบัญญั
ติ ของ เรา และ ได้ ลบหลู่ สิ ่ งบ ริ สุทธิ ์ ของ เรา เขา มิ ได้ แยกแยะ ความ แตก ต่าง ระหว่าง สิง่
ที่ บริสุทธิ์ และสิง่ สามัญ เขามิ ได้ แสดงให้ เห ็น ความแตกต่างระหว่างของมลทิน และของ
สะอาด เขาได้ ซ่อนนั ยน์ ตาของเขาไว้จากวัน สะบาโตของเรา ดัง นั ้น แหละเราจึง ถูก ลบหลู่
ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 27 เจ้านายในท่ามกลางแผ่นดินเป็นเหมือนสุนัขป่าที่ฉีกเหยื่อ ทําให้
โลหิตตก ทําลายชีวต
ิ เพื่อจะเอากําไรที่อสัตย์ 28 และผู้พยากรณ์ ของแผ่นดินนั ้นก็ฉาบด้วย
ปูน ขาว ให้ เขาเห็น นิ มิ ตเท็จ และให้ คํา ทํานายมุสาแก่ เขา โดยกล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ � ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ มิได้ ตรัส เลย 29 ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน กระทํา
การบีบ คัน
้ และกระทํา โจรกรรม เออ เขาบีบ บังคับ คนยากจนและคนขัดสน และบีบ คัน
้ คน
30
ต่างด้าวอย่างอยุติธรรม และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่ งในพวกเขาซึ่งจะสร้างรัว้ ต้นไม้และ
ยืน อยู่ ในช่องโหว่ ต่อ หน้า เราเพื่อ แผ่น ดิน นั ้น เพื่อ เราจะมิ ได้ ทําลายมัน เสีย แต่ ก็ หาไม่ ได้
สักคนเดียว 31 ฉะนั ้นเราจึงเทความกริว้ ของเราลงเหนื อเขา เราได้เผาผลาญเขาด้วยเพลิง
พิโรธของเรา เราได้ตอบสนองตามการประพฤติของเขาเหนื อศีรษะเขา องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
23
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คําอุปมาเรือ
่ งพีส
่ าวน้ องสาวสองคน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย มี ผู้ หญิง สอง
คน เป็น บุตรสาวมารดาเดียวกัน 3 เธอเล่น ชู้ ในอียป
ิ ต์ เธอเล่น ชู้ ตัง้ แต่ สาวๆ ณ ที่ นั ้น ถัน
ของเธอถูก เคล้า คลึง และอกพรหมจารีของเธอก็ ถู กจับ ต้อง 4 คนพี่ ช่อ
ื โอโฮลาห์และโอโฮ
ลี บาห์ เป็น ชื่อ น้ องสาว ทัง้ สองมาเป็น ของเรา ทัง้ สองเกิด บุตรชายหญิง เรือ
่ งชื่อ นั ้น โอโฮ
5
ลาห์ คือ สะมาเรีย และโอโฮลี บาห์ คือ เยรู ซาเล็ม โอโฮลาห์ เล่น ชู้ เมื่อ เธอเป็น ของเรา เธอ
ลุ่มหลงพวกคนรักของเธอ คืออัสซีเรียเพื่อนบ้านของเธอ 6 ซึ่งแต่งกายสี ม่วง และเป็นเจ้า
1
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เมืองและผู้ บังคับ บัญชา ทุ กคนเป็น ชายหนุ่มท ี่ พึง ปรารถนา พลม้า ขี่ ม้า 7 เธอเล่น ชู้ กับ คน
เหล่า นี้ ซึ่ง เป็น บุคคลที่ คัด เลือกแล้ว ของอัส ซีเรีย ทุก คน และเธอก็ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน
ด้วยรู ปเคารพของทุกคนที่เธอลุ่มหลงนั ้น 8 เธอมิได้เลิกการเล่นชูซ
ิ ต์
้ ่ึงเธอได้นํามาจากอียป
เพราะว่า เมื่อ ยัง สาวอยู่ คนหนุ่ม ก็ เข ้า นอนกับ เธอ และจับ ต้องอกพรหมจารีของเธอ และ
เทราคะของเขาให้ แก่ เธอ 9 เพราะฉะนั ้น เราจึง มอบเธอให้ ตกอยู่ ในมือ พวกคนรัก ของเธอ
คือ ในมือ คนอัส ซีเรีย ซึ่ง เธอลุ่ม หลงนั ้น 10 ผู้ เหล่า นี้ เผยความเปลือยเปล่า ของเธอ เขาจับ
บุตรชายหญิงของเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เธอจึงเป็นคําเยาะเย้ยท่ามกลางผู้หญิงทัง้
หลาย ในเมื่อ ได้ พิพากษาลงโทษเธอแล้ว 11 เมื่อ โอโฮลี บาห์ น้องสาวของเธอเห็น เช่น นั ้น
เธอก็ทรามเสียยิง่ กว่าพี่สาวในเรือ
่ งการลุ่มหลง และในการเล่นชู้ซ่ึงทรามเสียยิง่ กว่าพี่สาว
12 เธอลุ่ม หลงอัส ซีเรีย เพื่อนบ้านของเธอ เจ้ าเมืองและผู้ บังคับ บัญชา ซึ่ง แต่ง เกราะเต็ม
พลม้า ขี่ ม้า ทุ กคนเป็น ชายหนุ่มท ี่ พึง ปรารถนา 13 และเราเห็นว ่า เธอมี มลทิน เสีย แล้ว เธอ
ทัง้ สองก็ เดิน ทางเดียวกัน 14 แต่ เธอยัง เล่น ชู้ ยิง่ ขึ้น เมื่อ เธอเห็ นร ูป คนอยู่ บนผนั ง เป็ นร ูป
คนเคลเดียเขียนด้วยสีแดงเข้ม 15 มีเข็มขัดคาดเอว มีผ้าโพกศีรษะชายห้อยอยู่ ทุกคนเป็น
เหมือนนายทหาร เป็ นรูปชาวบาบิโลน ซึ่งแผ่นดินเดิมของเขาคือเคลเดีย 16 เมื่อเธอเห็นร
ูปนันก
้ ็ลุ ่มหลงเขาเสียแล้ว และส่งผู้ส่ือสารไปหาเขาที่ เคลเดีย 17 ชาวบาบิโลนก็ มาหาเธอ
ถึง เตียงรัก และเขาก็ กระทํา ให้เธอเป็น มลทิน ด้วยราคะของเขา หลัง จากที่ เธอโสโครกกับ
เขาแล้ว จิตใจเธอก็เบื่อหน่าย 18 เมื่อเธอได้ทําการเล่นชู้เสียอย่างเปิดเผย และเธอสําแดง
ความเปลือยเปล่า ของเธอ จิ ตใจเราก็ เบื่อ หน่ายเธอ อย่างที่ จิ ตใจเราเบื่อ หน่ายพี่ สาวของ
เธอ 19 ถึง กระนั ้น เธอยัง ทวี การเล่น ชู้ ของเธอขึ้ นอ ีก โดยหวนระลึก ถึง เมื่อ ครัง้ ยัง สาวอยู่
เมื่อเธอเล่นชูอยู
่
นดินอียป
ิ ต์ 20 เธอลุ่มหลงชูข
้ ในแผ่
้ องเธอที่นั ่น ลําเนื้ อของเขาก็เหมือนของ
ลา และของเขาก็เหมือนของม้า 21 ดังนี้ แหละ เจ้าก็อาลัยในราคะเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ เมื่อคน
อียป
ิ ต์จับต้องอกของเจ้า และเคล้าคลึงหัวนมสาวของเจ้า� 22 เพราะฉะนั ้น โอ โอโฮลี บาห์
เอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราจะเร้าคนรักที่จิตใจเจ้าเบื่อหน่ายแล้
วนัน
้ ให้มาสู้ เจ้า และเราจะนําเขามาสู้ เจ้าจากทุกด้าน 23 มีคนบาบิโลน และคนเคลเดียทัง้
สิน
้ เปโขดและโชอา และโคอา ทัง้ คนอัส ซีเรีย ทัง้ สิน
้ ด้วย เป็น คนหนุ่ มท ี่ พึง ปรารถนา เจ้า
เมือง ผู้บังคับบัญชาทัง้ สิน
ื เสียง ทุกคนขี่ม้า 24 เขาจะมาต่อสู้ เจ้า
้ เป็นนายทหารและผู้มีช่อ
มีรถรบ เกวียนและล้อเลื่อน และชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมาก เขาจะตัง้ ตนต่อสู้เจ้าทุกด้าน
ด้วยดัง้ และโล่ และหมวกเหล็ก และเราจะมอบการพิพากษาต่อ หน้า เขา และเขาทัง้ หลาย
จะพิพากษาเจ้าตามหลักการพิพากษาของเขาทัง้ หลาย 25 และเราจะมุ่งความร้อนรนของ
เราต่อสู้เจ้า และเขาจะกระทํากับเจ้าด้วยความเกรีย
้ วกราด เขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจ้า
ออกเสีย และผูที
้ ่รอดตายจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะจับบุตรชายและบุตรสาวของเจ้า และคน
ที่รอดตายของเจ้าจะถูกเผาด้วยไฟ 26 เขาจะถอดเอาเสื้อของเจ้าออก และนําเอาเครือ
่ งรู ป
27
พรรณงามๆของเจ้า ไปเสีย เราจะให้ราคะและการเล่น ชู้ซ่ึง เจ้า นํา มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
สูญ สิน
ิ ต์ และระลึก ถึง เขาอีก ต่อ ไป 28 เพราะองค์
้ ลง เพื่อ เจ้า จะมิ ได้ เงยหน้า ขึ้น ดู คนอียป
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบเจ้าไว้ในมือของผู้ที่เจ้าเกลียดชัง ในมือ
ของผู้เหล่ านั ้ นที ่จิ ตใจเจ้าเบื่อหน่าย 29 และเขาทัง้ หลายจะกระทํากับเจ้าด้วยความเกลียด
ชัง และจะริบเอาบรรดาผลแห่งการงานของเจ้าไปเสีย และจะทิง้ เจ้าไว้ให้เปลือยเปล่าและ
ล่อนจ้อน จะต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่า ราคะและการเล่นชู้ของเจ้า 30 เราจะกระทําสิง่
เหล่านี้ แก่เจ้า เพราะเจ้าเล่นชู้ตามประชาชาติ และเพราะเจ้ากระทําตัวของเจ้าให้มัวหมอง
ไปด้วยรู ปเคารพของเขาทัง้ หลาย 31 เจ้าดําเนิ นตามทางแห่งพีส
่ าวของเจ้า เพราะฉะนั ้นเรา
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จะมอบถ้วยของเธอใส่ มือเจ้า 32 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าจะต้องดื่มจาก
ถ้วยของพี่สาวเจ้า ซึ่งลึกและใหญ่ เจ้ าจะเป็ นที ่หว
ั เราะเยาะและถูกสบประมาทเพราะถ้วย
33
นั ้น จุ มาก เจ้ าจะเต็ม ไปด้วยความมึนเมาและความเศร้า โศกเสียใจ ด้วยถ้วยแห่ง ความ
น่า สะพรึง กลัว และการรกร้างว่างเปล่า ถ้วยแห่ง สะมาเรีย พี่ สาวของเจ้า 34 เจ้ าจะดื่ม และ
ดื่มจนเกลี้ยง เจ้าจะแทะเศษถ้วยและฉี กอกของเจ้าเสีย เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 35 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
เพราะเจ้าลืมเราและเหวีย
่ งเราไปไว้เบื้องหลังเจ้าเสีย เพราะฉะนั ้นเจ้าจงรับโทษราคะและ
36
การเล่น ชู้ของเจ้า เถิด� พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ยิง่ กว่า นั ้ นอ ี กว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์
เอ๋ย เจ้ าจะพิพากษาโอโฮลาห์ และโอโฮลี บาห์ หรือ จงประกาศให้ เขาทราบถึง การกระทํา
อันน่าสะอิดสะเอียนของเขา 37 เพราะว่าเธอได้กระทําการล่วงประเวณี และโลหิตอยู่ในมือ
ของเธอ เธอกระทําการล่วงประเวณี กับรู ปเคารพของเธอ และเธอยังถวายบุตรชายซึ่งเธอ
บังเกิดให้แก่เรานั ้นให้ลุ ยไฟเพื่อเผาผลาญเขาเสีย 38 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เธอได้กระทําเช่นนี้ แก่
เรา คือ เธอได้ กระทํา ให้สถานบริสุทธิ์ ของเราเป็น มลทิน ในวันเดียวกัน และลบหลู่ วน
ั สะบา
โตของเรา 39 คือขณะเมื่อเธอฆ่าลูกของเธอเป็นเครือ
่ งบูชารู ปเคารพ ในวันนั ้นเธอก็เข้ามา
ในสถานบริสุทธิ์ของเรา และกระทําสถานที่นั้นให้เป็นมลทิน ดูเถิด เธอกระทําสิง่ เหล่านี้ ใน
นิ เวศของเรา 40 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เธอยัง ได้ ให้ไปหาผู้ชายมาจากเมืองไกล คือ เธอใช้ผู้ สื่อสาร
ไปหา และดู เถิด เขาก็ มา เธอก็ ชาํ ระตัว ของเธอ เธอทาตาของเธอ และแต่ง กายของเธอ
ด้วยเครือ
่ งประดับ เพื่อ คนเหล่า นั ้น 41 เธอนั ่ง อยู่ บนตั ่งอ ัน สูง ศั กด ิ์ มี โต ๊ะ วางอยู่ ข้างหน้า
ซึ่งเป็นโต๊ะที่เจ้าได้วางเครือ
่ งหอมและนํ้ามันของเรา 42 เสียงของประชาชนที่ปล่อยตัวก็ดัง
อยู่ กับ เธอพร้อมกับ คนสามัญ เขานํา คนเส-บามาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารด้วย และเขาเอากําไล
มือสวมที่ มือของผู้หญิง และสวมมงกุฎงามๆบนศีรษะของเธอทัง้ สอง 43 เราจึงกล่าวเรือ
่ ง
เธอ ผู้ ที่ ร่วงโรยโดยการล่วงประเวณี ว่า เขายัง เล่น ชู้ กับ เธอหรือ และเธอยัง เล่น ชู้ กับ เขา
หรือ 44 เพราะชายเหล่า นั ้น ยัง เข้าหาเธอ อย่างเดียวกับ ผู้ชายเข้าหาหญิง ที่ เป็น โสเภณี ดัง
นั ้นเขาก็เข้าหาโอโฮลาห์กับโอโฮลี บาห์ซ่ึงเป็นหญิงมีราคะ 45 แต่คนชอบธรรมจะพิพากษา
เธอด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่ หญิงผู้ล่วงประเวณี และด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่
หญิง ผู้ กระทํา ให้ โลหิต ตก เพราะเธอเป็น หญิง ล่วงประเวณี และเพราะโลหิต อยู่ ในมือ ของ
เธอ 46 เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงนํากองทัพมาสู้กับเธอทัง้ สองนี้ และ
เราจะมอบเธอไว้แก่ความครันคร
่
้ามและการถูกริบ 47 และกองทัพจะเอาหินขว้างเธอ และ
ฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เขาจะฆ่าบุตรชายหญิงของเธอ และเผาเรือนทัง้ หลายของเธอเสียด้วย
ไฟ 48 ดังนี้ แหละ เราจะให้ ราคะในแผ่น ดิน นั ้น สูญ สิน
ั
้ เสียที เพื่อ ผู้ หญิง ทัง้ หลายจะได้ รบ
49
ความตัก เตือนและไม่ ประพฤติ ราคะอย่างที่ เจ้ าได้ กระทํา แล้ วน น
ั้
ส่วนราคะของเจ้า นั ้น
เจ้าจะต้องรับโทษ และเจ้าจะต้องรับโทษเรือ
่ งการบูชารู ปเคารพอย่างบาปหนาของเจ้า และ
เจ้าจะทราบว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า�

24
คําอุปมาเรือ
่ งหม้อนํ้าที่ต้มอยู่

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุ ตร
แห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเขียนชื่อ ของวัน นี้ ไว้ วัน นี้ ที เดียว กษั ตริย์ บาบิ โลนล้อมเยรู ซาเล็ม ในวัน
นี้ เอง 3 และจงกล่าวคํา อุปมาแก่ วงศ์ วานที่ มัก กบฏ และพู ดก ับ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงตัง้ หม้อไว้ ตัง้ ไว้ซิ เทนํ้าใส่หม้อด้วย 4 ใส่ชิ้นเนื้ อเข้าไป เอาชิน
้ เนื้ อดีๆ
คือเนื้ อโคนขาและเนื้ อสันขาหน้า เลือกกระดู กดีมาใส่ ให้เต็ม 5 จงเลือกแกะที่ ดี ที่ สุดมาตัว
1 เมื่อ วันที ่ สิ บเดือนที่ สิ บปี ที่ เก้า
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หนึ่ ง ใช้กระดูกเหล่านั ้นเป็นฟืนไว้ใต้นั ้น จงต้มให้ดี เพื่อเคี่ยวกระดูกที่อยูในนั
่
้นด้วย 6 เพราะ
ฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแก่กรุ งที่ชุม
ึ สนิ ม
่ โลหิต วิบัติแก่หม้อที่ข้น
7
ข้างในและซึ่ง สนิ ม มิ ได้ หลุด ออกมา จงเอาเนื้ อ ออกที ละชิน
้ ๆ อย่า จับ สลากเลย เพราะว่า
โลหิตที่เธอกระทําให้ตกนั ้นยังอยู่ท่ามกลางเธอ เธอวางไว้บนหิน เธอมิได้เทลงดิน เพื่อเอา
ฝุ่น กลบไว้ 8 เราได้ วางโลหิต ที่ เธอทําให้ ตกนั ้น ไว้บนก้อนหิน เพื่ อม ิ ให้ ปิด โลหิ ตน ัน
้ ไว้ เพื่อ
เร้า ความพิโรธ และทําการแก้ แค้น 9 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
วิบัติ แก่ กรุ งที่ ชุม
ึ ด้วย 10 จงสุม ฟืน เข้าไปและก่อ
่ โลหิต เราจะกระทํา ให้ กองไฟนั ้น ใหญ่ ข้น
ไฟขึ้น ต้มเนื้ อให้ดี แล้วปรุ งแต่งให้อร่อย และปล่อยกระดูกให้ไหม้ 11 และวางหม้อเปล่าไว้
บนถ่าน เพื่อให้ทองสัมฤทธินั
์ ้ นร้อนและไหม้ ให้ความโสโครกละลายเสียในนั ้น ให้สนิมของ
12
มันไหม้ไฟ เธอกระทําตัวของเธอเหนื่ อยด้วยการมุสาต่างๆ สนิมที่หนาของเธอก็ไม่หลุด
ออกไปจากเธอ สน ิ มน ัน
้ จะต้องอยู่ ในไฟ 13 ราคะของเจ้า โสโครก เพราะว่า เราได้ ชาํ ระเจ้า
แล้ว แต่ เจ้ าไม่ชาํ ระตัว เจ้ าจะไม่ถู กชําระจากความโสโครกของเจ้าอีกต่อไป จนกว่าเราจะ
ระบายความเกรีย
้ วกราดของเราออกเหนื อ เจ้า จนหมด 14 เราคือ พระเยโฮวาห์ ได้ ลัน
่ วาจา
แล้ว จะเป็นไปอย่างนั ้น เราจะกระทําเช่นนั ้น เราจะไม่ ถอยกลับ เราจะไม่ สงวนไว้ และเรา
จะไม่ เปลี่ยนใจ เขาจะพิพากษาเจ้า ตามวิธีการและการกระทํา ของเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวต
ิ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 16 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ดู เถิด เรา
จะ เอา สิง่ ที่ พอ ตา ของ เจ้า ไป เสีย จาก เจ้า ด้วย การ ประหาร เสีย แล้ว ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ อย่า
ครํา่ ครวญหรือ ร้องไห้ หรือ ให้น้ําตาตก 17 จงอดกลัน
้ ไม่ ครํา่ ครวญเถิด อย่า ไว้ทุกข์ ให้คนที
่ ตาย จงโพกผ้า ของเจ้า และสวมรองเท้า ของเจ้า อย่า ปิด ริม ฝีปากหรือ รับ ประทานอาหาร
ของมนุษย์� 18 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ ประชาชนตอนเช้า และภรรยาของข้าพเจ้า ก็ สิ ้น
ชีวต
ิ ตอนเย็น รุ ง่ เช้า ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ กระทํา อย่างที่ ข้าพเจ้า รับ พระบัญชา 19 ประชาชนก็ ถาม
ข้าพเจ้าว่า “ท่านจะไม่บอกเราทัง้ หลายหรือว่า สิ่งนี้ มีความหมายอะไรแก่เรา ซึ่งท่านกระทํา
เช่นนี้ � 20 แล้วข้าพเจ้าก็ พู ดกับเขาว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 21 จง
กล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะลบหลู่
สถานบริสุทธิ ์ ของเราอัน เป็น ความลํ้า เลิศ ในอํานาจของเจ้า ความปรารถนาแห่ง ตาของ
เจ้า และสิง่ ที่ จิ ตวิญญาณของเจ้าห่วงใย บุ ตรชายหญิงของเจ้าซึ่งเจ้าทิง้ ไว้เบื้องหลังจะล้ม
ลงด้วยดาบ 22 และเจ้า ทัง้ หลายจะกระทํา อย่างที่ เรากระทํา เจ้ าจะไม่ ปิด ริม ฝี ปาก หรือ รับ
ประทานอาหารของมนุษย์ 23 ผ้าโพกจะอยูบ
่ นศีรษะของเจ้า และรองเท้าจะอยูที
่ ่เท้าของเจ้า
เจ้าจะไม่ไว้ทุกข์หรือร้องไห้ แต่เจ้าจะทรุ ดลงเพราะความชัว่ ช้าของเจ้า และจะโอดครวญแก่
กันและกัน 24 เอเสเคียลจะเป็นเครือ
่ งหมายสําคัญแก่เจ้าทัง้ หลาย ดังนี้ เขาได้กระทําสิง่ ใด
เจ้ าจะกระทํา อย่างนั ้น ทุก อย่าง เมื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ มาถึง เจ้ าจะได้ ทราบว่า เราคือ องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า 25 และเจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ในวันทีเ่ ราเอาที่กําบังเข้มแข็งของเขา
ทัง้ หลายออกไป อัน เป็น ความร่าเริง และเป็น สง่า ราศี ของเขา สิ ่ง ที่ พอตาของเขาทัง้ หลาย
และสิง่ ที่ ใจของเขาปรารถนา ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของเขา 26 ในวัน นั ้น ผู้ หนี ภัย จะมา
หาเจ้า เพื่อจะรายงานข่าวให้เจ้ าได้ยน
ิ เอง 27 ในวันนั ้น ปากของเจ้าจะหายใบ้ต่อหน้าผู้หนี
ภัย และเจ้าจะพูด และจะไม่ เป็นใบ้อีกต่อไป ดังนั ้นเจ้าจะเป็นหมายสําคัญสําหรับเขา และ
เขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
15
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การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย มุ ่ง หน้า ของ
เจ้า ไปยังคนอัมโมน และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าวแก่ คนอัม โมนว่า จงฟัง พระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้ากล่าว
ว่า ‘อ้าฮา� เหนื อสถานบริสุทธิ์ของเราเมื่อที่ นั้นถูกลบหลู่ และเหนื อแผ่นดิ นอิสราเอลเมื่อ
แผ่น ดิน นั ้น รกร้างไป และเหนื อ วงศ์ วานยู ดาห์ เมื่อ ต้องตกไปเป็น เชลย 4 เพราะฉะนั ้น ดู
เถิด เราจะมอบเจ้า ให้ แก่ ประชาชนทางทิศ ตะวัน ออกให้ เป็น กรรมสิทธิ์ เขาจะตัง้ ปราสาท
ทัง้ หลายท่ามกลางเจ้า และสร้างที่ อยู่ของเขาท่ามกลางเจ้า เขาทัง้ หลายจะรับประทานผล
ไม้ ของเจ้า และจะดื่ มน้าํ นมของเจ้า 5 เราจะกระทํา ให้เมืองรับ บาห์เป็น ทุ่ง หญ้า สําหรับ อูฐ
และทําให้ที่ของคนอัมโมนเป็นคอกสําหรับฝูงแพะแกะ แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮ
วาห์ 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ตบมือและกระทืบเท้าและ
ปี ติด้วยใจคิดร้ายต่อแผ่นดิ นอิสราเอล 7 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราได้ ย่ืนมือของเราออกต่อสู้
เจ้า และจะมอบเจ้า ไว้แก่ ประชาชนทัง้ หลายให้ เป็น ของริบ และเราจะตัด เจ้า ออกเสีย จาก
ชนชาติทัง้ หลาย และเราจะกระทําให้เจ้าพินาศไปจากประเทศต่างๆ เราจะทําลายเจ้า แล้ว
เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
การพิพากษาลงโทษคนโมอับ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะโมอับ และเสอีร กล่
์ าวว่า ‘ดู เถิด วงศ์ วาน
ยูดาห์ก็ เหมือนประชาชาติ อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ � 9 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะเปิดไหล่ เขาโมอับจนไม่
มี เมืองเหลือ คือ เมืองของเขาจากด้านนั ้น สง่า ราศี ของประเทศนั ้น คือ เมืองเบธเยชิ โมท
เมืองบาอัลเมโอนและเมืองคีรย
ิ าธาอิม 10 เราจะมอบเมืองเหล่านั ้นให้แก่ประชาชนทางทิศ
ตะวัน ออกพร้อมกับ คนอัม โมนให้ เป็น กรรมสิทธิ์ เพื่อ ว่า จะไม่ มี ใครนึ กถึง คนอัม โมนอีก ใน
ท่ามกลางประชาชาติ 11 และเราจะพิพากษาลงโทษโมอับ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเรา
คือพระเยโฮวาห์
8

การพิพากษาลงโทษคนเอโดม
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า เอโดมได้ ประพฤติ อย่างแก้ แค้น ต่อ
วงศ์วานของยูดาห์ และได้กระทําความชัวน
่ ักหนาในการที่แก้แค้นเขา 13 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะเหยียดมือ ของเราออกเหนื อ เอโดมด้วย และ
จะตัดคนและสัตว์ออกเสียจากเมืองนั ้น และเราจะกระทําให้เมืองนั ้นรกร้างตัง้ แต่ เมืองเท
มาน และชาวเมืองเดดานก็จะล้มลงด้วยดาบ 14 และเราจะวางการแก้แค้นของเราลงเหนื อ
เมืองเอโดมด้วยมือ ของอิสราเอลประชาชนของเรา และเขาจะกระทํา ตามความกริว้ และ
ความพิโรธของเราในเมืองเอโดม และเขาจะทราบถึง การแก้ แค้น ของเรา องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
12

การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า คนฟี ลิ ส เตีย ได้ กระทํา อย่างแก้ แค้น
และทําการแก้แค้นด้วยใจคิดร้ายหมายทําลาย เพราะเกลียดชังแต่หนหลัง 16 เพราะฉะนั ้น
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะเหยียดมือของเราออกเหนื อคนฟีลิสเตีย
และเราจะตัดคนเคเรธีออก และทําลายคนที่เหลืออยู่ตามฝั่ งทะเลนั ้นเสีย 17 เราจะกระทํา
การแก้แค้นใหญ่ยงิ่ เหนื อเขาด้วยการติเตียนอย่างรุ นแรง แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์ เมื่อเราได้วางการแก้แค้นของเราไว้เหนื อเขา�
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การพิพากษาลงโทษที่จะมาสู่เมืองไทระ
อยู่ มาในวัน ต้น เดือนปี ที่ สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตร
แห่ง มนุษย์เอ๋ย เพราะว่า เมืองไทระได้ พู ดเกี่ยวพั นก ับ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘อ้า ฮา ประตู เมืองของ
ชนชาติ ทัง้ หลายหัก เสีย แล้ว มัน เปิด กว้างไว้ รบ
ั ข้า มั นร ้างเปล่า แล้ว ข้า จะบริบู รณ ์ ขึ้น �
3 เพราะฉะนั ้นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด โอ เมืองไทระเอ๋ย เราเป็ นปฏิปั กษ์ กับ
เจ้า และจะนําประชาชาติเป็นอันมากมาต่อสู้เจ้า ดังทะเลกระทําให้คลื่นของมันขึ้นมา 4 เขา
ทัง้ หลายจะทําลายกําแพงเมืองไทระ และพังทลายหอคอยของเมืองนั ้นเสีย และเราจะขูด
ดิน เสีย จากเมืองนั ้น กระทํา ให้อยู่ บนยอดของศิ ลา 5 เมืองนั ้น จะเป็ นที ่ สําหรับ ตากอวนอยู่
กลางทะเล เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าได้ตรัส และเมืองนั ้นจะเป็น
ของปล้นแห่งบรรดาประชาชาติ 6 และพวกธิดาของเมืองนี้ ซ่ึงอยูบ
่ นแผ่นดินใหญ่จะต้องถูก
ฆ่าเสียด้วยดาบ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 7 เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยบาบิ
์
โลน ผู้เป็นจอมกษั ตริย์มาย
ัง เมืองไทระจากทิศ เหนื อ พร ้ อมทั ้ งม ้า และรถรบกับ พลม้า และกองทหารกับ คนมากมาย
8 ท่านจะฆ่าธิดาของเจ้าบนแผ่นดินใหญ่เสียด้วยดาบ ท่านจะก่อกําแพงล้อมเจ้าไว้และก่อ
เชิงเทินทําด้วยดัง้ ต่อสู้กับเจ้า 9 ท่านจะตัง้ เครือ
่ งทะลวงต่อสู้กับกําแพงของเจ้า และท่านจะ
10
เอาขวานของท่านฟัน หอคอยของเจ้า ลง ม้า ของท่านมากมายจนฝุ่ นม ้า ตลบคลุม เจ้า ไว้
กําแพงเมืองของเจ้าจะสัน
่ สะเทือนด้วยเสียงพลม้าและล้อเลื่อนและรถรบ เมื่อท่านจะยก
เข้าประตูเมืองของเจ้า อย่างกับคนเดินเข้าเมืองเมื่อเมืองนั ้นแตกแล้ว 11 ท่านจะยํ่าที่ถนน
ทัง้ ปวงของเจ้าด้วยกีบม้า ท่านจะฆ่าชนชาติ ของเจ้าเสียด้วยดาบ และเสาอันแข็งแรงของ
เจ้า จะล้ม ลงถึ งด ิน 12 ทรัพย์ สมบัติ ของเจ้า เขาทัง้ หลายจะเอาเป็น ของริบ และสินค้า ของ
เจ้าเขาจะเอามาเป็นของปล้น เขาจะพังกําแพงของเจ้าลง และจะทําลายบ้านอันพึงใจของ
เจ้าเสีย หิน ไม้ และดินของเจ้านั ้นเขาจะโยนทิง้ เสียกลางนํ้า 13 เสียงเพลงของเจ้านั ้นเราก็
จะให้หยุด และเสียงพิณเขาคู่ของเจ้าจะไม่ได้ยินอีก 14 เราจะกระทําให้อยู่บนยอดของศิ ลา
เจ้ าจะเป็น สถานที่ สําหรับ ตากอวน จะไม่ มี ใครสร้างเจ้า ขึ้น ใหม่ เลย เพราะเราคือ พระเยโฮ
วาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสด ัง นี้ แก่ เมืองไทระว่า เกาะต่างๆจะมิ ได้ สัน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่ เจ้ าล้ม เมื่อ ผู้ บาดเจ็บ
ร้องครวญคราง เมื่อ การเข่น ฆ่า ได้ เก ิ ดอย ู่ ท่ามกลางเจ้า หรือ 16 แล ้ว เจ้า นายทัง้ สิ้ นที ่ ทะเล
จะก้าวลงมาจากบัลลั งก ์ และเปลื้องเครือ
่ งทรงออก และปลดเครือ
่ งแต่ง ตั วท ี่ ปัก ออกเสีย
และจะเอาความสัน
่ กลัวมาเป็นเครือ
่ งทรง จะประทั บอยู่บนพื้นดินและสัน
่ อยู่ทุกขณะและ
หวาดกลัวเพราะเจ้า 17 ท่านเหล่านี้ จะเปล่งเสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้า และกล่าวแก่เจ้าว่า
‘ผู้มีพลเมืองเป็นชาวกะลาสีเอ๋ย เจ้าถูกทําลายแล้ว เจ้าเป็นเมืองที่มีช่อ
ื เสียง เจ้าเป็นเมือง
แข็ง กล้า อยู่ที่ ทะเล ทัง้ เจ้า และชาวเมืองของเจ้า ว่า ถึง คนที่ นั่น แล้ว เจ้า ให้เขากลัว 18 บัดนี้
เกาะทัง้ หลายก็จะสัน
่ สะเทือนในวันทีเจ้
่ าล้มลง เออ บรรดาเกาะที่อยูในทะเลก็
่
จะกลัวเพราะ
เจ้าสิน
้ ไปเสีย� 19 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อเราจะกระทําให้เจ้าเป็น
เมืองรกร้างเหมือนอย่างเมืองที่ไม่มีคนอาศัย เมื่อเราจะนําทะเลลึกมาท่วมเจ้า และนํ้ามาก
หลายจะคลุม เจ้า ไว้ 20 แล ้ว เราจะนํา เจ้า ลงไปพร้อมกับ คนเหล่านั ้ นที ่ ลงไปยัง ปากแดนคน
ตายไปอยูก
่ ับคนสมัยเก่า และจะปล่อยให้เจ้าอยูที
่ ่โลกบาดาล ในสถานที่ที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง
มาแต่โบราณ พร้อมกับผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย เพื่อว่าจะไม่มีใครอาศัยอยูใ่ นเจ้า และ
เราจะตัง้ สง่าราศี ในแผ่นดินของคนเป็น 21 เราจะกระทําให้เจ้ าเป็ นที ่น่าครันคร
่
้าม จะไม่ มี
1
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เจ้ าอีกแล้ว ถึงใครจะมาหาเจ้า เขาจะมาหาเจ้าไม่พบอีกต่อไปเป็นนิ ตย์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

27

บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ (วว 18:1-24)
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้ าบุตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเปล่ง
เสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ 3 และจงกล่าวแก่ เมืองไทระ โอ ผู้ อยู่ ที่ ทางเข้า สู่ ทะเล
เอ๋ย เป็นพ่อค้าแห่งชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ตามเกาะต่างๆ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า โอ เมืองไทระเอ๋ย เจ้าได้กล่าวว่า ‘ข้านี้ มีความงดงามพร้อมสรรพ� 4 พรมแดนของเจ้า
อยู่ที่กลางทะเล ผู้ก่อสร้างได้กระทําให้ความงดงามของเจ้าพร้อมสรรพ 5 กระดานเรือของ
เจ้าทัง้ สิน
้ เขาทําด้วยไม้สนสามใบมาจากเสนี ร ์ เขาเอาไม้สนสีดาร์มาจากเลบานอนทําเป็น
เสากระโดงให้ เจ้า 6 เอาไม้ โอ ๊ก แห่ง เมืองบาชานมาทํา เป็น กรรเชียงของเจ้า หมู่ คนอาเชอ
ร์ทํา แท่น ฝั งด ้ว ยงาช้างซึ่ง มาจากเกาะคิ ทธิม 7 ส่วนใบของเจ้า นั ้น ทํา ด้วยผ้า ป่านปัก เนื้ อ
ละเอียดจากอียป
ิ ต์ ส่วนสิง่ ที่คลุมไว้เหนื อเจ้านั ้น เป็นสีฟ้าสีม่วงมาจากเกาะต่างๆแห่งเมือง
เอลีชาห์ 8 ชาวเมืองไซดอนและเมืองอารวัดเป็นฝีกรรเชียงของเจ้า โอ ไทระ นั กปราชญ์ของ
เจ้า อยู่ในเจ้า เขาเป็นต้น หนของเจ้า 9 ผู้ใหญ่ ของเมืองเกบาลและนั ก ปราชญ์ ของเมืองนี้ ก็
อยู่ ในเจ้า เป็น ช่างไม้ ประจํา เรือ ให้ เจ้า บรรดาเรือ ทะเลทัง้ สิน
้ พร้อมกะลาสี ก็ อยู่ ในเจ้า เพื่อ
10
แลกเปลี่ยนสินค้า กับ เจ้า ชาวเปอร์เซ ีย และลูด และพูต ก็ อยู่ในกองทัพ ของเจ้า เขาทัง้
หลายเป็น ทหารของเจ้า เขาแขวนโล่ และหมวกเหล็ก ในเจ้า เขากระทํา ให้ เจ้ ามี สง่า 11 ชา
วอารวัดพร้อมกับทหารของเจ้าอยู่บนกําแพงโดยรอบ ชาวกามัดอยู่ในหอคอยของเจ้า เขา
แขวนโล่ไว้ตามกําแพงของเจ้าโดยรอบ เขากระทําให้ความงามของเจ้าพร้อมสรรพ 12 ทาร
ชิ ช ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะเจ้า มี ทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด เขาเอาเงิน เหล็ก ดีบุก
และตะกัว่ มาแลกเปลี่ยนกับ สินค้า ของเจ้า 13 เมืองยาวาน ทูบ ัล และเมเชค ค้าขายกับ เจ้า
เขาแลกเปลี่ยนคนและภาชนะทองสัมฤทธิก
์ ับสินค้าของเจ้า 14 วงศ์ วานโทการมาห์เอาม้า
15
ม้าศึกและล่อมาแลกกับสินค้าของเจ้า ชาวเดดานทําการค้าขายกับเจ้า เกาะต่างๆเป็ นอ
ัน มากเป็น ตลาดประจํา ของเจ้า เขานํา งาช้างและไม้ มะเกลือ มาเป็น ค่า ของสินค้า 16 เมือง
ซีเรีย ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะเจ้า มี สิ นค้า อุ ดม เขาเอามรกต ผ้า สี ม่วง ผ้า ปัก ป่านเนื้ อ
ละเอียด หินประการังและโมรามาแลกกับสิน
้ ค้าของเจ้า 17 ยู ดาห์และแผ่นดิ นอิสราเอลก็
ค้าขายกับ เจ้า เขาเอาข้าวสาลี เมือ งมิน นิ ท และเมืองปานาง นํ้า ผึ้ง นํ้ามัน พิมเสน มาแลก
กับ สินค้า ของเจ้า 18 ดาม ัสกัส ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะเจ้า มี สิ นค้า อุ ดม เพราะทรัพยากร
มากมายหลายชนิ ด ของเจ้า มี เหล้า องุน
่ เฮลโบน และขนแกะขาว 19 ดานและยาวานมา
แลกกับ สินค้า ของเจ้า เขาเอาเหล็ก หล่อ การบูร ตะไคร้มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 20 เมือง
เดดานค้าขายกับ เจ้า ในเรือ
่ งเสื้อ ผ้า อั นม ี ค่า สําหรับ เหล่า รถรบ 21 เมืองอาระเบีย และเจ้า
นายทัง้ หลายของเมืองเคดาร์ เป็น พ่อค้า ขาประจํา ในเรือ
่ งลูก แกะ แกะผู้ แพะ เขาไปมา
22
ค้าขายกับเจ้าในเรือ
่ งเหล่านี้ พ่อค้าทัง้ หลายของเมืองเชบาและเมืองราอามาห์ก็ ค้าขาย
กับเจ้า เขาเอาเครือ
่ งเทศชนิ ดดีๆทัง้ สิน
้ และเพชรพลอยทุกชนิ ด และทองคํามาแลกสินค้า
กับ เจ้า 23 เมืองฮาราน คานเนห์ และเอเดน พ่อค้า ทัง้ หลายของเมืองเชบา อัส ชูร และคิ
ลมาดก็ ค้าขายกับ เจ้า 24 เมืองเหล่า นี้ ทําการค้าขายกับ เจ้า ในตลาดของเจ้า ในเรือ
่ งเครือ
่ ง
แต่ง กายอย่างดี วิเศษ เสื้อ สี ฟ้า และเสื้อ ปัก และพรมทํา ด้วยด้ายสี ต่างๆมัด ไว้ แน่ นด้วย
ด้ายฟั่ น 25 กําปั่ นทัง้ หลายของเมืองทารชิ ช บรรทุก สินค้า ของเจ้า ดัง นั ้น เจ้ าจึง บริบู รณ ์
และรุ ง่ โรจน์ อย่างมากในท้องทะเล 26 ฝี กรรเชียงของเจ้า นํา เจ้า ออกไปที่ ในทะเลลึก ลม
ตะวัน ออกทําให้ เจ้ าอับปางในท้องทะเล 27 ทรัพย์ สิ นของเจ้า ของขายของเจ้า สิ นค้า ของ
เจ้า ลูก เรือ ของเจ้า และต้นหนของเจ้า ช่างไม้ ประจํา ของเจ้า ผู้ ค้า สินค้า ของเจ้า นั กรบทัง้
1
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สิน
่
าพร้อมกับพรรคพวกทัง้ สิน
่ ามกลางเจ้า จะจมลงในท้อง
้ ของเจ้าผู้อยูในเจ้
้ ของเจ้าที่อยูท่
ทะเลในวัน ล่มจมของเจ้า 28 แผ่ นดิน จะสัน
่ สะท้านเมื่อ ได้ยน
ิ เสียงโวยวายของต้นหนของ
เจ้า 29 บรรดาผู้ที่ถือกรรเชียง พวกลูกเรือและบรรดาต้นหนแห่งทะเลจะลงมาจากเรือของ
เขา มาย ื นอยู่ บนฝั่ ง 30 และจะพิลาปรํา่ ไห้ เพราะเจ้า และจะร้องไห้ หนั ก หนา เขาจะเหวีย
่ ง
ฝุ่น ขึ้น ศีรษะของเขา และจะกลิง้ เกลือกอยู่ ที่ กองขี้ เถ้า 31 เขาจะโกนผมเพราะเจ้า และเอา
ผ้ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะร้องไห้เพราะเจ้าด้วยจิตใจอันขมขื่นกับไว้ทุกข์หนั ก 32 ในการ
พิลาปรํา่ ไห้นั ้น เขาจะเปล่งเสียงบทครํา่ ครวญเพื่อเจ้าและได้ร้องทุกข์เพื่อเจ้าว่า ‘มีเมืองใด
หรือ ที่ ถู กทําลายเหมือนเมืองไทระ ในท่ามกลางทะเล 33 เมื่อ สินค้า ของเจ้า มาจากทะเลก็
กระทํา ให้ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากพอใจ เจ้ าได้ กระทํา ให้บรรดากษั ตริย์แห่งโลกมัง่ คัง่
ด้วยสมบัติและสินค้าอันอด
ุ มของเจ้า 34 ในเมื่อเจ้าอับปางเสียด้วยทะเลในห้วงนํ้าลึก สินค้า
ของเจ้า และพรรคพวกทัง้ หลายของเจ้า จะได้ จมลงพร้อมกับ เจ้า 35 พวกชาวเกาะต่างๆทัง้
สิน
้ จะตกตะลึงเพราะเจ้า กษั ตริย์ทัง้ หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิง่ นั ก สี พระพักตร์ของ
พระองค์ ก็ ดู วิตกกังวล 36 พ่อค้า ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายจะเย้ย หยัน เจ้า เจ้ าจะเป็น สิง่ ที่
น่าหวาดผวา และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์� ”

28
การติเตียนเจ้าเมืองไทระ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงกล่าวแก่ เจ้
าเมืองไทระว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะใจของเจ้า ผยองขึ้น และเจ้า
ได้ กล่าวว่า ‘ข้า เป็น พระเจ้า ข้า นั ่ง อยู่ ในที่ นั่ง แห่ง พระเจ้า ในท้องทะเล� แต่ เจ้ าเป็น เพียง
มนุษย์ มิใช่ พระเจ้า แม้ เจ้ าจะยึดถือ ใจของเจ้า ว่า เป็นใจของพระเจ้า 3 ดู เถิด เจ้ าฉลาด
กว่า ดาเนี ย ลจริง ไม่มี ความลับ อัน ใดที่ ซ่อนให้ พ้น เจ้า ได้ 4 เจ้ าหาทรัพย์ สมบัติ มาสําหรับ
ตนโดยสติปัญญาและความเข้าใจของเจ้า และได้รวบรวมทองคําและเงินมาไว้ในคลังของ
เจ้า 5 ด้วยสติปัญญายิง่ ใหญ่ในการค้าของเจ้า เจ้าได้ทวีทรัพย์สมบัติของเจ้าขึ้น และจิตใจ
ของเจ้าก็ ผยองขึ้นในทรัพย์สมบัติของเจ้า 6 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ยึดถือ ใจของเจ้า ว่า เป็นใจของพระเจ้า 7 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะนํา คน
ต่างด้าวมาสู้เจ้า เป็นชนชาติที่ทารุ ณในบรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายจะชักดาบออกต่อสู้
กับ ความงามแห่ง สติ ปัญญาของเจ้า และเขาจะกระทํา ให้ความฉลาดปราดเปรือ
่ งของเจ้า
8
เป็นมลทิน เขาทัง้ หลายจะดันเจ้าลงไปที่ ในปากแดนคนตาย และเจ้าจะตายอย่างคนที่ ถู
กฆ่าในท้องทะเล 9 เจ้ ายังจะกล่าวอีกหรือ ว่า ‘ข้าเป็นพระเจ้า� ต่อหน้าคนที่ ฆ่าเจ้า ถึงเจ้า
เป็นเพียงมนุษย์ มิใช่พระเจ้า อยูในมื
่
อของคนที่ฆ่าเจ้า 10 เจ้าจะตายอย่างคนที่มิได้เข้าสุหน
ัตตาย โดยมือของคนต่างด้าว เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ ตรัส
11
� พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 12 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบท
ครํา่ ครวญเพื่อกษั ตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า เจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อม
สรรพ 13 เจ้าเคยอยูใ่ นเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า
คือทับทิม บุษราคัม เพชร พลอยเขียว พลอยสีนํ้าข้าว และหยก ไพทูรย์ มรกต พลอยสีแดง
เข้มและทองคํา ความเชีย
่ วชาญแห่งรํามะนาและปี่ ของเจ้าได้จัดเตรียมไว้ในวันที ่สร้างเจ้า
14
ขึ้น มา เจ้ าเป็น เครู บ ผู้ พิทักษ์ ที่ ได้ เจ ิม ตัง้ ไว้ เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้ เจ้ าเคยอยู่ บนภู เขาบริสุทธิ์
แห่งพระเจ้า และเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง 15 เจ้ าก็ ปราศจากตําหนิ ในวิธก
ี ารทัง้
หลายของเจ้า ตัง้ แต่วันที่ เจ้าได้ถู กสร้างขึ้นมาจนพบความชัว่ ช้าในตัวเจ้า 16 ในความอุดม
1
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สมบูรณ์แห่งการค้าของเจ้านั ้น เจ้าก็เต็มด้วยการทารุ ณ เจ้ากระทําบาป ดังนั ้น โอ เครู บผู้
พิทักษ์ เอ๋ย เราจะขับเจ้าออกไปจากภูเขาแห่งพระเจ้าดุจสิง่ มลทิน และเราจะกําจัดเจ้าเสีย
จากท่ามกลางศิลาเพลิง 17 จิ ตใจของเจ้า ผยองขึ้น เพราะความงามของเจ้า เจ้ ากระทํา ให้
สติ ปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก่ ความงามของเจ้า เราจะเหวีย
่ งเจ้าลงที่ ดิน
เราจะตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษั ตริย์ทัง้ หลาย เพื่อตาของท่านทัง้ หลายเหล่านั ้นจะเพลินอยู่ที่เจ้า
18 เจ้ากระทําให้สถานบริสุ ทธิข
์ องเจ้าเป็นมลทิน โดยความชัว่ ช้าเป็นอันมากของเจ้า ในการ
ค้า อัน ชัว่ ช้า ของเจ้า เหตุ ฉะนั ้น เราจะนํา ไฟออกมาจากท่ามกลางเจ้า ไฟจะเผาผลาญเจ้า
เราจะกระทําให้เจ้ าเป็นเถ้าถ่านไปบนแผ่นดินโลกท่ามกลางสายตาของคนทัง้ ปวงที่ มองดู
เจ้าอยู่ 19 บรรดาผู้ที่รู จั
้ กเจ้าท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย เขาจะตกตะลึงเพราะเจ้า เจ้าจะสิน
้
สูญลงอย่างน่าครันคร
่
้าม และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์�
การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 21 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าต่อสู้

ไซดอน และพยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนั ้น 22 และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า ดูเถิด โอ ไซดอนเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า เราจะสําแดงสง่าราศีของเราท่ามกลาง
เจ้า และเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราทําการพิพากษาลงโทษใน
เมืองนั ้น และสําแดงความบริสุทธิ ์ ของเราในเมืองนั ้น 23 เพราะเราจะส่ง โรคระบาดเข้า
มาในเมืองนั ้น และส่งโลหิตเข้ามาในถนนของเมืองนั ้น คนทีถู
่ กบาดเจ็บจะล้มลงท่ามกลาง
เมืองนั ้น ล้มลงด้วยดาบที่ อยู่รอบเมืองนั ้นทุกด้าน แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์ 24 และส่วนวงศ์ วานอิสราเอลนั ้น จะไม่ มี หนามย่อยที่ ทิม
่ แทง หรือม ี หนามใหญ่
มายอกอีก ท่ามกลางคนทัง้ ปวงซึ่ง ได้ เคยกระทํา แก่ เขาด้วยความดู หมิน
่ แล้วเขาจะทราบ
ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอิสราเอล
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรั สด ัง นี้ ว่า เมื่อ เรา จะ รวบรวม วงศ์ วาน อิสราเอล จาก
ชนชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง เขาได้ กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น และเมื่อ เราจะสําแดงความ
บริสุทธิ ์ ของเราท่ามกลางเขาท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลาย
จะได้ อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ มอบให้แก่ ยาโคบผู้รับใช้ของเรา 26 และเขา
ทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ในที่ นั้น อย่างปลอดภัย เออ เขาจะสร้างบ้านเรือนและปลูก สวนองุน
่
เมื่อเรากระทําการพิพากษาลงโทษคนทัง้ หลายที่อยู่รอบเขา ผู้ได้กระทําต่อเขาด้วยความดู
หมิน
่ ใจ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือพระ
่ นั ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ด้วยความมัน
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย�
25

29

ทรงสัญญาว่าจะพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ พยากรณ์ กล่าวโทษกษั ตริ
ย์ และอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
้ 3 พู ดไปเถิด และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด
เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ ผูเป็
้ นพญานาคมหึมา นอนอยูก
่ ลางแม่น้ํา
ทัง้ หลายของมัน ผู้ กล่าวว่า ‘แม่น้าํ ของข้า ก็ เป็น ของข้า ข้า สร้างมัน ขึ้น เพื่อ ตัว ของข้า เอง�
4 เราจะเอาเบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และจะกระทําให้ปลาในแม่น้ําทัง
้ หลายของเจ้าติดก
ับเกล็ดของเจ้า และเราจะลากเจ้าขึ้นมาจากกลางแม่น้ําทัง้ หลายของเจ้า และบรรดาปลา
ในแม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า จะติ ดอย ู่ กับ เกล็ด ของเจ้า 5 เราจะเหวีย
่ งเจ้า เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน
1 เมื่อวันที่สิบสองเดือนสิบในปี ที่สิบ
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ดาร ทัง้ ตัว เจ้า และบรรดาปลาในแม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า เจ้ าจะตกลงที่ พ้น
ื ทุ่ง จะไม่ มี ใคร
รวบรวมและฝัง เจ้า ไว้ เราได้ มอบเจ้า ไว้ให้เป็น อาหารของสัตว์ป่า ดิน และของนกในอากาศ
6 แล ้ว คนที่ อยู่ในอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
้ จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ เพราะเจ้าเป็นไม้เท้าอ้อของ
7
วงศ์ วานอิสราเอล เมื่อเขาเอามือจับเจ้า เจ้าก็หัก และบาดบ่าของเขาทุกคน และเมื่อเขา
พิงเจ้า เจ้าก็โค่น และกระทําให้บน
ั ้ เอวของเขาทุกคนสัน
่ หมด 8 ดังนั ้นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า และตัดมนุษย์และสัตว์ให้ขาดจากเจ้าเสีย
9 แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะเป็ นที ่รกร้างและถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้กล่าวว่า ‘แม่น้าํ เป็นของข้า และข้าสร้างมันขึ้นมา� 10 เหตุฉะนั ้น
ดู เถิด เราจะต่อสู้ กับ เจ้า และกับ แม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า เราจะกระทํา ให้ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ ถู
กทิง้ ไว้ เสีย เปล่า และรกร้างอย่างสิน
้ เชิง ตัง้ แต่ หอคอยแห่ง สิ เอเนไกลไปจนถึง พรมแดน
เอธิโอเปีย 11 จะไม่ มี เท ้า มนุษย์ ข้ามแผ่น ดิน นั ้น และจะไม่ มีต ีน สัตว์ ข้ามแผ่น ดิน นั ้น จะ
ไม่ มี ใครอาศัย อยู่ ถึง สี่ สิ บปี 12 และเราจะกระทํา ให้ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์เป็ นที ่ รกร้างท่ามกลาง
ประเทศทัง้ หลายที่ รกร้างนั ้น และหัวเมืองของมันจะรกร้างอยู่สี ่สิ บปี ท่ามกลางหัวเมืองทัง้
หลายที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า เราจะให้คนอียป
ิ ต์กระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และจะ
กระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 13 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อสิน
้ สี่
สิ บปี แล้ว เราจะรวบรวมคนอียป
ิ ต์ จากท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง เขากระจัดกระจายไป
อยูด
่ ้วยนั ้น 14 และเราจะให้อียป
ิ ต์กลับสู่สภาพเดิม และนําเขากลับมายังแผ่นดินปัทโรส ซึ่ง
เป็น แผ่น ดิน ดัง้ เดิม ของเขา และเขาทัง้ หลายจะเป็น ราชอาณาจักรตํ่าต้อยที่ นั ่น 15 จะเป็น
ราชอาณาจักรที่ต่ําต้อยที่สุดในบรรดาราชอาณาจักรทัง้ หลาย และจะไม่เคยยกตนขึ้นเหนื อ
ประชาชาติ ทัง้ หลายอีก เลย เพราะเราจะทําให้ เขาเป็น ราชอาณาจักรเล็ก จนไม่ สามารถจะ
ปกครองประชาชาติอ่น
ื ได้ 16 และจะไม่เป็นทีว
่ างใจของวงศ์วานอิสราเอลอีก อันทําให้สํานึ ก
ถึงความชัว่ ช้าของเขาเมื่อหันไปพึ่งพาอียป
ิ ต์นี้ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
พระเจ้า� 17 ต่อ มาเมื่อ วันที ่ หนึ่ ง เดือนที่ หนึ่ ง ในปี ที่ ยี ่ สิ บเจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ให้กองทัพ
มาสู้ รบกับ เมืองไทระอย่างหนั ก จนศีรษะทุก ศีรษะล้าน และบ่า ทุ กบ ่าก็ ถลอก ถึง กระนั ้น
ท่านเองหรือ กองทัพ ของท่านก็ ไม่ ได้ อะไรไปจากไทระอัน เป็น ค่าแรงซึ่ง ท่านได้ กระทํา ต่อ
เมืองนั ้น 19 เหตุ ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ ไว้กับ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และท่านจะเอาคนเป็ นอ ัน มากของเขาไป
และริบข้าวของไป และปล้นเอาไปเป็นค่าจ้างกองทัพของท่าน 20 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า เราได้มอบแผ่นดินอียป
ิ ต์ให้ไว้แก่ท่าน เพื่อเป็นค่าแรงงานซึ่งเขาทัง้ หลายได้กระทํา
21
เพื่อเรา ในวันนั ้นเราจะกระทําให้มีเขางอกขึ้นมาที่วงศ์วานอิสราเอล และเราจะให้เจ้าอ้า
ปากพูดท่ามกลางเขาทัง้ หลาย แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

30
วันแห่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอียป
ิ ต์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์
และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จงพิลาปรํา่ ไรเถิด ว่า ‘อนิ จจาหนอวัน
นั ้น� 3 เพราะวัน นั ้น ใกล้ เข ้า มาแล้ว วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ใกล้ เข้า มา จะเป็ นว ั นม ี เมฆ เป็น
เวลาที่กําหนดของประชาชาติ 4 ดาบเล่มหนึ่ งจะมาเหนื ออียป
ิ ต์ และความแสนระทมจะอยู่
ในเอธิโอเปีย เมื่อคนที่ถูกฆ่าจะล้มในอียป
ิ ต์ และพวกเขาจะเอาคนเป็นอันมากของประเทศ
นั ้นไปเสีย และรากฐานของเมืองนั ้นกจ
็ ะถูกทลายลง 5 เอธิโอเปีย และพูต และลูด และคนที่
ปะปนกันทัง้ ปวง และลิเบีย และประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้ นที่อยู่ในสันนิ บาตจะล้มลงพร้อม
1
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กับ เขาด้วยดาบ 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ สน ับ สนุ นอ ียป
ิ ต์ จะล่มจม และ
อานุภาพอันผยองของมันจะลงมา และจากหอคอยแห่งสิเอเน เขาจะล้มลงภายในประเทศ
นั ้น ด้วยดาบ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 7 และมัน จะรกร้างอยู่ ท่ามกลาง
ประเทศทัง้ หลายที่ รกร้าง และหัว เมืองของมัน จะอยู่ ท่ามกลางหัว เมืองทัง้ หลายที่ ถู กทิง้
ไว้เสีย เปล่า นั ้น 8 และเขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราวางเพลิง ที่ อียป
ิ ต์ และผู้
ช่วยทัง้ หมดของมันก็ทลายแล้ว 9 และในวันนั ้นทูตจะลงเรือไปจากเรา เพื่อจะกระทําให้คน
เอธิโอเปีย ที่ เลินเล่อ อยู่ นั้ นคร ั ่นคร ้าม ความแสนระทมจะมาถึง เขาเหล่า นั ้น เหมือนในวัน
กําหนดของอียป
ิ ต์ เพราะ ดูเถิด วันนั ้นมาถึงจริงๆ 10 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
เราจะกระทําให้คนเป็ นอันมากของอียป
ิ ต์ สิน
้ สุดลง ด้วยมือของเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่
งบาบิโลน 11 ตัวท่านพร้อมกับชนชาติของท่านคือชนชาติที่ทารุ ณที่สุดในบรรดาประชาชาติ
จะถูกนําเข้ามาเพื่อทําลายแผ่นดินนั ้น และเขาจะชักดาบออกต่อสู้อียป
ิ ต์ กระทําให้แผ่นดิน
เต็มไปด้วยคนที่ถูกฆ่า 12 และเราจะกระทําให้แม่น้าํ ทัง้ หลายแห้งไป เราจะขายแผ่นดินนั ้น
ไว้ในมือของคนชัว่ เราจะกระทําให้แผ่นดินและสารพัดที่อยูบนแผ่
่
นดินนั ้นร้างเปล่าโดยมือ
13
ของคนต่างด้าว เราคือ พระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง
นี้ ว่า เราจะทําลายรู ปเคารพ และจะกระทําให้ปฏิมากรที่ ในเมืองโนฟสิน
้ สุดลง และจะไม่มี
จ้าวจากแผ่นดินอียป
ิ ต์อีก ดังนั ้นเราจะใส่ความยําเกรงไว้ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ 14 เราจะกระทํา
ให้ปัทโรสเป็นที่รกร้าง และจะวางเพลิงในโศอัน และจะกระทําการพิพากษาเมืองโน 15 เรา
จะเทความเดือดดาลของเราลงบนเมืองสีน ซึ่ง เป็น ขุม กําลัง ของอียป
ิ ต์ และจะตัด เหล่า ฝูง
ชนออกเสียจากเมืองโน 16 และเราจะวางเพลิงในอียป
ิ ต์ เมืองสีนจะอยูใ่ นมหันตทุกข์ เมือง
โนจะแตกและเมืองโนฟจะมี ปรปักษ์ ในเวลากลางวัน 17 ชายฉกรรจ์ ของเมืองอาเวนและ
เมืองพีเบเสทจะล้มลงด้วยดาบ และเมืองนั ้นจะตกไปเป็นเชลย 18 ที่เมืองทาปานเหสกลาง
วันจะมืดเมื่อเราทําลายแอกของอียป
ิ ต์ และอานุภาพอันผยองของเมืองนั ้นจะสิน
้ สุดลง จะ
มีเมฆมาคลุมเมืองนั ้นไว้และเหล่าธิดาของเมืองนั ้นจะตกไปเป็นเชลย 19 เราจะกระทําการ
พิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์ดังนี้ แหละ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
พระเจ้าทรงช่วยบาบิโลนและสู้กับอียป
ิ ต์

ต่อ มา เมื่อ วั นที ่ เจ็ด เดือน ที่ หนึ่ ง ในปี ที่ สิบ เอ็ด พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาย ัง
ข้าพเจ้า ว่า 21 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราได้ กระทํา ให้ แขนของฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ หัก
และดู เถิด ไม่มี ผู้ ใดพัน แขนให้ ไม่มี ผู้ ใดเอาผ้า มาพัน แขนเพื่อ จะรักษาให้ หาย เพื่อ ให้ เข ้ม
แข็งที่จะถือดาบได้อีก 22 เหตุฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิ
ปักษ์กับฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ เราจะหักแขนของเขา ทัง้ แขนที่ยงั แข็งแรงและแขนที่หก
ั
แล้วนัน
้ เราจะกระทําให้ดาบหลุดจากมือของเขา 23 เราจะให้คนอียป
ิ ต์กระจัดกระจายไปอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 24 และเราจะเสริมกําลังแขน
ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และเอาดาบของเราใส่ มือ ให้ แต่ เราจะหัก แขนของฟาโรห์ และ
เขาจะครํา่ ครวญต่อหน้าท่านอย่างคนถูกบาดเจ็บเจียนจะตาย 25 เราจะเสริมกําลังแขนขอ
งกษั ตริย์แห่งบาบิโลน แต่แขนของฟาโรห์จะตก แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์ เมื่อเราเอาดาบของเราใส่มือของกษัตริย์แห่งบาบิโลน ท่านจะยื่นมันออกต่อสู้แผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ 26 และเราจะให้คนอียป
ิ ต์ กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และกระจาย
เข้าไปตามประเทศต่างๆ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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และอยู่ มา เมื่อ วันที ่ หน ่งึ เดือนที่ สาม ในปี ที่ สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง
ข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์และแก่หมู่นิ กรของ
3
ท่านว่า ในความเป็นใหญ่เป็นโตของท่านนั ้น ท่านเหมือนผู้ใด ดูเถิด คนอัสซีเรียเปรียบได้
กับไม้สนสีดาร์ในเลบานอน มีกิง่ งามและมีใบร่มและสูงมาก ยอดอยู่ที่ท่ามกลางกิง่ ไม้หนา
ทึบ 4 สายนํ้า ทําให้ มัน ใหญ่ ขึ้น นํ้า ลึก ทําให้ มัน งอกสูง พร ้ อมกับ มี แม่น้าํ ของสายนํ้า ลึก นั ้น
ไหลรอบที่ที่ปลูกมันไว้ และก่อให้เกิดสายนํ้าเล็กๆ จากแม่น้ําลึกแยกออกไปทัว่ ต้นไม้ทัง้ สิน
้
5
ในทุ่งนั ้น ดังนั ้นมันจึงสูงเหนื อต้นไม้ในป่าทัง้ หลาย กิง่ ไม้ก็แตกใหญ่และก้านก็ยาว เพราะ
นํ้า มากหลายเมื่อ ให้ งอก 6 นกในอากาศทัง้ สิน
้ ได้ มาทํา รัง อยู่ ในกิง่ ของมัน สัตว์ ป่า ทุ่ง ทัง้
สิน
้ ตกลูก ออกมาอยู่ ใต้ ก้าน ประชาชาติ ใหญ่ โตทัง้ สิน
้ อาศัย อยู่ ใต้ ร่ม ของมัน 7 มั นก ็ งดงาม
ด้วยความใหญ่ ยงิ่ ของมัน ด้วยความยาวแห่งก ้า นของมัน เพราะรากของมัน หยัง่ ลึก ลงไป
ยัง นํ้า อุ ดม 8 ต้นสนสี ดาร์ที่ อยู่ ในอุทยานของพระเจ้า ก็ ซ่อนมัน ไว้ไม่ ได้ ต้นสนสามใบก็ ยงั
ไม่เปรียบปานกิง่ ใหญ่ของมัน ต้นเกาลั ดก็ไม่เปรียบปานกิง่ ของมัน ไม่มีไม้ต้นใดในอุทยาน
ของพระเจ้าที่ มีความงามเหมือนมัน 9 เราได้กระทําให้มันงามด้วยกิ่งก้านมากมายของมัน
ต้นไม้ทัง้ สิน
ิ ฉามัน คือต้นไม้ซ่ึงอยู่ในอุทยานของพระเจ้า 10 เพราะฉะนั ้น
้ ในสวนเอเดนก็อจ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่ามันสูงและชูยอดของมันขึ้นอยูท
่ ่ามกลางกิง่
ไม้หนาทึบ และจิตใจของมันก็เย่อหยิง่ เพราะความสูงของมัน 11 เราจึงมอบมันไว้ในมือของ
ผูหน
้ ่งึ ที่ทรงอานุภาพในบรรดาประชาชาติ ท่านนั ้นจะจัดการกับมันเป็นแน่ เราได้ไล่มันออก
เพราะความชัว่ ร้ายของมัน 12 คนต่างด้าว คือชนชาติที่น่ากลัวในบรรดาประชาชาติ ได้โคนม
่
ันลงและทิง้ ไว้ กิง่ ของมันตกลงบนภูเขาทัง้ หลายและในหุบเขาทัง้ สิน
ั
้ และก้านของมันก็หก
อยู่ตามแม่น้ําลําธารทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินนั ้น และบรรดาชนชาติทัง้ หลายในแผ่นดินโลกก็ลง
ไปเสีย จากร่ม เงาของมัน และทิ้งม ัน ไว้ 13 นกในอากาศทัง้ สิน
้ จะอาศัย อยู่บนสิง่ ปรักห ัก พัง
14
ของมัน และสัตว์ป่าทุ่งทัง้ ปวงจะอยู่บนก้านของมัน ที่ เป็นเช่นนี้ ก็ เพื่อบรรดาต้นไม้ที่ อยู่
ริมน้าํ จะไม่งอกขึ้นสูงนั ก หรือชู ยอดขึ้นท่ามกลางกิง่ ไม้หนาทึบ และเพื่อไม่ให้บรรดาต้นไม้
ที่ ดู ดนํ้า ขึ้น สูง อย่างนั ้น ได้ เพราะว่า มัน ทัง้ หลายต้องมอบให้ แก่ ความตาย มอบให้ แก่ โลก
บาดาล ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ กับ ผู้ ที่ ได้ ลงไปยัง ปากแดนคนตาย 15 องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที ่มันลงไปยังแดนคนตาย เรากระทําให้บาดาลคลุมตัว
ไว้ทุกข์ ให้มัน และยับยัง้ แม่น้ํา ของมัน ไว้ และนํ้า เป็ นอ ัน มากจะหยุด ยัง้ เราคลุม เลบานอน
ไว้ให้กลุ้มอยู่เพื่อมัน และต้นไม้ในทุ่งนาทัง้ สิน
้ จะสลบเพราะมัน 16 เรากระทําให้ประชาชาติ
สัน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่ มัน ล้ม เมื่อ เราเหวีย
่ งมัน ลงไปที่ นรกพร้อมกับ บรรดาผู้ ที่ ลงไปยัง
ปากแดน และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในเอเดน ต้นไม้ที่ คัดเลือกแล้วและต้นไม้ที่ ดีที่ สุดของเลบานอน
ต้นไม้ทุกต้นที่ด่ืมน้าํ จะได้รบ
ั ความเล้าโลมที่ในโลกบาดาล 17 ประชาชาติเหล่านี้ จะลงไปยัง
นรกกับเขาด้วย ไปอยู่กับบรรดาผู้ที่ ถู กฆ่าด้วยดาบ เออ คือบรรดาผู้ที่ เป็นเหมือนแขนของ
เขา ที่ อยู่ ใต้ ร่ม ของเขาท่ามกลางประชาชาติ 18 ดังนี้ เจ้ าเหมือนผู้ ใดในเรือ
่ งสง่า ราศี และ
ความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้แห่งเอเดน เจ้ าจะถูกนําลงมาพร้อมกับต้นไม้แห่งเอเดนไป
ยังโลกบาดาล เจ้าจะนอนอยูท
่ ่ามกลางผู้ที่มิได้เข้าสุหนั ต พร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ นี่ คือ
ฟาโรห์และบรรดาหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �
1
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ต่อ มาเมื่อ วั นที ่ หนึ่ ง เดือนที่ สิบ สอง ในปี ที่ สิบ สอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย
ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ
ียป
ิ ต์ และกล่าวให้ท่านฟังดังนี้ ว่า ท่านเหมือนสิงโตหนุ่มท่ามกลางประชาชาติ แต่ท่านเป็น
เหมือนปลาวาฬในทะเลทัง้ หลาย ท่านเผ่น ออกมาในแม่น้ํา ทัง้ หลายของท่าน เอาเท้า ของ
ท่านกวนนํ้า และกระทํา แม่น้ํา ของมัน ให้มลทิน ไป 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
เราจะกางข่ายของเราคลุ มท ่านโดยกองทัพ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก และเขาเหล่า นั ้น
จะลากท่านขึ้นมาด้วยอวนของเรา 4 และเราจะเหวีย
่ งท่านลงบนดิน และเราจะฟัดท่านลง
บนพื้น ทุ่ง และจะกระทํา ให้ นกทัง้ สิน
้ ในอากาศมาจั บอย ู่ บนท่าน และเราจะให้ สัตว์ทั ่วท งั ้
5
โลกได้อม
ิ่ หนําด้วยตัวท่าน เราจะเอาเนื้ อของท่านเกลี่ยไว้บนภูเขา และถมหุบเขาด้วยศพ
ของท่าน 6 เราจะให้แผ่นดินถึงแม้ภูเขาชุม
่ โชกด้วยเลือดกําลังไหลของท่าน และห้วยจะเต็ม
ไปด้วยท่าน 7 เมื่อ เราดั บท ่าน เราจะคลุม ฟ้า สวรรค์ ไว้ และกระทํา ให้ดวงดาวมืด ไป เราจะ
เอาเมฆบังดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์จะไม่ทอแสง 8 แสงสุกใสทัง้ สิน
้ แห่งสวรรค์นั้นเราจะ
กระทํา ให้ มื ดอย ู่ เหนื อ ท่าน และวางความมืด ไว้เหนื อ แผ่น ดิน ของท่าน องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 9 เมื่อเราทําลายท่านท่ามกลางประชาชาติในประเทศซึ่งท่านไม่รูจั
้ ก
นั ้น เราจะกระทําให้จิตใจของชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมากลําบาก 10 เออ เมื่อเราแกว่งดาบ
ของเราต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย เราจะกระทํา ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากแลตะลึง ที่ ท่าน
และกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลายจะสะทกสะท้านเพราะท่าน ในวันทีท
่ ่านล้มลงนั ้น เขาทัง้ หลาย
11
จะตัว สัน
่ ทุก ขณะจิต ทั ่วก ัน เพราะห่วงชีวต
ิ ของตนเอง เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า ดาบของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนจะมาเหนื อท่าน 12 เราจะทําให้หมู่นิ กรของท่าน
ล้มลงด้วยดาบของผู้มีกําลัง ทุกคนก็ ล้วนเป็ นที ่ทารุ ณที่สุดในบรรดาประชาชาติ เขาจะนํา
ความทะเยอทะยานของอียป
ิ ต์ ให้มาถึงที่ สิน
้ สุด และหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของมัน จะพินาศ 13 เรา
จะทําลายสัตว์ของเมืองนั ้นทัง้ สิน
้ จากข้างนํ้ามากหลายและไม่มีเท้ามนุษย์คนใดกระทําให้
นํ้านั ้นขุ่นอีก กีบสัตว์ก็จะไม่กระทําให้น้ํานั ้นขุ่นอีกเช่นกัน 14 แล้วเราจะทําให้น้ําของเขาทัง้
หลายลึก และกระทําให้แม่น้าํ ทัง้ หลายของเขาไหลไปเหมือนนํ้ามันไหล องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 เมื่อเรากระทําให้แผ่นดินอียป
ิ ต์รกร้าง และประเทศนั ้นจะขาดสิง่
ที่ เคยอุ ดมสมบู รณ ์ เมื่อ เราฟาดฟัน คนทัง้ ปวงที่ อาศัย อยู่ ในประเทศนั ้น แล ้ว เขาทัง้ หลาย
จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 16 นี่ เป็น บทครํา่ ครวญที่ จะร้องครํา่ ครวญ เหล่ าธิดาแห่ง
ประชาชาติ จะร้องบทนั ้น เขาจะร้องเรือ
่ งอียป
ิ ต์ และหมู่ นิกรของอียป
ิ ต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
1

บทครํา่ ครวญเรือ
่ งหมู่นิกรอียป
ิ ต์

17 ต่อมาเมื่อวันที ่สิบห้า

เดือนที่ สิบสอง ในปี ที่ สิบสอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง
ข้าพเจ้าว่า
จงพิลาปรํา่ ไห้เพื่อคนเป็ นอันมากของอียป
ิ ต์ และจงส่ง
เขาลงไป ทัง้ ตัว เขาและเหล่า ธิดาแห่ง ประชาชาติ ที่ โอ่ อ่า ไปยัง โลกบาดาล ไปยัง บรรดาคน
เหล่านั ้นที่ไปยังปากแดนคนตายแล้ว 19 ในเรือ
่ งความงาม ท่านงามลํ้ากว่าผู้ใดๆหรือ จงลง
ไป ไปนอนกับผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต 20 เขาทัง้ หลายจะล้มลงกลางบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ มี
ดาบกําหนดไว้แล้ว จงลากอียป
ิ ต์ไปเสียพร้อมกับหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของเขา 21 เหล่าชายฉกรรจ์
ในบรรดาผู้ที่ แกล้วกล้าจะพูดเรือ
่ งของเขากับผู้ชว
่ ยของเขาจากกลางนรกว่า ‘เขาได้ ลงมา
แล้ว เขานอนอยู่ คือคนที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ� 22 อัสซูรก็อยู่ที่นั ่นรวมทัง้ คณะ
มีหลุมศพอยู่รอบตัว ทุกคนถูกฆ่าและล้มลงด้วยดาบ 23 ที่ฝังศพของคนเหล่านี้ อยู่ที่แดนม
รณาส่วนที่ไกลที่สุด และคณะของเธอก็อยูรอบหลุ
่
มฝังศพของเธอ ทุกคนถูกฆ่า ล้มลงด้วย
ดาบ เป็น พวกที่ ให้ เก ิด ความครันคร
่
้ามในแผ่น ดิน ของคนเป็น 24 เอลามก็ อยู่ ที่ นั่น ทัง้ หมู่
18 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
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นิ กรทัง้ สิ้นก็อยู่รอบหลุมศพของเธอ ทุกคนถูกฆ่า และล้มลงด้วยดาบ ผู้ลงไปสู่โลกบาดาล
โดยไม่เข้าสุหนั ต เป็นพวกที่ให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้องทน
รับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ ลงไปปากแดนคนตาย 25 เขาได้ ทําที ่ให้เธอนอนในหมู่พวก
ผู้ ที่ ถู กฆ่า พร้อมกับ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ มี หลุม ศพอยู่ รอบตัว เป็น ผู้ ที่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ทุก
คน ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะว่าเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้อง
ทนรับ ความอับอายขายหน้า กับ ผู้ ที่ ลงไปยัง ปากแดนคนตาย เขามี ที่ อยู่ในหมู่ พวกผู้ ถู กฆ่า
26 เมเชคกั บท ูบั ลก ็ อยู่ ที่ นั่น ทัง
้ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ หลุม ศพของเธอทัง้ สองอยู่ รอบเขา
เป็นผูที
้ ่ไม่เข้าสุหนัตทุกคน ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของ
คนเป็น 27 เขาทัง้ หลายจะไม่ ได้ นอนอยู่ กับ ผู้ แกล้ว กล้า ในจําพวกที่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ที่ ได้ ล้ม
ลง ลงไปยังนรกพร้อมกับยุทโธปกรณ์ ของเขา ผู้ซึ่งมีดาบวางไว้ใต้ศีรษะของเขา และความ
ชัว่ ช้า ก็ อยู่ บนกระดูก ของเขา เพราะว่า เขาให้ ผู้ แกล้ว กล้า ครันคร
่
้า มอยู่ ในแผ่น ดิน ของคน
เป็น 28 ดังนั ้นท่านจะต้องถูกหักในหมู่พวกผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต และนอนอยู่กับคนเหล่านั ้นที่
ถู กฆ่าด้วยดาบ 29 เอโดมก็ อยู่ที่ นั่น คือบรรดากษั ตริย์และบรรดาเจ้านายทัง้ หลายของเธอ
แม้ว่าเขาทัง้ หลายมีอานุภาพ เขายังถูกนํามาวางไว้กับบรรดาคนเหล่านั ้ นที่ถูกฆ่าด้วยดาบ
เขาจะนอนอยูก
่ ับผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต กับบรรดาคนที่ได้ลงไปยังปากแดนคนตาย 30 เจ้านาย
จากทิศเหนื อก็อยู่ที่นั ่นอยู่กันหมด คนไซดอนทัง้ หมด ผู้ที่ลงไปด้วยความอายพร้อมกับผู้ที่
ถูกฆ่า เพราะเหตุความครันคร
่
้ามทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาได้กระทําขึ้นด้วยกําลังของเขา เขานอนอยู่ที่
นั ่นไม่เข้าสุ หนัตพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ และทนรับความอับอายขายหน้ากับบรรดาผู้ที่
ลงไปยังปากแดนคนตาย 31 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เมื่อฟาโรห์เห็นพวกเหล่านั ้น
แล้ว ท่านก็จะเบาใจในเรือ
่ งหมูน
่ ิ กรทัง้ สิน
่ ิ กรทัง้ สิน
้ ของท่าน ฟาโรห์และหมูน
้ ของท่านถูกฆ่า
32
ด้วยดาบ เพราะเราได้ให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น เพราะฉะนั ้นเขาจะ
ถูกวางไว้ท่ามกลางผู้ไม่ เข้าสุหนั ต พร้อมกับผู้เหล่ านั ้ นที ่ถู กฆ่าด้วยดาบ ทัง้ ฟาโรห์และหมู่
นิ กรทัง้ สิน
้ ของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

33
หน้าที่ของยามเฝ้าจิตวิญญาณ คือจงตักเตือนคนชัว่
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับชนชาติ
ของเจ้าและกล่าวแก่เขาว่า ถ้าเรานําดาบมาเหนื อแผ่นดิน และถ้าประชาชนในแผ่นดินนั ้น
ตัง้ ชายคนหนึ่ ง จากพวกเขาให้ เป็น ยาม 3 และถ้า เขาเห็น ดาบมาเหนื อ แผ่น ดิน จึง เป่า แตร
และตัก เตือนประชาชน 4 เมื่อ คนหนึ่ ง คนใดได้ยน
ิ เสียงแตรแต่ ไม่ นําพาต่อ เสียงตัก เตือน
และดาบนั ้ นก ็ มาพาเอาคนนั ้น ไปเสีย ให้โลหิต ของคนนั ้น ตกบนศีรษะของคนนั ้น เอง 5 คือ
เขาได้ยน
ิ เสียงแตร แต่ ไม่ นําพาต่อ เสียงตัก เตือน ให้ โลหิต ของคนนั ้น ตกอยู่ บนคนนั ้น เอง
ถ้า เขาได้ นําพาต่อ เสียงตัก เตือนแล้ว เขาจะได้ ชว
ิ ของตนเองให้ รอดพ้น 6 แต่ ถ้า คน
่ ยชีวต
ยามเห็น ดาบมาแล้ว และไม่ เป่า แตร ประชาชนจึง ไม่ ได้ รับ เสียงตัก เตือน และดาบก็ มาพา
คนหนึ่ งคนใดไปเสีย คนนั ้นถูกนําไปด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิต
7
ของเขาจากมือของยาม ฉะนี้ แหละ เจ้า โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้กระทําเจ้าให้เป็นคน
ยามสําหรับวงศ์วานอิสราเอล เจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคําจากปากของเราเมื่อไร เจ้าจงให้คําตักเตือน
8
ของเราแก่ ประชาชน ถ้าเรากล่าวแก่ คนชัวว
่ ่า โอ คนชัว่ เอ๋ย เจ้ าจะต้องตายแน่ แต่ เจ้ าก็
มิได้กล่าวคําตักเตือนให้คนชัว่ กลับจากทางของเขา คนชัวน
้ จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้า
่ ัน
9
ของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้า แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชัว่ ให้หน
ั
กลับ จากทางของเขาแล้ว แต่ เขาไม่ หน
ั กลับ จากทางของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ ช้า
ของเขา แต่เจ้าได้ชว
ิ ของเจ้าเองให้รอดพ้นแล้ว 10 เจ้า โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจง
่ ยชีวต
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กล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอล พวกเจ้า เคยกล่าวดังนี้ ว่า ‘การละเมิด และความบาปทัง้ หลาย
ของเราอยู่ เหนื อ เรา เราก็ ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิง่ เหล่า นี้ เราจะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ อย่างไร
11
� จงกล่าวตอบเขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราไม่
พอใจในความตายของคนชัว่ แต่พอใจในการที่ คนชัว่ หันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ จง
หัน กลับ จงหัน กลับ จากทางชัว่ ของเจ้า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย ยอมตายทําไม 12 เจ้า บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติของเจ้าว่า ความชอบธรรมของผู้ชอบธรรมจะไม่
ช่วยเขาให้พ้นในวันที่เขาละเมิด ส่วนความชัว่ ของคนชัวน
้ จะไม่กระทําให้เขาล้มลงในวันที
่ ัน
่เขาหันกลับ จากความชัว่ ของเขา และคนชอบธรรมจะไม่ ดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ ด้วยความชอบธร
รมในวันที ่ เขากระทํา บาป 13 แม้ เราจะได้ กล ่าวแก่ คนชอบธรรมว่า เขาจะมี ชี วิตอยู่ แน่ ถ้า
เขายังวางใจในความชอบธรรมของเขา และกระทําความชัว่ ช้า การกระทําทัง้ หลายที่ ชอบ
ธรรมของเขาย่อมไม่อยู่ในความทรงจําอีกเลย แต่ เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าซึ่งเขา
ได้ กระทําไว้ 14 อีกประการหนึ่ ง แม้เราจะได้ กล่าวแก่ คนชัวว
่ ่า ‘เจ้ าจะต้องตายแน่ � ถ้าเขา
หัน กลับ จากบาปของเขา มากระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 15 ถ้า คนชัว่ ได้ คืน
ของประกัน ขโมยอะไรของเขามาก็ คืน เสีย และดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ แห่ งชีวต
ิ ไม่ กระทํา
ความชัว่ ช้าเลย เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่
เขาไม่ต้องตาย 16 บาปซึ่งเขาได้กระทํามาแล้ว จะไม่
จดจํานํามากล่าวโทษเขา เขาได้กระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ
แน่ 17 แต่ชนชาติของเจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� ในเมื่อวิธี
18
การของเขาเองไม่ ยุติธรรม เมื่อ คนชอบธรรมหัน กลับ จากความชอบธรรมของเขาและ
กระทํา ความชัว่ ช้า เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้า นั ้น 19 แต่ ถ้า คนชัว่ หัน กลับ จากความ
ชัว่ ของเขาและกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ โดยเหตุ
20
นั ้น เจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
เราจะพิพากษาเจ้า ตามการประพฤติ ของเจ้า แต่ละคน� 21 และอยู่ มา เมื่อ วันที ่ ห้า เดือน
ที่ สิบ ในปี ที่ สิบ สอง ซึ่ง เราได้ ถู กกวาดไปเป็น เชลย ชายคนหนึ่ ง หนี มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
มาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า “เมืองนั ้น แตกเสีย แล้ว� 22 ในเวลาเย็ นก ่อ นที่ ผู้ ลี้ ภัย มา พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ ได้ มาอยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงเปิด ปากของข้าพเจ้า ทัน เวลาที่
ชายคนนั ้นมาถึงในตอนเช้า ดังนั ้นปากของข้าพเจ้าจึงเปิดออก ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นใบ้ต่อไป
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 24 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ชาวเมืองที่ อาศัย
อยู่ ในที่ รา้ งเปล่า ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอลกล่าวเรือ
่ ยๆว่า ‘อับ ราฮัม เป็น แต่ ชายคนเดียว และ
ยัง ถือ กรรมสิทธิ์ที่ ดิ นนี้ แต่ พวกเราหลายคนด้วยกัน คงต้องประทานแผ่น ดิน นั ้น ให้ เป็น
กรรมสิทธิแก่
์ เรา � 25 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ารับประทานเนื้ อพร้อมเลื อด เจ้าเงยหน้าขึ้นนมัสการรู ปเคารพของเจ้าและ
ทําให้โลหิตตก แล้วเจ้ายังจะเอากรรมสิทธิที
่ ้วยดาบของเจ้า เจ้า
์ ่ดินนี้ อีกหรือ 26 เจ้ายืนอยูด
กระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน และเจ้าทุกคนได้กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน
แล้วเจ้าจะเอากรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นนี้ หรือ 27 จงกล่าวเช่นนี้ แก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด บรรดาคนที่อยู่ในที่รา้ งเปล่าจะต้องล้มลงด้วยดาบ และ
คนที่อยู่ที่พื้นทุ่ง เราจะมอบให้เป็นอาหารแก่สัตว์ป่า และบรรดาคนเหล่านั ้นที่อยู่ในที่กําบัง
เข้มแข็งและอยู่ในถํ้าจะตายด้วยโรคระบาด 28 และเราจะกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างที่สุด
และความหยิง่ ผยองในอานุภาพของแผ่นดินนั ้นจะสูญสิน
้ ไป ภูเขาแห่งอิสราเอลจะรกร้าง
จนไม่มีคนเดินผ่าน 29 แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้กระทําให้แผ่นดิน
นั ้น รกร้างที่ สุด เพราะเหตุ จากการอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น
30 เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ชนชาติ ของเจ้า ที่ พู ดเรือ
่ งเจ้า ข้างกําแพงเมืองและตามประตู
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บ้าน พู ดต่ อก ัน และกั นก ับ พี่ น้องของตนว่า ‘มาเถิด มาฟัง เสียงพระวจนะซึ่ง ออกมาจาก
พระเยโฮวาห์�
ประชาชนประพฤติอย่างคนหน้าซื่อใจคด
31 และเข้า มาหาเจ้า อย่างที่ ชาวตลาดมา และเขามานั ่ง ข้างหน้า เจ้า อย่างประชาชนของ
เรา เขาฟัง คํา พูด ของเจ้า แต่ เขาไม่ ยอมกระทํา ตาม เพราะว่า เขาแสดงความรัก มากด้วย
ปากของเขา แต่จิตใจของเขามุ่งอยูต
่ ามความโลภของเขา 32 และ ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือนคน
ร้องเพลงรักแก่เขา มีเสียงไพเราะและเล่นดนตรีเก่ง เพราะเขาฟังคําพูดของเจ้า แต่เขาไม่
ยอมกระทําตาม 33 และเมื่อการเช่นนี้ เป็นมา (ดู เถิด ก็ จะมา� เขาทัง้ หลายจะทราบว่ามี ผู้
พยากรณ์ อยูในหมู
่
่พวกเขา�

34
คําตักเตือนสําหรับพวกผู้พยากรณ์ ที่รักเงิน
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ กล่าว
โทษบรรดาผู้ เลี้ยงแกะแห่ งอ ิส ราเอล จงพยากรณ์ และกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสแก่ พวกผู้เลี้ยงแกะดังนี้ ว่า วิบัติแก่ ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้
เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือ 3 เจ้ารับประทานไขมัน เจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้
าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ แต่เจ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่ 4 ตัวทอ
ี่ อ
่ นเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกําลัง ตัวทเจ
ี่ ็บเจ้า
ก็ไม่รักษา ตัวทก
ี่ ระดูกหักเจ้าก็มิได้พันผ้า ตัวทถู
ี่ กขับไล่ออกไปเจ้าก็มิได้ไปตามกลับมา ตัวที่
หายไปเจ้าก็มิได้เสาะหา และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขีเบี
่ ยดเบียน
5 ดังนั ้ นมันจึงกระจัดกระจายไปหมด เพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเมื่อมันกระจัดกระจาย
ไป มั นก ็ ตกเป็น อาหารของสัตว์ป่า ทัง้ ปวงในทุ่ง 6 แกะของเราก็ เท ี่ยวไปตามภูเขาทัง้ หมด
และตามเนิ นเขาสูงทุกแห่ง เออ แกะของเราก็กระจายไปทัว่ พื้นพิภพ ไม่มีใครเที่ยวค้น ไม่มี
ใครเสาะหามัน 7 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายผูเ้ ป็นผูเ้ ลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ 8 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เพราะแกะของเรากลายเป็น
เหยื่อ และแกะของเรากลายเป็น อาหารของสัตว์ป่า ทุ่ง ทัง้ สิน
้ เพราะไม่ มี ผู้ เลี้ยงแกะ และ
เพราะผู้เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของเรา แต่ผู้เลี้ยงแกะนั ้นเลี้ยงตัวเอง และไม่
ได้เลี้ยงแกะของเรา 9 เพราะฉะนั ้น โอ ท่านทัง้ หลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 10 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ ผู้ เลี้ยง
แกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจากมือของเขา และให้เขายับยัง้ การเลี้ยงแกะของ
เขา ผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้ เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะของเราให้พ้นจากปากของเขา
เพื่อมิให้แกะเป็นอาหารของเขา
อาณาจักรของดาวิดจะตัง้ ขึ้นเหนื ออิสราเอลในอนาคต
ดูเถิด เราคือเราเองจะค้นหาแกะของเรา
และจะเที่ยวหามัน 12 ดังผู้เลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูงแกะในวันที ่เขาอยู่ท่ามกลางแกะของเขาที่
กระจัดกระจายไป เราจะเที่ยวหาแกะของเราดัง นั ้น และเราจะช่วยเขาให้ พ้น จากสถานที่
ทัง้ หลายซึ่ง เขาได้ กระจัดกระจายไปอยู่ในวันม ี เมฆและมี ความมืด ทึบ 13 เราจะนํา เขาออก
มาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆ และจะนํา เขามาไว้ในแผ่น
ดินของเขาเอง และเราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอล ใกล้ ห้วยทัง้ หลายและในท้องถิน
่
14
ทุกแห่งที่ มีคนอาศัยในประเทศนั ้น เราจะเลี้ยงเขาในลานหญ้าอย่างดี และคอกของเขา
จะอยู่บนบรรดาภูเขาสูงแห่งอิสราเอล ณ ที่ นั่น เขาจะนอนลงในคอกที่ ดี และเขาจะหากิน
11 เพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
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อยู่บนลานหญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอล 15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะ
กระทําให้เขานอนลง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 16 เราจะเที่ยวหาแกะที่หาย
และเราจะนํา แกะที่ ถู กขับ ไล่ ออกไปกลับ มาอีก และเราจะพัน ผ้า ให้ แกะที่ กระดู กห ัก และ
เราจะเสริม กําลัง แกะที่ อ่อนเพลีย แต่ ตั วท ี่ อว
้ นและเข้ม แข็ง เราจะทําลาย เราจะเลี้ยงเขา
17
ด้วยความยุติธรรม องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ เจ้าทัง้ หลายผู้เป็นฝูงแพะ
แกะของเราเอ๋ย ดู เถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับ แกะ ระหว่างแกะผู้ กับ แพะผู้ 18 ที่
จะหากินในลานหญ้าอย่างดีนั้นยังไม่พออีกหรือ เจ้าจึงต้องเอาเท้าเหยียบลานหญ้าที่เหลือ
อยู่ ของเจ้า และดื่ มน ้าํ จากแหล่ง นํ้า ที่ ลึก ยัง ไม่ พอหรือ จึง เอาเท้า ของเจ้า กวนนํ้า ที่ เหลือ
อยู่ ให้ ขุ่น 19 แกะของเราจะต้องกิน สิง่ ที่ เท ้า ของเจ้า ยํ่า และดื่ มสิ ่ง ที่ เท ้า ของเจ้า ทําให้ ขุ่น
หรือ 20 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่เขาดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา คือเราเอง จะ
พิพากษาระหว่างแกะอ้วนกับแกะผอม 21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลักแกะตัวอ
่อนเพลีย ด้วยเขาของเจ้า เจ้ าทําให้เขากระจายไปต่างถิน
่ 22 เราจึง จะช่วยฝูง แพะแกะของ
เราให้รอด เขาจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป และเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ 23 และเรา
จะตัง้ ผู้ เลี้ยงแกะผู้ หน่งึ ไว้เหนื อ เขา คือ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ของเรา และท่านจะเลี้ยงเขาทัง้ หลาย
ท่านจะเลี้ยงเขาและจะเป็น ผู้ เลี้ยงของเขา 24 และเราคือ พระเยโฮวาห์จะเป็น พระเจ้า ของ
เขา และดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้านายท่ามกลางเขา เราคือพระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจา
25
แล้ว เราจะกระทําพันธสัญญาสันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตว์รา้ ยเสียจากแผ่นดิน เขา
จะอาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารอย่างปลอดภัย และนอนอยูใ่ นป่าไม้ 26 และเราจะกระทําให้เขา
กับสถานที่รอบๆเนิ นเขาของเราเป็นแหล่งพระพร เราจะส่งฝนลงมาให้ตามฤดูกาล เป็นห่า
ฝนแห่งพระพร 27 ต้นไม้ที่ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์ และเขาจะอยู่
อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขา และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเราหักคาน
แอกของเขาเสีย และช่วยเขาให้พ้นจากมือของผู้ที่กักเขาให้เป็นทาส 28 เขาจะไม่เป็นเหยื่อ
ของประชาชาติ อีกต่อไป หรือสัตว์ป่าดิ นก็จะไม่กินเขา และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้
ใดกระทําให้เขากลัว 29 และเราจะจัดหาไร่นาอันมีช่อ
ื ให้แก่เขา เพื่อเขาจะไม่ถูกผลาญด้วย
ความอดอยากในแผ่น ดิน นั ้น ต่อ ไปอีก ไม่ ต้องทนรับ ความอับอายขายหน้า จากประชาชาติ
30 และเขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาสถิ ตก ับ เขา และเขาคือ วงศ์ วาน
อิสราเอลเป็น ประชาชนของเรา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 31 เจ้ าทัง้ หลาย
เป็น แกะของเรา เป็น แกะในลานหญ้า ของเรา เจ้ าทัง้ หลายเป็น มนุษย์และเราเป็น พระเจ้า
ของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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ภูเขาเสอีรจ
์ ะเป็นที่รา้ งเปล่า
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของ
เจ้าต่อสู้ภูเขาเสอีร ์ และพยากรณ์ ต่อมัน 3 และกล่าวแก่มันว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ ภูเขาเสอีรเอ๋
์ ย เราต่อสู้กับเจ้า และเราจะเหยียดมือของเราต่อสู้เจ้า และ
เราจะกระทําให้เจ้ารกร้างที่สุด 4 เราจะกระทําให้หว
ั เมืองของเจ้าถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าและเจ้า
จะเป็ นที ่ รกร้าง และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 5 เพราะเจ้า พยาบาทอยู่ เป็น นิ ตย์
และให้ โลหิต ของประชาชนอิสราเอลไหลออกด้วยอํานาจของดาบในเวลาพิบั ติ ของเขา ใน
เวลาที่ความชัว่ ช้าของเขาสิน
้ สุดลง 6 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เพราะฉะนั ้น เรา
มี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราจะเตรียมเจ้า เพื่อ รับ โทษแห่ง การให้ โลหิต ตก และโลหิต จะไล่ ตาม
เจ้า เพราะเจ้า มิ ได้ เกล ียดชัง เรือ
่ งโลหิต เพราะฉะนั ้น โลหิต จึง จะไล่ ตามเจ้า ไป 7 ดัง นั ้น เรา
จะกระทําให้ภูเขาเสอีรร์ กร้างที่สุด และเราจะตัดผู้ที่ผ่านออกมาและผู้ที่กลับเข้าไปเสียจาก
1
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มัน 8 ภูเขาของเขานั ้น เราจะให้มีผู้ที่ถูกฆ่าเต็มไปหมด ผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบจะล้มลงตามเนิ น
เขาของเจ้า ตามหุบเขาของเจ้า และในห้วยทัง้ สิน
้ ของเจ้า 9 เราจะกระทําเจ้าให้เป็นทีร่ กร้าง
อยู่เนื องนิ ตย์ และหัวเมืองของเจ้าจะไม่ กลับคืนมาอีก แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮ
วาห์ 10 เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘ประชาชาติทัง้ สองนี้ และประเทศทัง้ สองนี้ จะต้องเป็นของเรา เรา
จะเอาเขามาเป็น กรรมสิทธิ�
์ ถึง แม้ พระเยโฮวาห์สถิต อยู่ที่ นั่น 11 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะกระทําต่อเจ้าตามความกริว้ และความ
อิจฉาของเจ้า ซึ่งเจ้าสําแดงเพราะความเกลียดชังของเจ้าซึ่งมีต่อเขา เมื่อเราพิพากษาเจ้า
เราจึงจะสําแดงตัวของเราในหมู่พวกเขาให้เขารู จั
้ ก 12 และเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮ
วาห์ และทราบว่า เราได้ยน
ิ คํา หมิน
่ ประมาททัง้ ปวงของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ พู ดต่อ ภูเขาทัง้ หลาย
แห่งอิสราเอลว่า ‘มันถูกทิง้ ไว้ให้รกร้าง มันถูกมอบไว้ให้เราเผาผลาญเสีย� 13 ด้วยปากของ
เจ้า เจ้าเบ่งตัวเจ้าต่อสู้เรา และว่าเราอีกมากหลาย เราได้ยน
ิ แล้ว 14 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เมื่อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ ชื่นชมยินดี เราจะกระทํา เจ้า ให้ รกร้างไป 15 เจ้ าได้
ชื่นชมยินดีต่อมรดกแห่งวงศ์วานอิสราเอลเพราะมันเป็ นที่รกร้างฉั นใด เราจะกระทําแก่เจ้
าฉั นนั ้น โอ ภูเขาเสอีรเอ๋
์ ย รวมทัง้ เอโดมทัง้ หมด ทัง้ หมดเลย เจ้าจะต้องเป็ นที่รกร้าง แล้ว
เขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

36
ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลจะกลับคืนให้เป็นดังเดิม

1 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ ต่อภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลว่า ภูเขาแห่งอิส
ราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพ
ราะศั ตรู กล ่าวขวัญ ถึง เจ้า ว่า ‘อ้า ฮา แม้แต่ ที่ สูง โบราณเหล่า นั ้น ได้ ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของ
เราแล้ว� 3 เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
เพราะว่า เขากระทํา ให้ เจ้ ารกร้าง และกลืน เจ้า เสีย ทุ กด ้านเพื่อ เจ้า จะได้ ตกเป็น กรรมสิทธิ์
ของชนชาติ ที่ เหลือ อยู่นั ้น และริม ฝีปากของพวกช่างพู ดก ็ เอาเรือ
่ งของเจ้า ไปนิ นทา เป็ นที
่ เสื่อมเสีย ชื่อ เสียงในหมู่ ประชาชน 4 ภู เขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้น จงฟัง
พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แก่ ภู เขาและ
เนิ น เขา แม่น้าํ และหุบเขา ที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และรกร้าง และหัว เมืองที่ ถู กละทิง้ ซึ่ง ได้
กลายเป็น เหยื่อ และเป็ นที ่ เย้ ยหยัน แก่ ประชาชาติ ที่ เหลือ อยู่ รอบๆนั ้น 5 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ด้วยความหวงแหนอย่างเดือดดาลของเรา เราพูดกล่าว
โทษประชาชาติที่เหลืออยู่ และแก่เอโดมทัง้ สิน
้ ผู้ที่มอบแผ่นดินของเราให้แก่ตนเองให้เป็น
กรรมสิทธิ์ ด้วยความร่าเริงอย่างเต็มใจ และใจประมาทหมิน
่ อย่างที่สุด เพื่อเขาจะได้ไล่คน
แผ่น ดิน นั ้น ออกไป เพื่อ จะได้ ปล้น เอาไปเสีย 6 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวคํา พยากรณ์ เก ี่ย วกับ
แผ่นดิ นอิสราเอล และจงกล่าวแก่ ภู เขาและเนิ นเขา แก่ ห้วยและหุบเขาว่า องค์ พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราพูด ด้วยความหวงแหนและความพิโรธของเรา เพราะ
เจ้า ได้ ทนรับ ความอับอายขายหน้า จากประชาชาติ 7 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า จึง ตรัสว ่า เราปฏิญาณว่า ประชาชาติ ที่ อยู่ รอบเจ้า นั ้น จะทนรับ ความอับอายขายหน้า
8 โอ ภู เขาทัง
้ หลายแห่งอ ิส ราเอลเอ๋ย แต่ เจ้ าจะแตกกิง่ ของเจ้า ออกมา และออกผลให้แก่
อิสราเอลประชาชนของเรา เพราะไม่ชา้ เขาจะได้กลับมา 9 เพราะ ดูเถิด เราอยู่ฝ่ายเจ้า เรา
จะหันมาหาเจ้า และเจ้าจะถูกไถและถูกหว่าน 10 และเราจะทวีคนให้แก่เจ้า คือบรรดาวงศ์
วานอิสราเอลทัว่ หมด หัวเมืองจะมีคนมาอาศัยอยู่ และสถานที่รา้ งเปล่าจะถูกสร้างขึ้นใหม่
11 เราจะทวีทัง
้ คนและสัตว์ให้แก่ เจ้า จะเพิม
่ ขึ้น และมี ลูก ดก และเราจะกระทํา ให้เจ้ ามี คน
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อาศัยอยูอ
่ ย่างในกาลก่อน และจะเป็นประโยชน์ แก่เจ้ามากกว่าแต่ก่อน แล้วเจ้าจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ 12 เออ เราจะให้คนดําเนิ นบนเจ้า คื ออิสราเอลประชาชนของเราด้วย
และเขาทัง้ หลายจะได้เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ และเจ้าจะเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่เอาลูก
ของเขาไปอีก 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะคนกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘เจ้ ากิน
คนและเจ้าได้เอาลูกของประชาชาติของเจ้าไป� 14 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เพราะ
ฉะนั ้น เจ้า จะไม่ กิน คน และจะไม่ เอาลูก ของเจ้า จากประชาชาติ ของเจ้า ไปอีก เลย 15 เราจะ
ไม่ให้เจ้าได้ยน
ิ คําประมาทหมิน
่ ของประชาชาติต่างๆอีก และเจ้าไม่ต้องทนรับความอับอาย
ขายหน้าของชนชาติ ทัง้ หลายอีกเลย และไม่ต้องกระทําให้ประชาชาติ ของเจ้าสะดุดอีกเลย
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
อิสราเอลที่กระจัดกระจายไปแล้วจะกลับคืนมาและรับความรอด

16 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อีกว่า 17 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

เมื่อวงศ์ วาน
อิสราเอลได้ มาอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของตน เขากระทํา ให้ แผ่ นดิน เป็น มลทิน ด้วยวิถี และ
การกระทํา ของเขา ความประพฤติ ของเขาที่ มีต ่อ หน้า เราก็ เหมือ นมลทิ นอ ัน เกิด จากระดู
18 เพราะฉะนั ้นเราจึงระบายความกริว
่ งโลหิตซึ่งเขาได้กระทํา
้ ของเราออกเหนื อเขาด้วยเรือ
ให้ ตกบนแผ่น ดิน ด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพซึ่ง เขากระทํา ให้ แผ่ นดิน นั ้น เป็น มลทิน 19 เราจึง ให้
เขากระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และเขาถูก กระจายไปตามประเทศต่างๆ เรา
พิพากษาเขาตามวิถี และการกระทํา ของเขา 20 แต่ เมื่อ เขามายัง บรรดาประชาชาติ เขาจะ
มาที่ไหนก็ตาม เขาได้ลบหลู่ นามบริสุทธิ์ของเรา ซึ่งคนกล่าวขวัญถึงเขาว่า ‘คนเหล่านี้ เป็น
ประชาชนของพระเยโฮวาห์ ถึงกระนั ้นเขายังต้องออกไปจากแผ่นดินของพระองค์� 21 แต่
เรายังสงสารนามบริสุทธิข
์ องเรา ซึ่งวงศ์วานอิสราเอลได้ลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเขา
ตกไปอยู่นั ้น 22 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เรากําลังจะกระทําอยู่แล้ว ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ เจ้า แต่ เพราะ
เห็นแก่นามบริสุทธิข
์ องเรา ซึ่งเจ้าได้ลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเจ้าเข้าไปอยูนั
่ ้น 23 และ
เราจะชําระให้ นามที่ ยิง่ ใหญ่ ของเราบริสุทธิ ์ ซึ่ง เป็น นามที่ ถู กลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติ
และซึ่ง เจ้า ได้ ลบหลู่ ท่ามกลางเขา และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ เมื่อ เราสําแดงความบริสุทธิ ์ ของเราท่ามกลางเจ้า
ต่อ หน้า ต่อตาเขาทัง้ หลาย 24 เพราะว่า เราจะเอาเจ้า ออกมาจากท่ามกลางประชาชาติ และ
รวบรวมเจ้า มาจากทุก ประเทศ และจะนํา เจ้า เข้า มาในแผ่น ดิน ของเจ้า เอง 25 เราจะเอา
นํ้า สะอาดพรมเจ้า และเจ้า จะสะอาดพ้น จากมลทิน ทัง้ หลายของเจ้า และเราจะชําระเจ้า
จากรู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้า 26 เราจะให้ใจใหม่แก่ เจ้า และเราจะบรรจุ จิ ตวิญญาณใหม่
ไว้ในเจ้า เราจะนํา ใจหิน ออกไปเสีย จากเนื้ อ ของเจ้า และจะให้ ใจเนื้ อ แก่ เจ้า 27 และเราจะ
ใส่ วญ
ิ ญาณของเราภายในเจ้า และกระทํา ให้ เจ้ าดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และเจ้า จะ
รักษาคําตัดสินของเราและกระทําตาม 28 เจ้าจะอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษ
ของเจ้า และเจ้า จะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเจ้า 29 เราจะช่วย
เจ้า ให้ พ้น มลทิน ทัง้ หลายของเจ้า และเราจะเรียกข้าวมา และจะกระทํา ให้ อุดมสมบูรณ์
และจะไม่ ให้เจ้ าเกิด การกันดารอาหารเลย 30 เราจะกระทํา ให้ ผลของต้นไม้ และไร่นาอุ ดม
สมบู รณ์ เพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าเพราะการกันดารอาหารท่ามกลาง
ประชาชาติอีกเลย 31 แล้วเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางที่ชว
ั ่ ของเจ้า และการกระทําที่ไม่ดีของเจ้า
แล ้ว เจ้า จะเกลียดตัว เจ้า ในสายตาของเจ้า เอง เพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า และเพราะการก
ระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า 32 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ที่ เรากระทํา นั ้ นม ิ
ใช่ เพราะเห็น แก่ เจ้า ขอให้เจ้ าทราบเสีย โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงอับอายและขายหน้า
ด้วยเรือ
่ งทางของเจ้าเถิด 33 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที ่เราชําระเจ้าให้
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หมดจากความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเจ้านั ้น เราจะกระทําให้เจ้าอาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมือง และ
สถานที่ ทิง้ ร้างจะได้ สร้างขึ้น ใหม่ 34 แผ่ นดิ นที ่ รกร้างจะได้ รบ
ั การไถแทนที่ จะเป็ นที ่ รกร้าง
ดังที่ปรากฏต่อสายตาของคนทัง้ หลายที่ผ่านไปมา 35 และเขาทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘แผ่นดิน
นี้ ที่เคยรกร้างกลายเป็นอย่างสวนเอเดน หัวเมืองที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกร้างและปรักห
ักพัง เดีย
๋ วนี้ ก็มีกําแพงล้อมรอบและมีคนอาศัย� 36 แล้วประชาชาติที่เหลืออยูรอบๆ
่
เจ้าจะ
ทราบว่า เรา พระเยโฮวาห์ ได้ สร้างที่ ปรักหักพังเหล่านี้ ข้น
ึ ใหม่ และปลูกพืชในที่ รกร้างนั ้น
เรา พระเยโฮวาห์ ได้ลัน
่ วาจาไว้แล้ว และเราจะกระทําเช่นนั ้น 37 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า เราจะให้วงศ์วานอิสราเอลขอให้เรากระทําสิง่ นี้ ให้ด้วย คือให้เพิม
่ คนอย่างเพิม
่
38
ฝูง แพะแกะ ฝูง แพะแกะอัน บริสุทธิ์ และฝูง แพะแกะที่ เยรู ซาเล็ม ระหว่างเทศกาลตาม
กําหนดของเธอเป็นอย่างไร เมืองที่ถูกทิง้ ร้างจะเต็มไปด้วยฝูงคนอย่างนั ้น แล้วเขาจะทราบ
ว่า เราคือพระเยโฮวาห์�

37
หว่างเขาที่มีกระดูกแห้ง

พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ออกมา
ด้วยพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้า ไว้ ที่ กลางหว่างเขา มี กระดูก เต็ม ไป
หมด 2 พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั ้น ดูเถิด มีกระดูกที่หว่างเขานั ้น
มากมายเหลือเกิน และดูเถิด เป็นกระดูกแห้งทีเดียว 3 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุ
ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย กระดูก เหล่า นี้ จะมี ชีวิต ได้ ไหม � และข้าพเจ้า ทูล ตอบว่า “โอ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า เจ้าข้า พระองค์ ก็ ทรงทราบอยู่ แล้ว � 4 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “จง
พยากรณ์ ต่อกระดูกเหล่านี้ และกล่าวแก่มนว
ั ่า โอ กระดูกแห้งเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระ
5
เยโฮวาห์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่ กระดูกเหล่านี้ ว่า ดู เถิด เราจะกระทําให้
ลมหายใจเข้าไปในเจ้า และเจ้า จะมี ชีวต
ิ 6 เราจะวางเส้น เอ็น ไว้บนเจ้า และจะกระทํา ให้ เนื้
อม ี มาบนเจ้า และเอาหนั ง คลุม เจ้า และบรรจุ ลมหายใจในเจ้า และเจ้า จะมี ชีวต
ิ และเจ้า จะ
7
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์� ข้าพเจ้าก็ พยากรณ์ ดังที่ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั บัญชา เมื่อข้าพเจ้า
พยากรณ์ อยูนั
่ ้นกมี
็ เสียง และดูเถิด เป็นเสียงกรุ กกริก กระดูกเหล่านั ้นกเข
็ ้ามาหากันตามที่
ของมัน 8 และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด ก็เหนม
็ เอ
ี น
็ บนมัน และเนื้ อกม
็ าที่กระดูก และหนั งก็
มาหุม
้ กระดูกไว้ แต่ไม่มีลมหายใจในนั ้น 9 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงพยากรณ์ แก่
ลมหายใจ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ เถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ ลมหายใจเอ๋ย จงมาจากลมทัง้ สี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่า
นี้ เพื่อให้เขามี ชีวต
ิ � 10 ข้าพเจ้าก็ พยากรณ์ ดังที่ ทรงบัญชาแก่ ข้าพเจ้า และลมหายใจก็ เข้า
มาในกระดูกและกระดูกก็มีชว
ิ แล้วก็ยืนขึ้น เป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆ
ี ต
1

ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก
11 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย กระดูก เหล่า นี้ คือ วงศ์ วาน
อิสราเอลทัง้ สิน
้ ดู เถิด เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘กระดูก ของเราแห้ง และความหวัง ของเราก็
สิ ้นไป เราได้ถู กตัดส่วนของเราออกเสีย� 12 เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ และกล่าวแก่เขาว่า
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราจะเปิด หลุม ฝัง
ศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนําเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิส
ราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเราเปิดหลุม
ศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้า 14 และเราจะบรรจุ วญ
ิ ญาณของเราไว้
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ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวต
ิ และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว และเราได้กระทํา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�
ยูดาห์กับอิสราเอลจะรวมกันอีก

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 16 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเอาไม้
มาอันหนึ่ งเขียนลงว่า ‘สําหรับยู ดาห์ และสําหรับชนอิสราเอลที่ สังคมกับยู ดาห์� จงเอาไม้
มาอี กอ ัน หนึ่ ง เขียนลงว่า ‘สําหรับ โยเซฟ ไม้ ของเอฟราอิม และวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้ นที ่
สังคมกับโยเซฟ� 17 เอาไม้ทัง้ สองมารวมกันเข้าเป็นอันเดียว เพื่อเป็นไม้อน
ั เดียวในมือของ
เจ้า 18 และเมื่อ ชนชาติ ของเจ้า กล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ท่านจะไม่ สําแดงให้ เราทราบหรือ ว่า ไม้ นี้
หมายความว่ากระไร� 19 จงกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา
จะเอาไม้ของโยเซฟ ซึ่งอยูใ่ นมือของเอฟราอิม และตระกูลอิสราเอลที่สังคมกับเขา และเรา
จะเอาไม้ของยูดาห์มารวมเข้าด้วย และกระทําให้เป็นไม้อน
ั เดียวกัน เพื่อให้เป็นไม้อน
ั เดียว
ในมือ ของเรา 20 และไม้ ซ่ึง เจ้า เขียนไว้นั้น จะอยู่ ในมือ ของเจ้า ต่อ หน้า ต่อตาเขา 21 แล ้ว จง
กล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะนําคนอิสราเอลมาจาก
ท่ามกลางประชาชาติ ซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่ด้วยนั ้น และจะรวบรวมเขามาจากทุกด้านและนํา
เขามายังแผ่นดินของเขาเอง 22 และเราจะกระทําให้เขาเป็น ประชาชาติ เดียวในแผ่นดินนั ้
นที่บนภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอล และจะมีกษั ตริย์แต่พระองค์เดียวปกครองอยู่เหนื อเขา
ทัง้ สิน
้ เขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไป และจะไม่แยกเป็นสองราชอาณาจักรอีกต่อไป
23 เขาจะไม่ กระทํา ตัว ให้เป็ น มลทิน ด้วยรู ป เคารพและสิง
่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเขา หรือด
้วยการละเมิดใดๆของเขาต่อไปอีก แต่เราจะช่วยเขาให้พ้นจากบรรดาที่อาศัยซึ่งเขากระทํา
บาปนั ้น และจะชําระเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา
24 ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ของเราจะเป็ นกษั ตริย์เหนื อ เขาทัง
้ หลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว
เขาทัง้ หลายจะดําเนิ น ตามคํา ตัดสิน ของเรา และรักษากฎเกณฑ์ ของเรา และกระทํา ตาม
25 เขาทัง
้ หลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าอาศัยอยู่ ซึ่งเราได้ให้แก่ยาโคบ
ผูรั
้ บใช้ของเรา ตัวเขาและลูกหลานของเขาจะอาศัยอยูที
่ ่นั ่นเป็นนิ ตย์ และดาวิดผู้รับใช้ของ
26
เราจะเป็น เจ้าของเขาเป็น นิ ตย์ เราจะกระทํา พันธสัญญาสันติภาพกับ เขา จะเป็น พันธ
สัญญานิ รน
ั ดร์แก่เขา และเราจะตัง้ เขาไว้และให้เขาทวีขึ้น และเราจะวางสถานบริสุทธิข
์ อง
27
เราไว้ท่ามกลางเขาเป็น นิ ตย์ พล ับ พลาของเราจะอยู่กับ เขา เออ เราจะเป็น พระเจ้า ของ
เขาและเขาจะเป็น ประชาชนของเรา 28 แล ้ว ประชาชาติ ทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเย
โฮวาห์กระทําให้อส
ิ ราเอลเป็นสุทธิพิเศษชาติ ในเมื่อสถานบริสุทธิ์ของเราอยู่ท่ามกลางเขา
เป็นนิ ตย์�

38

โกกและมาโกกจะมาสู้รบกับอิสราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้า
ต่อสู้โกกแห่งแผ่นดินมาโกก เจ้าองค์สําคัญของเมเชคและทูบัล และจงพยากรณ์ กล่าวโทษ
เขา 3 จงกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์
กับเจ้า ผูเป็
้ นเจ้าองค์สําคัญแห่งเมเชคและทูบัล 4 เราจะให้เจ้าหันกลับ และเอาเบ็ดเกี่ยวขา
กรรไกรของเจ้า และเราจะนํา เจ้า ออกมาพร้อมทัง้ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ทั ้งม ้า และพลม้า
สวมเครือ
่ งรบครบทุกคน เป็นกองทัพใหญ่ มีดงั ้ และโล่ ถือดาบทุกคน 5 เปอร์เซีย เอธิโอเปีย
และพู ตอยู่ กับ เขาด้วย ทุ กคนมี โล่ และหมวกเหล็ก 6 โกเมอร์และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเขา
วงศ์วานโทการมาห์จากส่วนเหนื อสุด พร้อมกับกองทัพทัง้ สิน
้ ของเขา มีชนชาติทัง้ หลายเป็
นอ ัน มากอยู่ กับ เจ้า 7 เจ้ าและบรรดากองทัพ ซึ่ง ประชุม อยู่ กับ เจ้า จงเตรียมตัว พร้อมและ
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ให้ พร ้ อมไว้ เสมอ และจงเป็น ยามเฝ้า เขาทัง้ หลาย 8 เมื่อ ล่วงไปหลายวัน แล้ว เจ้า จะต้อง
ถูก เรียกตัว ในปี หลังๆเจ้า จะยกเข้าไปต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ซึ่ง ได้ คืน มาจากดาบ เป็น แผ่นดิ นที
่ ประชาชนรวบรวมกัน มาจากชนชาติ หลายชาติ อยู่ ที่ บนภูเขาอิสราเอล ซึ่ง ได้ เคยเป็ นที ่ ทิง้
ร้างอยู่ เนื องนิ ตย์ ประชาชนของแผ่น ดิน นั ้น ออกมาจากชนชาติ อื่นๆ บัดนี้ อาศัย อยู่ อย่าง
ปลอดภัยแล้วทงั ้ สิน
้ 9 เจ้าจะรุ กออกไป มาเหมือนพายุ เจ้าจะเป็นเหมือนเมฆคลุมแผ่นดิน
ทัง้ เจ้า และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า และชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากที่ อยู่กับ เจ้า 10 องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ต่อมาในเวลานั ้นจะบังเกิดความคิดในใจของเจ้า และเจ้าจะ
คิด แผนการชัว่ 11 และจะกล่าวว่า ‘เราจะยกกองทัพ ไปยัง แผ่นดิ นที ่ ชนบทไม่ มี กํา แพงล้
อม เราจะโจมตีประชาชนที่สงบซึ่งอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนอาศัยอยู่โดยไม่มีกําแพง
ไม่มี ดาล ไม่มี ประตู � 12 เพื่อ ชิง ข้าวของปล้น เอาไปและเพื่อ ชิง เหยื่อ คือ เพื่อ จะหั นม ือ ของ
เจ้า กลับ มายัง ที่ รกร้างซึ่ง ขณะนี้ มี คนอาศัย อยู่ และมายัง ประชาชนซึ่ง รวบรวมจากบรรดา
ประชาชาติ ที่ ได้ สัตว์ใช้ งานและข้าวของ คือ ผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น 13 เชบาและ
เดดานและบรรดาพ่อค้าแห่งทารชิช และสิงโตหนุ่มทัง้ หลายในเมืองนั ้นจะกล่าวแก่เจ้าว่า
‘ท่านมาเพื่อ จะชิง ข้าวของหรือ ท่านชุ มนุมกองทัพ เพื่อ จะปล้น เพื่อ จะขนเอาเงิน และทอง
ไป ขนเอาสัตว์และข้าวของไป เพื่อจะชิงของมากมายหรือ� 14 เพราะฉะนั ้น บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย จงพยากรณ์ และกล่าวกับโกกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันนั ้นเมื่ออ
ิส ราเอลประชาชนของเราอาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย แล้ว เจ้ าจะมิ ได้ รู หรื
้ อ 15 เจ้ าจะมาจาก
ที่ ของเจ้า ซึ่ง อยู่ส่วนเหนื อ ที่ สุด ทัง้ เจ้า และชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากที่ อยู่กับ เจ้า ทุ กคน
ขี่ ม้า เป็นกองทัพ มหึ มา เป็นกองทัพ ทรงกําลัง ยิง่ นั ก 16 เจ้ าจะมาต่อสู้ อส
ิ ราเอลประชาชน
ของเรา เหมือนอย่างเมฆคลุมแผ่นดินในกาลภายหน้า เราจะนําเจ้ามาต่อสู้กับแผ่นดินของ
เรา เพื่อประชาชาติ ทัง้ หลายจะรู จ
้ ักเรา โอ โกกเอ๋ย ในเมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์ของเรา
ท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา
พระเจ้าจะทรงชนะโกก
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าเป็น ผู้ นั้น หรือ ผู้ ที่ ในสมั ยก ่อนเราได้ พู ดถึง
โดยผู้พยากรณ์ ของอิสราเอลผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งในสมัยนั ้นได้ พยากรณ์ อยู่หลายปี ว่า เรา
จะนําเจ้ามาต่อสู้ กับเขา 18 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า แต่ ต่อมาในเวลานั ้นเมื่อโกก
จะยกมาต่อสู้ กับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล ความพิโรธของเราจะพลุ่ง ขึ้น ต่อ หน้า เรา 19 เพราะเรา
ขอประกาศด้วยความหวงแหนและด้วยความพิโรธดัง่ เพลิง พลุ่ง ของเราว่า ในวัน นั ้น จะมี
การสัน
่ สะเทือนใหญ่ ยงิ่ ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล 20 ปลาที่ ทะเลและนกในอากาศ และสัตว์ป่า
ทุ่งและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานอยูบ
่ นแผ่นดิน และประชาชนทัง้ สินที
่ บนพื
่
้นพิภพ
้ อยู
จะสัน
่ สะเทือนต่อ หน้า เรา ภู เขาจะพัง ทลายลง และหน้าผาจะพัง และกําแพงทุก แห่ง จะ
ล้ม ลงที่ ดิน 21 เราจะร้องถึง ภูเขาทัง้ หลายของเราเรียกดาบมาต่อสู้ กับ โกก องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ และดาบของทุกคนจะต่อสู้กับพี่น้องของเขา 22 เราจะพิพากษา
ลงโทษเขาด้วยโรคระบาดและโลหิตตก เราจะให้ฝนตกอย่างนํ้าไหลเชีย
่ ว ทัง้ ลูกเห็บและไฟ
และไฟกํามะถันตกใส่ เขาและกองทัพของเขาและชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอันมากที่ อยู่กับเขา
23 ดังนั ้นเราจะสําแดงความยิง
่ ใหญ่ของเราและชําระตัวของเราให้บริสุทธิ์ และเราจะเป็นที่
รู จั
้ กท่ามกลางสายตาของประชาชาติเป็นอันมาก แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
17

39
สุสานของมาโกกจะอยูท
่ ัว่ แผ่นดินอิสราเอล
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“เพราะฉะนั ้น เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์ กล ่าวโทษโกก และกล่าวว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์
สําคัญแห่งเมเชคและทูบัล 2 เราจะให้เจ้ าหันกลับ และเจ้าจะเหลือแค่หน่งึ ในหกส่ วน และ
ให้เจ้าขึ้นมาจากส่วนเหนื อที่สุด และให้เจ้าเข้าไปต่อสู้ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอล 3 แล้วเรา
จะตี คัน ธนูให้หลุด จากมือ ซ้ายของเจ้า และเราจะให้ลูก ธนูตกจากมือขวาของเจ้า 4 เจ้ าจะ
ล้มลงบนภูเขาแห่งอิสราเอล ทัง้ เจ้าและกองทัพทัง้ สิน
่ บ
้ ของเจ้า และชนชาติทัง้ หลายที่อยูกั
5
เจ้า เราจะมอบเจ้า ให้เป็น อาหารแก่ เหย ี่ยวทุก ชนิ ด และแก่ สัตว์ป่า ทุ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสว่า เจ้ าจะล้มลงบนพื้นทุ่ง เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว 6 เราจะส่งเพลิงมาเหนื อ
มาโกก และท่ามกลางผู้ ที่ อาศัย อยู่ อย่างไร ้ กังวลตามเกาะต่างๆ และเขาทัง้ หลายจะทราบ
ว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 7 และเราจะกระทํา ให้ นามบริสุทธิ ์ ของเราเป็ นที ่ รู ้จัก ในท่ามกลาง
อิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ยอมให้อิสราเอลทําให้นามบริสุทธิ์ของเรามัวหมองอีก
ต่อ ไป และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิในอิ
สราเอล 8 องค์ พระ
์
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ดู เถิด มาแล้ว และจะเป็น อย่างนั ้น คือ วัน นั ้น ซึ่ง เราได้ ลัน
่ วาจา
ไว้ 9 แล้วบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่อาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมืองอิสราเอลจะออกไป และจะเอาไฟ
สุมเครือ
่ งอาวุธเผาเสียคือโล่และดัง้ คันธนูและลูกธนู หอกยาวและหอกซัด และเขาจะเอา
ไฟสุม เป็น เวลาเจ็ด ปี 10 เพราะฉะนั ้น เขาไม่ จําเป็น จะต้องเอาฟืน มาจากทุ่ง นาหรือ ตัด ฟืน
มาจากป่า เพราะเขาจะก่อ ไฟด้วยเครือ
่ งอาวุธ และเขาทัง้ หลายจะแย่ง ชิง ผู้ ที่ แย่ งชิง เขา
และจะปล้นผู้ที่ปล้นเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 11 ต่อมาในวันนั ้น เราจะ
ให้โกกมีสุสานอยู่ในอิสราเอล คือหุบเขาของคนเดินผ่านไปมา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ทะเล มันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา เพราะว่าโกกและหมูน
่ ิ กรทัง้ สิน
้ ของท่านจะถูกฝัง
ไว้ที่ นั่น เขาจะเรียกกั นว่า หุบเขาฮาโมนโกก 12 วงศ์ วานอิสราเอลจะฝังเขาทัง้ หลายอยู่ถึง
เจ็ดเดือน เพื่อจะทําให้แผ่นดินนั ้นสะอาด 13 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ประชาชนทุก
คนแห่งแผ่นดินจะฝังเขาทัง้ หลาย ในวันนั ้นเมื่อเราสําแดงสง่าราศีของเรา ประชาชนนั ้นจะ
ได้รบ
ั เกียรติเพราะการฝังศพนั ้น 14 เขาทัง้ หลายจะตัง้ คนให้เดินผ่านไปมาในแผ่นดินเรือ
่ ย
ไป ให้ฝังศพคนเหล่านั ้ นที ่เหลืออยู่บนพื้นแผ่นดิน เพื่อจะทําแผ่นดินให้สะอาด เขาจะออก
ตรวจค้นเมื่อสิน
้ เจ็ดเดือนแล้ว 15 เมื่อคนเหล่านั ้นผ่านไปมาในแผ่นดิน ถ้าใครเห็นกระดูก
คนเข้า เขาจะเอาเครือ
่ งหมายปักไว้ข้างกระดูกนั ้น จนกว่าคนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮา
16
โมนโกก หัวเมืองหนึ่ งชื่อ ฮาโมนาห์ ก็อยูที
่ ่นั ่นด้วย เขาจะทําให้แผ่นดินสะอาดดังนี้ แหละ
17 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงพูดกับนกทุกชนิ ดและ
พู ดก ับ เหล่า สัตว์ป่า ทุ่ง ว่า ‘จงชุ มนุ มและมาเถิด รวมกัน มาจากทุ กด ้า นมายัง การเลี้ยงสัก
การบูชา ซึ่งเราถวายเพื่อเจ้า เป็นการเลี้ยงสักการบูชาใหญ่บนภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอล
และเจ้าจะรับประทานเนื้ อและดื่มโลหิต 18 เจ้าจะรับประทานเนื้ อของผู้แกล้วกล้า และดื่ม
โลหิตของเจ้านายแห่งพิภพ ของแกะผู้ ของลูกแกะ และของแพะกับของวัวผู้ ทัง้ สิน
้ นี้ เป็น
สัตว์อว
้ นพี แห่ งเมืองบาชาน 19 และเจ้า จะรับ ประทานไขมัน จนเจ้า อิม
่ หนํา และดื่ม โลหิต
จนเจ้า จะเมา ณ การเลี้ยงสักการบูชาซึ่ง เราได้ ถวายเพื่อ เจ้า 20 และเจ้า จะอิม
่ หนํา ที่ สํารับ
ของเราด้วยเนื้ อม ้า และผู้ ขับขี่ ทัง้ เนื้ อ ของผู้ แกล้ว กล้า และของนั กรบทุก ชนิ ด� องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 21 และเราจะตัง้ สง่า ราศี ของเราไว้ในหมู่ ประชาชาติ ทัง้
หลาย และประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเห็นการพิพากษาลงโทษของเราซึ่งเราได้กระทํา และเห็นม
ือของเราซึ่งเราวางไว้บนเขาทัง้ หลาย 22 ตัง้ แต่วันนั ้นเป็นต้นไป วงศ์ วานอิสราเอลจะทราบ
ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 23 และประชาชาติทัง้ หลายจะทราบว่า วงศ์
วานอิสราเอลได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะเหตุความชัว่ ช้าของเขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อ
1
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เรา ดังนั ้นเราจึงซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา และมอบเขาไว้ในมือพวกศัตรู ของเขา เขาจึง
ล้มลงด้วยดาบสิน
้ ทุกคน 24 เราได้กระทําต่อความโสโครกและการละเมิดของเขาทัง้ หลาย
และเราซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาทัง้ หลาย
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
25 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า บัดนี้ เราจะให้ยาโคบกลับสู่ สภาพเดิม
และจะมี ความกรุ ณาต่อ วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ และเราจะหวงแหนนามบริสุทธิ์ ของเรา
26 เมื่อ เขาทัง
้ หลายมาอาศัย อยู่อย่างปลอดภัย ในแผ่น ดิน โดยไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ให้เขาหวาด
กลัว เขาทัง้ หลายจะทนรับ ความอับอายขายหน้า ของเขา ทัง้ การละเมิด ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้
เคยประพฤติ ต่อ เรา 27 เมื่อ เราได้ นํา เขากลับ มาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเขามา
จากแผ่น ดิน ศั ตรู ของเขา และเมื่อ เราสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ เป็น อัน มาก 28 แล ้ว เขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา เพราะเราได้ส่งให้เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
แล้ว ก็ รวบรวมเขาเข้า มาในแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่ ปล่อยให้ สัก คนหนึ่ ง ในพวก
เขาเหลืออยูท
่ ่ามกลางบรรดาประชาชาติอีกเลย 29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขา
ทัง้ หลายอีกเลย เมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนื อวงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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ทูตสวรรค์ที่ถือไม้วัด
เมื่อ ปี ที่ ยี ่ สิ บห้า ที่ เราได้ ถู กกวาดไปเป็น เชลยนั ้น ในต้น ปี เมื่อ วั นที ่ สิ บของเดือน ในปี
ที่ สิ บสี่ หลัง จากที่ เขาชนะกรุ ง นั ้น ในวัน นั ้ นที เดียวพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ
ข้าพเจ้า และทรงนํา ข้าพเจ้า มา 2 ในนิ มิ ตแห่ง พระเจ้า พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง แผ่นดิ
นอ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงวางข้าพเจ้า ไว้ บนภูเขาสูง มาก ซึ่ง ตรงนั ้น ทางทิศ ใต้ มี สิ ่ งก
่อ สร้างเหมือนเมืองหนึ่ ง 3 เมื่อ พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มา ณ ที่ นั่น ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง
ปรากฏการณ์ ของเขาคล้ายทองสัมฤทธิ์ มี เชือกป่านเส้น หนึ่ ง และไม้ วด
ั อัน หนึ่ ง อยู่ ในมือ
4
และท่านยืนอยู่ที่หอประตู และชายผู้นั้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมอง
ดูด้วยตาเองเถิด และจงฟังด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่กับสิง่ ทัง้ สินที
้ เ่ ราจะสําแดงให้แก่
เจ้า เพราะว่าที่นําเจ้ามาที่นี่ ก็เพื่อจะสําแดงให้แก่เจ้า สิ่งทัง้ สินที
้ ่เจ้าเห็นนั ้น จงประกาศแก่
วงศ์วานอิสราเอล�
การวัดพระวิหารแห่งอนาคต
5 และดู เถิด มี กําแพงล้อมอยู่ รอบบริเวณนอกของพระนิ เวศ และในมือ ของชายผู้ นั้ นม ี
ไม้วัดยาวหกศอก แต่ละศอกยาวเท่ากับศอกคืบ ดังนั ้นท่านจึงวัดความหนาของกําแพงได้
หน่งึ ไม้วัด และความสูงได้หน่งึ ไม้วัด 6 แล้วท่านเข้าไปตามหอประตูซ่ึงหันหน้าไปทิศตะวัน
ออกขึ้น ไปตามบันได และวัด ธรณี หอประตู ได้ ลึก หนึ่ ง ไม้ วด
ั และอีก ธรณี หน ่งึ ได้ ลึก หนึ่ ง ไม้
7
วัด และห้องยามยาวหนึ่ งไม้ วัด และกว้างหนึ่ งไม้ วัด และที่ วา่ งระหว่างห้องยามเหล่านั ้น
ยาวห้าศอก และธรณี หอประตูที่ อยู่ริมมุขที่ หอประตูตอนปลายชัน
้ ในได้ หน่งึ ไม้วัด 8 แล้วท
่า นก็ว ัดม ุข ของหอประตู ตอนปลายชัน
้ ในได้ หน ่งึ ไม้ วัด 9 และท่า นก็วัดม ุข ของหอประตู ได้
แปดศอก และเสามุขนัน
้ สองศอก และมุขของหอประตูอยูที
่ ่ตอนปลายข้างใน 10 แต่ละด้าน
ของหอประตูตะวันออกมีหอ
้ งยามอยูส
่ ามห้อง ห้องทัง้ สามมีขนาดเดียวกัน และเสาที่อยูทั
่ ง้
11
สองข้างก็ มี ขนาดเดียวกัน แล ้ วท ่านจึง วัด ความกว้างช่องเปิด ของทางเข้า หอประตู ได้ สิ
บศอก และความยาวของหอประตูสิบสามศอก 12 หน้าห้องยามนั ้ นมีเครือ
่ งกัน
้ ด้านละหนึ่ ง
ศอก และห้องยามนั ้นยาวด้านละหกศอก 13 แลวท
้ ่านก็วด
ั หอประตูจากหลังคาของห้องยาม
1
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ห้องหนึ่ ง ไปยัง หลังคาของห้องยามอี กห ้ องหนึ่ ง ได้ กว้างยี่สิ บห้า ศอก จากทางเข้า หนึ่ ง ไปยั
งอ ีก ทางเข้า หนึ่ ง 14 และท่านทํา เสาทัง้ หลายได้ หกสิบ ศอก และรอบหอประตู มี ลานไปถึง
เสา 15 วัดจากข้างหน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยังปลายมุขชัน
้ ในของหอประตูได้ห้าสิบศอก
16 ตามหอประตู นั้ นม ี หน ้า ต่างรอบ ค่อยๆแคบเข้าไปข้างในทัง
้ ในเสาและในห้องยามและ
มุข ก็ มี หน ้า ต่างอยู่ รอบข้างในเหมือนกัน ที่ เสามีต้ นอ ิ นทผลัม 17 แล ้ วท ่านนํา ข้าพเจ้า ออก
มาที่ลานชัน
ื หินทําไว้รอบลาน มีห้องสามสิบห้อง
้ นอก และดูเถิด มีห้องหลายห้องและมีพ้น
18
หันหน้าเข้าหาพื้นหิน และพื้นหินนั ้นมอยู
ี ตามด
่
้านข้างทางเข้าหอประตู เท่ากับความยาว
ของหอประตู นี่ เป็นพื้นหินตอนล่าง 19 แลวท
้ ่านก็วด
ั ความกว้างจากหน้าหอประตูข้างล่างไป
ยังหน้าลานข้างในด้านนอกได้หน่งึ ร้อยศอก อยู่ทัง้ ทางตะวันออกและทางเหนื อ 20 ส่วนหอ
ประตูแห่งลานนอกหันหน้าไปทางเหนื อ ท่านก็วด
ั ความยาวและความกว้างของมัน 21 ห้อง
ยามด้านละสามห้อง กับเสาและมุ ขมีขนาดเดียวกับหอประตูแรก ยาวห้าสิบศอก กว้างยี่สิ
บห้า ศอก 22 หน้าต่าง มุข ต้ นอ ิ นทผลัม ของหอประตู นี้ มี ขนาดเดียวกับ ของหอประตู ซ่ึง หัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก และมี บันไดเจ็ด ขัน
้ นํา ขึ้นไปถึง และมุ ขนัน
้ อยู่ข้างใน 23 ตรงข้าม
กับ ประตู ซ่ึง อยู่ ข้างเหนื อ เช่น เดียวกับ ประตู ที่ อยู่ ข้างตะวัน ออก มี ประตู เปิด ไปสู่ ลานชัน
้ ใน
และท่านก็ วด
ั จากประตู หน่งึ ไปยังอ ีก ประตู หน่งึ ได้ หน่งึ ร้อยศอก 24 และท่านได้ นํา ข้าพเจ้า
ตรงไปยังทิศใต้ และดู เถิด มี หอประตู ทางทิศใต้ หน่งึ หอประตู ท่านก็ วด
ั เสาและวัดมุข ก็ มี
25
ขนาดเดียวกับที่อื่น มีหน้าต่างที่ หอประตูและที่ มุ ขโดยรอบเหมือนหน้าต่างที่ อื่น ยาวห้า
สิบ ศอกและกว้างยี่ สิ บห้า ศอก 26 มี บันไดเจ็ด ขัน
้ นํา ขึ้น ไปถึง และมุ ขน ั ้นอยู่ ข้างใน มีต ้ นอ ิ
นทผลัม อยู่ที่ เสาด้านละต้น 27 และมี ประตู หน่ึ งอยู่ทางทิศ ใต้ ของลานชัน
ั
้ ใน และท่านก็ วด
จากประตูหน่งึ ไปยังอีกประตูหน่งึ ตรงไปทางทิศใต้ ได้หน่งึ ร้อยศอก 28 แล้วท่านนําข้าพเจ้า
มายังลานชัน
ั ประตูทิศใต้ มีขนาดอย่างเดียวกับประตูอื่นๆ
้ ในโดยประตูทิศใต้ และท่านก็วด
29 ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับที่อื่น มีหน้าต่างที่หอประตูและที่มุข
โดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยีสิ
่ บห้าศอก 30 มีมุขอยูร่ อบยาวยีสิ
่ บห้าศอก กว้างห้าศอก
31 มุขนัน
้ หันหน้าสู่ลานชัน
่ ่เสา และบันไดนี้ มีแปดขัน
้ 32 แล้วท่านก็
้ นอก มีต้นอินทผลัมอยูที
พาข้าพเจ้ามาที่ลานชัน
ั หอประตูขนาดเดียวกับหอประตูอื่น
้ ในด้านตะวันออก และท่านก็วด
33 ห้องยาม เสา และมุข ของหอประตู นี้ มี ขนาดเดีย วกั นก ั บท ี่ อื่น มี หน ้า ต่างที่ หอประตู และ
ที่ มุ ขโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิ บห้าศอก 34 มุ ขของด้านนี้ หน
ั หน้าสู่ ลานชัน
้ นอก
35
และมีต้นอน
ิ ทผลัมอยูที
่ ่เสาด้านละต้น และบันไดนี้ มีแปดขัน
้
แลวท
้ ่านก็นําข้าพเจ้ามายัง
ประตูเหนื อ แล้วท่านก็วด
ั หอประตูนั้นมีขนาดเดียวกับหอประตูอื่น 36 ห้องยาม เสา และมุข
ของหอประตู นี้ มี ขนาดเดีย วกั นก ั บท ี่ อื่น มี หน ้า ต่างโดยรอบ ยาวห้า สิบ ศอกและกว้างยี่สิ บ
ห้าศอก 37 มุขของด้านนี้ หน
ั หน้าสู่ลานชัน
้ นอก และมีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสาด้านละต้น และ
38
บันไดนี้ มีแปดขัน
้
มีห้องๆหนึ่ งและมีทางเข้าอยู่ที่เสาของหอประตู เป็ นที่ล้างเครือ
่ งเผาบู
ชา 39 และที่มุมของหอประตูมีโต๊ะด้านละสองโต๊ะ บนนี้ สําหรับฆ่าเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 40 และทางด้านนอก ทางที่เขาขึ้นไปถึงทางเข้าหอประ
ตูเหนื อมโต
ี ๊ะสองโต๊ะ อีกด้านหนึ่ งของมุมของหอประตูมีโต๊ะสองโต๊ะ 41 มีโต๊ะอยูข
่ ้างนี้ สีโต๊
่ ะ
และมีโต๊ะอยู่ข้างนั ้นข้างๆหอประตูสี่โต๊ะ เป็นแปดโต๊ะด้วยกัน ซึ่งเขาใช้เป็ นที่ฆ่าเครือ
่ งสัตว
บู ชา 42 มี โต ๊ะ สี่ โต ๊ะ ทํา ด้วยหิน สกัด สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชา ยาวหนึ่ ง ศอกคืบ และกว้างหนึ่ ง
ศอกคืบ สูง หนึ่ ง ศอก สําหรับ วางเครือ
่ งมือ ซึ่ง เขาใช้ฆ่า เครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบู ชา
43 มีตะขอยาวคืบหนึ่ งติดอยู่ข้างในโดยรอบ บนโต๊ะนี้ เขาวางเนื้ อของเครือ
่ งบูชา
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ห้องสําหรับพวกนั กร้องและปุโรหิต
44 ข้างนอกหอประตู ชัน
้ งสําหรับ พวกนั กร ้อง ซึ่ง อยู่ ข้างหอประตู
้ ใน ในลานชัน
้ ในมี หอ
เหนื อ หันหน้า ไปทิศ ใต้ อีกห ้ องหนึ่ ง อยู่ข้างหอประตู ตะวัน ออก หันหน้า ไปทิศ เหนื อ 45 และ
ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ห้องนี้ ซ่ึงหันหน้าไปทางทิศใต้ สําหรับปุโรหิตผู้ดู แลพระนิ เวศ 46 และ
ห้องซึ่งหันหน้าไปทางเหนื อ สําหรับปุโรหิตผู้ดูแลแท่นบูชา ปุโรหิตเหล่านี้ เป็นบุตรชายของ
ศาโดกในบรรดาบุตรชายของเลวี ที่ เข ้า มาใกล้ พระเยโฮวาห์ เพื่อ จะปรนนิ บั ติ พระองค์ �
47 และท่านก็ วด
ั ลาน ได้ ยาวหนึ่ งร้อยศอก และกว้างหนึ่ งร้อยศอกเป็นสี่เหลี่ยมจตุ รส
ั และ
แท่นบูชาอยูข
่ ้างหน้าพระนิ เวศ
มุขของพระวิหาร
48 แล ้ วท ่านนํา ข้าพเจ้า มาที่ มุ ขของพระนิ เวศและวัด เสาของมุข ได้ หา
้ ศอกทัง้ สองด้าน
49
และหอประตู ก็ กว้างด้านละสามศอก มุ ขน น
ั ้ ยาวยี่ สิ บศอกและกว้างสิบ เอ็ด ศอก และ
ท่านนําข้าพเจ้าทางบันไดไปถึงที่นั ้น และมีเสาอยูข
่ ้างเสาทัง้ สองข้าง

41
คําบรรยายถึงพระวิหาร

1 ภายหลังท่านนําข้าพเจ้ามาถึงพระวิหาร

และได้วด
ั เสา กว้างด้านละหกศอก ซึ่งเท่ากับ
ความกว้างของพลับพลา และส่วนกว้างของทางเข้านั ้นสิบ ศอก และกําแพงข้างทางเข้า
ด้านละห้าศอก และท่านก็ วด
ั ความยาวของพระวิหารได้ สี ่สิ บศอก กว้างยี่สิ บศอก 3 แล้วท
่า นก็ เข ้า ไปข้างในและวัด เสาของทางเข้า ได้ สองศอก ทางเข้า นั ้น หกศอก และส่วนกว้าง
ของทางเข้านั ้นเจ็ดศอก 4 และท่านก็วด
ั ความยาวของห้องได้ยี่สิบศอก กว้างยี่สิบศอก พ้น
พระวิหารออกไป และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็ นที ่ บริสุทธิที
ั กําแพง
์ ่สุด � 5 แล ้ วท ่า นก็ วด
พระนิ เวศได้ หนาหกศอก และห้องระเบียงนั ้นกว้างสี่ ศอก อยู่รอบพระนิ เวศทุ กด้าน 6 ห้อง
ระเบียงนั ้นเป็นห้องสามชัน
้ ซ้อนกัน มีชัน
้ ละสามสิบห้อง มีหยักบ่าอยู่รอบกําแพงพระนิ เวศ
ใช้ เป็ นที ่ หน ุน ห้องระเบียง เพื่อ ไม่ ให้ ห้องระเบียงอาศัย กําแพงพระนิ เวศ 7 ห้องระเบียงนั ้น
ยิง่ สูงขึ้นไปก็ ยงิ่ กว้างออก ตามส่วนขยายของหยักบ่าจากห้องหนึ่ งซ้อนอยู่บนอีกห้องหนึ่ ง
โดยรอบ ที่ ข้างพระนิ เวศมี บันไดนํา ขึ้น ข้างบน ดังนี้ แหละผู้ ใดที่ ข้น
ึ ไปจากห้องตํ่า ที่สุด ถึง
8
ห้องบนก็ ต้องลอดผ่านห้องกลาง ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่า พระนิ เวศนั ้ นมียกพื้นอยู่โดยรอบ
ฐานของห้องระเบียงวัดได้หน่งึ ไม้วด
ั เต็ม ยาวหกศอก 9 ผนั งด้านนอกของห้องระเบียงหนา
ห้า ศอก และส่วนที่ วา่ งคือ สถานที่ ของห้องระเบียงที่ อยู่ ข้างในนั ้น 10 ระหว่างห้องระเบียง
แต่ละห้องมี ความกว้างยี่ สิ บศอกโดยรอบพระนิ เวศทุ กด ้าน 11 และประตู ของห้องระเบียง
นั ้นเปิดเข้าไปในส่วนบนยกพื้นทีว่
่ าง ประตูหน่งึ หันไปทางเหนื อ และอีกประตูหน่งึ หันไปทาง
ใต้ ความกว้างของส่วนที่ วา่ งนั ้น คือ ห้า ศอกโดยรอบ 12 ตึ กที่ หน
ั หน้า มายัง สนามของพระ
นิ เวศทางด้านตะวันตกนั ้นกว้างเจ็ดสิบศอก และผนั งของตึกหนาห้าศอกโดยรอบและยาว
เก้าสิบศอก 13 แลวท
้ ่านก็วด
ั พระนิ เวศได้ยาวหนึ่ งร้อยศอก สนามและตึกพร้อมกับผนั งยาว
14
หนึ่ ง ร้อยศอก ความกว้างด้านตะวัน ออกของด้านหน้า ของพระนิ เวศทัง้ ของสนาม ยาว
หนึ่ งร้อยศอก 15 แล้วท่านก็วด
ั ความยาวของตึกซึ่งหันหน้าไปสู่สนามซึ่งอยู่ด้านหลัง พร้อม
ทัง้ ผนั งข้างๆ ยาวหนึ่ งร้อยศอก ห้องโถงของพระวิหารนั ้นและลานของมุข 16 ทัง้ ธรณี ประตู
หน ้า ต่างและผนั ง รอบทัง้ สามชัน
ื ถึง หน้าต่าง
้ ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามประตู บุ ไม้ โดยรอบตัง้ แต่ พ้น
17
และหน้าต่างนี้ ก็คลุมไว้ จนถึงที่อยูเหนื
่
อประตู ถึงแม้เป็นห้องชัน
้ ในและข้างนอก และบน
ผนั ง โดยรอบที่ หอ
้ งชัน
้ ในและห้องโถง ก็ กระทํา โดยการวัด 18 พระนิ เวศนั ้ นม ี รู ปเครู บ และ
รู ปต้ นอินทผลัม และรู ปต้ นอินทผลัมอยู่ระหว่างเครู บทุกรู ป เครู บทุกตนมีสองหน้า 19 หน
้าของผู้ชายตรงต้นอินทผลั มที่อยู่ข้างหนึ่ ง และหน้าของสิงโตหนุ่มตรงต้นอินทผลั มที่อยู่อี
2
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กข้างหนึ่ ง มีรู ปอย่างนี้ รอบพระนิ เวศทัง้ หมด 20 จากพื้นถึงที่ เหนื อประตู มีรู ปเครู บและรู ป
ต้ นอ ิ นทผลัม แกะอยู่ ที่ ผนั ง พระวิหาร 21 ฝ่ายเสาประตู ของพระวิหารนั ้น สี่เหลี่ยมข้างหน้า
สถานบริสุทธิ์ รู ปร่า งของตั วน ั ้นก ็ เหมือนรู ป ร่างของอีก ตัว หนึ่ ง 22 แท่น บูชาทํา ด้วยไม้สูง
สามศอกยาวสองศอก ทั งม
้ ุม ความยาว และที่ ผนั งทําด้วยไม้ ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “นี่ เป็น
โต๊ะซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์� 23 พระวิหารและสถานบริสุทธิ์มีประตูคู่แห่งละ
คู่ 24 ประตู เหล่ านั ้ นมีสองบาน คือบานเหวีย
่ งสองบาน ประตู หน่ึงมีสองบาน และอีกประตู
25
หน่ึงมีสองบาน และบนประตู ของพระวิหาร มีเครู บและต้ นอินทผลัมแกะไว้ เช่นเดียวกั
บที่แกะไว้บนผนั ง มีพลับพลาไม้อยู่ที่ หน้ามุขข้างนอก 26 มีหน้าต่างและมีต้นอินทผลัมอยู่
ทัง้ สองข้างที่บนผนั งด้านข้างมุข ทัง้ ห้องระเบียงพระนิ เวศและพลับพลา

42
ห้องต่างๆของพระวิหาร
1 แล้วท่านพาข้าพเจ้ามาถึงลานชัน
้ นอก ตรงทิศเหนื อ และท่านนําข้าพเจ้ามาถึงห้องซึ่ง
อยู่ ตรงข้ามกับ สนาม และตรงข้ามกับ ตึก ทางด้านทิศ เหนื อ 2 ความยาวของตึก ที่ อยู่ หน ้า
ประตูทางด้านเหนื อนั ้นเป็นหนึ่ งร้อยศอก และกว้างห้าสิบศอก 3 ติดต่อกับส่วนยีสิ
่ บศอกซึ่ง
เป็นส่วนของลานชัน
ื หินซึ่งเป็นส่วนของลานข้างนอก เป็นระเบียงซ้อน
้ ใน หันหน้าเข้าสู่ พ้น
ระเบียงสามชัน
้ 4 และข้างหน้าห้องมีทางเข้าข้างในกว้างสิบศอก ยาวหนึ่ งศอก บรรดาประตู
ห้องเหล่า นี้ อยู่ ทางด้านเหนื อ 5 ห้องข้างบนแคบกว่า เพราะระเบียงเหล่า นี้ สูง กว่า ระเบียง
ห้องชัน
้ ล่าง และชัน
้ กลางในตึก นั ้น 6 เพราะว่า เป็น ห้องสามชัน
้ และไม่ มี เสารองเหมือน
เสาที่ลานข้างนอก เพราะฉะนั ้นห้องชัน
้ บนจึงร่นเข้าไปกว่าพื้นมากกว่าห้องชัน
้ ล่างและชัน
้
กลาง 7 และมีผนั งข้างนอกขนานกับห้อง ตรงไปยังลานข้างนอก ตรงข้ามกับห้อง ยาวห้าสิบ
ศอก 8 เพราะว่าห้องที่ ลานข้างนอกยาวห้าสิบศอก และดู เถิด ส่วนห้องเหล่านั ้ นที ่ตรงข้าม
กับพระวิหารยาวหนึ่ งร้อยศอก 9 ใต้ห้องเหล่านั ้ นมีทางเข้าอยู่ด้านตะวันออก ถ้าเข้าไปจาก
ลานข้างนอก 10 ตรงที่ผนั งด้านนอกเริม
่ ต้น ด้านตะวันออกก็เช่นเดียวกัน ตรงข้ามกับสนาม
และตรงข้ามกับตึกมีหอ
้ งหลายห้อง 11 ทางเดินอยูหน
่ ้าห้องคล้ายกับห้องทางทิศเหนื อ ยาว
และกว้างขนาดเดียวกัน มีทางออก แผนผังและประตูอย่างเดียวกัน 12 ข้างล่างห้องทิศใต้
มีทางเข้าอยูด
่ ้านตะวันออกที่ที่เข้ามาตามทางเดิน ตรงข้ามมีผนั งแบ่ง 13 แลวท
้ ่านกล่าวแก่
ข้าพเจ้า ว่า “ห้องด้านเหนื อ และห้องด้านใต้ ตรงข้ามสนามเป็น ห้อ งบริสุทธิ์ ที่ ปุ โรหิต ผู้ เข้า
ใกล้ พระเยโฮวาห์ จะรับ ประทานของถวายอัน บริสุทธิ์ ที่สุด เขาจะวางของถวายอัน บริสุทธิ์
ที่ สุด นั ้น ไว้ที่ นั่น และธัญ ญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เพราะว่าที่ นั่น
บริสุทธิ์ 14 เมื่อ ปุโรหิต เข้าไปในที่ บริสุทธิ์ เขาจะไม่ ออกไปจากที่ บริสุทธิ์เข้า สู่ ลานข้างนอก
แต่จะปลดเครือ
่ งแต่งกายที่เขาสวมปฏิบัติหน้าที่วางไว้ที่นั ่นเพราะสิง่ เหล่านี้ บริสุทธิ์ เขาจะ
ต้องสวมเครือ
่ งแต่งกายอื่นก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่ส่วนที่มีไว้สําหรับประชาชน� 15 เมื่อท่านได้
วัด ข้างในบริเวณพระนิ เวศเสร็จ แล้ว ท่านก็ นํา ข้าพเจ้า ออกมาทางประตู ซ่ึง หัน หน้า ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออก และวัด บริเวณพระนิ เวศโดยรอบ 16 ท่านวัด ด้านตะวัน ออกด้วยไม้ วด
ั ได้ หา้
17
ร้อยศอกตามไม้วด
ั โดยรอบ แล้วท่านก็ หน
ั มาวัดทางด้านเหนื อได้ หา้ ร้อยศอกตามไม้วด
ั
โดยรอบ 18 แล ้ วท ่า นก็ หน
ั มาวัด ด้านใต้ ได้ ห้า ร้อยศอกตามไม้ วัด 19 แล ้ วท ่า นก็ หน
ั มาด้าน
ตะวันตกแล้ววัดได้หา้ ร้อยศอกตามไม้วัด 20 ท่านวัดทัง้ สี่ด้าน มีกําแพงล้อมรอบยาวห้าร้อย
ศอก กว้างห้าร้อยศอก เป็นที่แบ่งระหว่างสถานบริสุทธิ์กับสถานที่สามัญ
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พระวิหารเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
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ภายหลัง ท่านนํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู คือ ประตู ที่ หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก 2 และ ดู เถิด
สง่า ราศี ของ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา เอ ลมา จาก ทิศ ตะวัน ออก และ พระ สุรเสียง ของ พระองค์
ก็ เหมือนเสียงนํ้า มากหลาย และพิภพก็ รุ ง่ โรจน์ ด้วยสง่า ราศี ของพระองค์ 3 และนิ มิ ตที่
ข้าพเจ้าเห็นนั ้ นก็เหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาทําลายเมืองนั ้น และ
เหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที ่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าของข้าพเจ้าลงถึ
4
งดิน และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ได้ เข้าไปในพระนิ เวศทางประตู ที่ หันไปทางทิศตะวัน
ออก 5 พระวิญญาณก็ ยกข้าพเจ้า ขึ้น และนํา ข้าพเจ้า มาที่ ลานชัน
้ ใน และดู เถิด สง่า ราศี
6
ของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิ เวศ ขณะที่ชายคนนั ้นยังยืนอยู่ที่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระนิ เวศ
1

ราชบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ในพระวิหาร
และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย บัลลังก์ ของเราและสถานที่ วาง
เท้า ของ เรา อยู่ ที่ นี่ เป็ นที ่ ที่ เรา จะ อยู่ ท่ามกลาง ชนชาติ อิสราเอล เป็น นิ ตย์ และ วงศ์ วาน
อิสราเอลจะไม่กระทําให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินอีก โดยตัวของเขาทัง้ หลายเองหรือ
กษัตริย์ของเขาทัง้ หลาย ด้วยการเล่นชูข
้ องเขาทัง้ หลาย และด้วยศพของกษัตริย์ของเขาทัง้
8
หลายในปูชนียสถานสูง โดยการวางธรณี ประตูของเขาทัง้ หลายไว้ข้างธรณี ประตูทัง้ หลาย
ของเรา โดยการตัง้ เสาประตู ของเขาทัง้ หลายไว้ข้างเสาประตู ทัง้ หลายของเรา มี เพียงผนั
งก ัน
้ ไว้ ระหว่างเรากับ เขาทัง้ หลายเท่านั ้น เขาได้ กระทํา ให้ นามบริสุทธิ ์ ของเราเป็น มลทิน
ด้วยการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเขาซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ดัง นั ้น เราจึง เผาผลาญเขา
เสีย ด้วยความกริว้ ของเรา 9 บัดนี้ ให้ เขาทิง้ การเล่น ชู้ ทัง้ หลายของเขาและศพของกษั ตริย์
ทัง้ หลายของเขาให้หา่ งไกลจากเรา และเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลายเป็นนิ ตย์ 10 เจ้า บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าจงบรรยายแก่ วงศ์ วานอิสราเอลให้ทราบถึงพระนิ เวศ เพื่อว่าเขาจะ
ได้ละอายในเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเขา และให้เขาทัง้ หลายวัดแบบแผน 11 และถ้าเขาละอาย
ในสิง่ ทัง้ หลายที่เขากระทํามาแล้ว จงสําแดงภาพแผนผังทางออกทางเข้า และลักษณะทัง้
สิน
้ ของพระนิ เวศนั ้น และจงให้เขาทราบถึงกฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ
จงเขียนลงไว้ท่ามกลางสายตาของเขา เพื่อเขาจะได้รก
ั ษาลักษณะและกฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของ
12
พระนิ เวศ และกระทําตาม ต่อไปนี้ เป็นกฎของพระนิ เวศ คือบริเวณโดยรอบที่อยูบนยอด
่
ภูเขาจะเป็นที่บริสุทธิที
์ ่สุด ดูเถิด นี่ เป็นกฎของพระนิ เวศ
7

การวัดแท่นบูชา
13 ต่อไปนี้ เป็ นขนาดของแท่นบูชาวัดเป็ นศอก ศอกหนึ่ งคือความยาวหนึ่ งศอกกับหนึ่ งคืบ

ตอนฐานสูง หนึ่ ง ศอก และกว้างหนึ่ ง ศอก ที่ ขอบมี รม
ิ คืบ หนึ่ ง และความสูง ของแท่น บูชา
14
เป็นดังนี้ จากตอนฐานที่อยู่บนดินมาถึงข้างล่างสูงสองศอก กว้างหนึ่ งศอก จากขัน
้ เล็ก
15
ไปถึง ขัน
้ ใหญ่ สูง สี่ ศอก กว้างหนึ่ ง ศอก และเตาของแท่น นั ้น สี่ ศอก และจากเตาแท่ นม ี
เชิงงอนยื่นขึ้นสี่ เชิง 16 เตาแท่นนั ้นเป็นสี่เหลี่ยมจตุ รส
ั ยาวสิบสองศอก กว้างสิบสองศอก
17 ขัน
้ ข้างเตาก็สี่เหลี่ยมจตุรส
ั เหมือนกัน ยาวสิบสี่ศอก กว้างสิบสี่ศอก ยกริมรอบกว้างครึง่
ศอก ฐานกว้างศอกหนึ่ งโดยรอบ บันไดแท่นบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก� 18 และท่าน
พู ดกับข้าพเจ้าว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ต่อไปนี้ เป็น
กฎของแท่นบูชาในวันที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อจะถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเพื่อจะพรมด้วยเลื
อด
จงถวายเครือ
่ งบูชาอีก
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ท่านจงมอบวัวหนุ่มตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปแก่ ปุ โรหิตคนเลวีเชื้อสายศาโดก ผู้
ที่เข้ามาใกล้เพื่อปรนนิ บัติเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 20 เจ้าจงเอาเลือด
วัวน ั ้นบ้างใส่ ไว้ที่ เชิง งอนทัง้ สี่ ของแท่น และมุ มท ัง้ สี่ ของขัน
้ ข้างเตา และที่ ยกริม โดยรอบ
ทํา ดังนี้ แหละท่านจะได้ ชาํ ระแท่น และทําการลบมลทิน ของแท่น นั ้น ไว้ 21 ท่านจงเอาวัว ผู้
ซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และปุโรหิตจะเผามันเสียในที่ ที่ กําหนดไว้ซ่ึงเป็ นที ่ของพระนิ เวศ
ภายนอกสถานบริสุทธิ์ 22 และในวันที ่สองท่านจงถวายลูกแพะตัวผู้ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และพวกปุโรหิต จะชําระแท่ นบู ชา อย่างที่ ชาํ ระด้วยวัว ผู้ 23 เมื่อ ท่านได้
ชําระแท่นเสร็จแล้ว ท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศจากตําหนิ และแกะผู้ที่ปราศจากตําหนิ จาก
ฝูง 24 ท่านจงนํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะเอาเกลือพรมลงบนนั ้น
และจะถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 25 ท่านจงเตรียมแพะตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาปทุก วัน จนครบเจ็ด วัน และพวกปุโรหิต จะเตรียมวัว หนุ่ม และแกะผู้ ที่ ปราศจาก
ตํา หนิ จากฝู งด ้วย 26 เขาทัง้ หลายจะต้องทําการลบมลทิน แท่น บูชาอยู่ เจ ็ด วัน จึง จะชําระ
เสร็จ และจะสถาปนาตนเองไว้ 27 และเมื่อเขากระทําครบตามกําหนดเหล่านี้ แล้ว ตัง้ แต่วัน
ที่แปดเป็นต้นไปปุโรหิตจะต้องถวายเครือ
่ งเผาบูชาของท่านและเครือ
่ งสันติบูชาของท่านที่
บนแท่นนั ้น และเราจะโปรดปรานเจ้าทัง้ หลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
19

44
ประตูตะวันออกเฉพาะเจ้านายองค์นั ้น

1 แล้วท่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาตามทางของประตูของสถานบริสุ ทธิ์หอ
้ งนอก

ซึ่งหันหน้า
ไปทางตะวันออก และประตูนั้นปิ ดอยู่ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ประตูนี้ จะปิ ดอย
ู่ เรือ
่ ยไป อย่า ให้ เปิด และไม่ ให้ ใครเข้าไปทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ได้ เสด็จ เข้าไปทางนี้ เพราะฉะนั ้น จึง ให้ ปิด ไว้ 3 เฉพาะเจ้า นายเท่านั ้น คือ เจ้า นาย ท่านจะ
ประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในประตูนี้ ได้ ท่านจะต้องเข้ามาทาง
มุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน�
พระนิ เวศเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
แล ้ วท ่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มาตามทางของประตู เหนื อ มาที่ ข้างหน้า พระนิ เวศ และข้าพเจ้า
มองดู และดูเถิด สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และข้าพเจ้าก็
ซบหน้าลงถึงดิน 5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงตัง้ ใจให้ดี ทุ
กสิ่งที่ เราจะบอกเจ้าเกี่ยวกับกฎทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และราชบัญญัติ ทัง้
สิน
่ งทางเข้าพระ
้ ของพระนิ เวศนั ้น จงดูด้วยตาของเจ้า และฟังด้วยหูของเจ้า และจดจําเรือ
6
นิ เวศและทางออกจากสถานบริสุทธิ์ ให้ดี แล ้ว จงบอกแก่ วงศ์ วานที่ มัก กบฏ คือ วงศ์ วาน
อิสราเอลว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย ขอให้ การที่
น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าสิน
้ สุดเสียทีเถิด 7 คือการที่เจ้าพาคนต่างด้าวที่มิได้เข้าสุหน
ัตทางจิตใจและมิได้ เข้าสุ หนัตทางเนื้ อหนั งเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา กระทําให้สถาน
นั ้น คือพระนิ เวศของเรามัวหมอง เมื่อเจ้าถวายอาหารของเราแก่เรา คือไขมันและเลือด สิ
่งเหล่านี้ ได้ทําลายพันธสัญญาของเราด้วยการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า 8 และเจ้า
มิได้ดูแลรักษาสิง่ บริสุทธิ์ของเรา แต่เจ้าได้ตัง้ คนเฝ้าให้ดูแลรักษาอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของ
เรา เพื่อประโยชน์ แก่ตัวเจ้าเอง
4

พวกปุโรหิตของพระวิหารในอนาคต
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9 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า
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อย่าให้คนต่างด้าวที่ มิได้ เข้าสุ หนัตทางจิตใจ
และมิได้เข้าสุหนัตทางเนื้ อหนั ง คือชนต่างด้าวทัง้ สินที
่ ท่
่ ามกลางชนชาติอส
ิ ราเอลเข้าไป
้ อยู
10
ในสถานบริสุทธิ ์ ของเรา แต่ คนเลว ี ผู้ ที่ ได้ ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปติดตามรู ป
เคารพของเขาเมื่อ คนอิสราเอลหลงไปนั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของตน 11 เขาทัง้
หลายจะต้องปรนนิ บัติอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของเรา ตรวจตราดูอยู่ที่ประตูพระนิ เวศ และปฏิ
บัติอยูในพระนิ
่
เวศ เขาจะฆ่าเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาให้ประชาชน และเขาจะต้อง
12
คอยเฝ้า ประชาชน เพื่อ จะรับ ใช้ เขาทัง้ หลาย เพราะเขาทัง้ หลายได้ ปรนนิ บัติ ประชาชน
อยู่ หน ้า รู ป เคารพของเขา จึง ทําให้ วงศ์ วานอิสราเอลตกอยู่ ในความชัว่ ช้า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั ้นเราจึงได้ปฏิญาณด้วยเรือ
่ งเขาทัง้ หลายว่า เขาทัง้ หลายจะ
13
ต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของเขา อย่า ให้เขาทัง้ หลายเข้า มาใกล้ เรา เพื่อ จะรับ ใช้ เราใน
ตําแหน่ งปุโรหิต หรือเข้ามาใกล้ สิ ่งบริสุทธิ์ใดๆของเราในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด นั ้น แต่ เขาต้องทน
รับ ความอับอายขายหน้า และการอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ หลายซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น 14 แต่
ถึงกระนั ้นเราจะกําหนดให้เขาเป็นผู้ดูแลพระนิ เวศ ให้กระทําบริการทัง้ สิน
้ และกระทําสิง่ ที่
ต้องกระทํา ในพระนิ เวศนั ้น ทัง้ สิน
้ 15 แต่ ปุ โรหิต คนเลวี บรรดาบุตรชายของศาโดก ผู้ ยังด ู
แลสถานบริสุทธิ์ของเรา เมื่อคนอิสราเอลหลงไปจากเรานั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สว่า ให้เขาเข้ามาใกล้ เราเพื่อปรนนิ บัติ เรา และให้คอยรับใช้เรา ที่ จะถวายไขมันและเลื อด
16 เขาจะเข้ามาในสถานบริสุ ทธิ์ของเราได้ และให้เขาเข้ามาใกล้ โต๊ะของเราเพื่อจะปรนนิ บั
ติเรา และให้เขารักษาคํากําชับของเรา 17 ต่อมาเมื่อเขาเข้าประตูลานชัน
้ ในนั ้น ให้เขาสวม
เสื้อผ้าป่าน อย่าให้เขามีสิ ่งใดที่ ทําด้วยขนแกะเลยขณะเมื่อเขาทําการปรนนิ บัติอยู่ที่ ประตู
ลานชัน
้ ใน และอยู่ ข้างใน 18 ให้ เขาสวมมาลาป่านไว้เหนื อ ศีรษะ และสวมกางเกงผ้า ป่าน
เพียงเอว อย่าให้เขาคาดตัวด้วยสิง่ ใดที่ ให้มีเหงื่อ 19 และเมื่อเขาออกไปยังลานนอก คือไป
ยังลานนอกเพื่อไปหาประชาชน ให้เขาเปลื้องเสื้อผ้าชุดที่ปรนนิ บัติงานนั ้นออกเสีย และวาง
ไว้เสียในห้องบริสุทธิ์ แล้วจึงสวมเสื้อผ้าอื่น เกรงว่าเขาจะนําความบริสุทธิ์ศักดิส
ด
์ ิทธิไปติ
์
ต่อกับประชาชนด้วยเสื้อผ้าของเขา 20 อย่าให้เขาโกนศีรษะหรือปล่อยให้มวยผมยาว ให้เขา
เพียงแต่ขลิบผมบนศีรษะของเขาเท่านั ้น 21 เมื่อปุโรหิตเข้าไปในลานชัน
่
้ ในจะดื่มเหล้าองุน
ไม่ได้ 22 อย่าให้ปุโรหิตแต่งงานกับหญิงม่ายหรือหญิงที่ถูกหย่าแล้ว แต่ให้แต่งงานกับหญิง
พรหมจารีจากเชื้อ สายแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล หรือ หญิ งม ่ายซึ่ง เป็น หญิ งม ่ายของปุโรหิต
23 เขาทัง
้ หลายจะต้องสัง่ สอนประชาชนของเราถึง ความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์ และ
ของสามัญ และกระทํา ให้ เขาสังเกตแยกแยะระหว่างของมลทิ นก ับ ของสะอาดได้ 24 ถ้า มี
คดี เขาจะต้องกระทํา หน้าที่ ผู้ พิพากษา และเขาจะต้องพิพากษาตามคํา ตัดสิน ของเรา ใน
บรรดางานเทศกาลตามกําหนดของเรานั ้นเขาจะต้องรักษาราชบัญญัติ และกฎเกณฑ์ ของ
เรา และเขาจะต้องรักษาวัน สะบาโตทัง้ หลายของเราให้บริสุทธิ์ 25 อย่า ให้เขากระทํา ตัว ให้
เป็นมลทินด้วยเข้าไปใกล้ผู้ตาย เว้นแต่เป็นบิดาหรือมารดาหรือบุตรชายหรือบุตรสาว หรือ
พี่น้องผู้ชายหรือพี่น้องผู้หญิงที่ไม่มีสามี ก็จะกระทําตัวให้เป็นมลทินได้ 26 หลังจากที่เขารับ
การชําระแล้ว มีกําหนดอีกเจ็ดวัน 27 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ในวันที่เขาเข้าไปใน
สถานบริสุทธิ์ คือ ที่ ลานชัน
่ ง
้ ในเพื่อ จะปรนนิ บั ติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ์ เขาจะต้องถวายเครือ
28
บูชาไถ่บาปเสียก่อน นั ่นจะเป็นมรดกของเขา เราเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่ต้องให้
เขาถือกรรมสิทธิใ์ ดๆในอิสราเอล เราเป็นกรรมสิทธิข
่ งธัญ
์ องเขา 29 ให้เขารับประทานเครือ
ญบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และทุกสิง่ ที่ ถวายไว้ในอิสราเอลจะ
เป็น ของเขาทัง้ หลาย 30 และผลไม้ ดี ที่ สุด ของผลไม้ รุน
่ แรกทุก ชนิ ด และของถวายทุก ชนิ ด
จากเครือ
่ งถวายบูชาทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะเป็นของบรรดาปุโรหิตทัง้ หลาย เจ้าจงมอบแป้งเปียก
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ผลแรกของเจ้าให้แก่ปุโรหิต เพื่อว่าพระพรจะมีอยูเหนื
่
อครัวเรือนของเจ้า 31 ปุโรหิตจะต้อง
ไม่รบ
ั ประทานสิง่ ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์ที่ตายเองหรือถูกฉี กกัดตาย�
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บริเวณที่ตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้าและพระวิหาร

1 “เมื่อเจ้าแบ่งแผ่นดินเป็ นกรรมสิทธิโ์ ดยการจับสลากนั ้น

เจ้าจงถวายที่ดินส่วนหนึ่ งไว้
เพื่อ พระเยโฮวาห์ ให้ เป็น ตําบลบริสุทธิ ์ ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก และกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก
จะเป็ นที ่บริสุทธิตลอดบริ
เวณนั ้น 2 ในบริเวณนี้ ให้มีที่ สี่เหลี่ยมจตุ รส
ั แปลงหนึ่ งยาวห้าร้อย
์
กว้างห้าร้อยศอกสําหรับสถานบริสุทธิ์ ให้มีบริเวณว่างไว้โดยรอบอีกห้าสิบศอก 3 ในตําบล
บริสุทธิ์นั ้น เจ้าจงวัดส่วนหนึ่ งออก ยาวสองหมื่นห้าพันศอก กว้างหนึ่ งหมื่นศอก ในบริเวณ
นี้ ให้เป็ นที ่ ตัง้ ของสถานบริสุทธิ์ และของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด 4 ให้เป็น ส่วนแผ่นดิ นที ่ บริสุทธิ์ ให้
เป็น ของปุโรหิต ผู้ ปรนนิ บัติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์ และเข้า ใกล้ พระเยโฮวาห์ เพื่อ จะปรนนิ บั
ติ พระองค์ ให้ เป็ นที ่ สําหรับ ปลู กบ ้านเรือนของเขาและเป็ นที ่ บริสุทธิ์สําหรับ สถานบริสุทธิ
์ 5 อี กส่วนหนึ่ ง ซึ่ง ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอกและกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอกนั ้นเป็ นที ่ ของคนเลวี ผู้
ปรนนิ บัติอยู่ที่พระนิ เวศ ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา ให้มีห้องยี่สิบห้อง 6 ใกล้ๆกับส่วนที่ตัง้ ไว้
เป็นตําบลบริสุทธิ์นั ้น เจ้าจะต้องกําหนดที่ดินผืนหนึ่ งกว้างห้าพันศอก ยาวสองหมื่นห้าพัน
ศอก ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเมือง ให้เป็นของวงศ์วานอิสราเอลทัง้ หมด
ที่ดินสําหรับเจ้านาย

7 แผ่นดินทัง
้ สองข้างของตําบลบริสุทธิแ
์ ละส่วนของเมืองนั ้น

ให้ยกเป็นทีดิ
่ นของเจ้านาย
เคียงข้างกับตําบลบริสุทธิ์ และส่วนของเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกมีส่วนยาวเท่ากับ
ส่วนที่ ยกให้ คนตระกูล หนึ่ ง ยืด ออกไปตามทางตะวัน ตกและทางตะวัน ออกของเขตแดน
แผ่น ดิน 8 ให้ เป็น ส่วนของเจ้า นายในอิสราเอล และเจ้า นายของเราจะไม่ บีบ คัน
้ ประชาชน
ของเราอีก แต่ เจ้ านายเหล่า นั ้น จะยอมให้ วงศ์ วานอิสราเอลได้ แผ่ นดิ นที ่ เหลือ ตามส่วน
ตระกูล ของตน 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ บรรดาเจ้า นายแห่ งอ ิส ราเอล
เอ๋ย พอเสียทีเถิด จงทิง้ การทารุ ณและการบีบคัน
้ เสีย และกระทําความยุติธรรมและความ
เที่ยงธรรม องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า จงเลิกการขับไล่ประชาชนของเราให้ออกจาก
ที่ ดิ นอ ัน เป็น กรรมสิทธิ์ของเขาเสีย 10 เจ้ าจงมี ตาชัง่ เที่ยงตรง เอฟาห์ เท ี่ ยงตรงและบัท ที่
เที่ยงตรง 11 เอฟาห์และบัทนัน
้ ให้เป็นขนาดเดียวกัน บัทหนึ่ งจุ หน่งึ ในสิบของโฮเมอร์ และ
เอฟาห์ ก็ จุ หน ่งึ ในสิบ ของโฮเมอร์ ให้ โฮเมอร์เป็น เครือ
่ งวัด มาตรฐาน 12 เชเขลหนึ่ งม ี ยี ่ สิ
บเก-ราห์ มาเนของเจ้า ก็ ให้ มี ยี ่ สิ บเชเขล ยี ่ สิ บห้า เชเขลและสิบ ห้า เชเขล 13 ต่อ ไปนี้ เป็น
กําหนดของถวายที่ เจ้าทัง้ หลายจะต้องถวาย คือข้าวสาลี โฮเมอร์หน่งึ ให้ถวายหนึ่ งในหกเอ
ฟาห์ ข้าวบาร์เลย์โฮเมอร์หน่งึ ให้ถวายหนึ่ งในหกของเอฟาห์ 14 และส่วนกําหนดประจําของ
นํ้ามัน คือนํ้ามันหนึ่ งบัท นํ้ามันโคระหนึ่ งถวายหนึ่ งในสิบของบัท โคระก็ เหมือนโฮเมอร์จุ สิ
บบัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์ 15 แกะฝูงสองร้อยตัวก็ให้ถวายตัวหนึ่ ง จากทุ่งเลี้ยงสัตว์
อันอ ุ ดมของอิสราเอล องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า นี่ แหละเป็น ของถวายสําหรับ ธัญ
ญบู ชา เครือ
่ งเผาบู ชา และสันติ บูชาเพื่อ ทําการลบมลทิน ให้ เขาทัง้ หลาย 16 ให้ ประชาชน
ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน นี้ มอบของถวายเหล่า นี้ แก่ เจ้ านายแห่ งอ ิส ราเอล 17 ให้ เป็น หน้าที่ ของ
เจ้านายที่จะจัดเครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา เครือ
่ งดื่มบูชา ณ งานเทศกาลทัง้ หลายในวันขึ้น
คํ่า และสะบาโต ในงานเทศกาลที่ กําหนดไว้ของวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
่ ง
้ ให้ เขาจัด เครือ
บูชาไถ่ บาป ธัญญบู ชา เครือ
่ งเผาบู ชา และสันติ บูชา เพื่อกระทําการลบบาปให้แก่ วงศ์ วาน
18
อิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที ่หน่งึ ของเดือนที่ หนึ่ ง เจ้าจงเอา
วัวหนุ่มที่ปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง และเจ้าจงชําระสถานบริสุทธิ์เสีย 19 ให้ปุ โรหิตเอาเลือด
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ของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปมาบ้างและจงประพรมที่ เสาประตู พระนิ เวศ ที่ ขัน
้ สี่ มุ มของแท่ นบู
ชา และบนเสาประตู ของลานชัน
้ ใน 20 ในวันที ่ เจ ็ด ของเดือนนั ้น เจ้า จงกระทํา เช่น เดียวกัน
เพื่อผู้หน่งึ ผู้ใดที่ กระทําบาปด้วยความพลัง้ เผลอหรือความรู เท่
้ าไม่ถึงการ เพื่อว่าเจ้าจะได้
21
กระทําการลบมลทินพระนิ เวศ ในวันที่สิบสี่ของเดือนต้น เจ้าจงฉลองเทศกาลปัสกา จง
รับประทานขนมปังไร้เชื้อตลอดเทศกาลเจ็ดวัน 22 ในวันนั ้นให้เจ้านายจัดหาวัวหนุ่มตัวหนึ่ ง
สําหรับตนเองและประชาชนทัง้ สิน
่ งบูชาไถ่บาป 23 และในเจ็ดวั
้ แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นเครือ
นทีมี
่ เทศกาลเลี้ยงให้เจ้านายจัดหาวัวหนุ่มเจ็ดตัวกับแกะผูเจ
้ ็ดตัวทป
ี่ ราศจากตําหนิ ให้เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ทุกๆวันตลอดเจ็ดวันนั ้น และจัดหาลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งทุกวัน
ให้เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 24 และให้เจ้ านายจัดหาธัญญบูชาเอฟาห์หน่งึ คู่ กับวัวผู้หนึ่ ง และ
เอฟาห์หน่งึ คู่กับแกะผู้หนึ่ ง และนํ้ามันหนึ่ งฮินต่อแป้งทุกเอฟาห์ 25 ในวันที่สิบห้าของเดือน
ที่ เจ็ด และในเทศกาลเลี้ยงทัง้ เจ็ดวัน ให้ท่านจัดหาของเช่นเดียวกันสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาป เครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา และเครือ
่ งนํ้ามัน�
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เจ้านายกับประชาชนนมัสการพร้อมกัน
ประตูลานชัน
ั หน้าไปทิศตะวันออกนั ้นให้
้ ในที่หน
ปิ ดอยู่ในวันทํางานหกวัน แต่ ในวันสะบาโตนั ้นให้เปิด และในวันขึ้นคํ่าหนึ่ งก็ให้เปิด 2 ฝ่าย
เจ้า นายนั ้น จะเข้า มาจากข้างนอกทางมุข ของหอประตู และจะมายืน อยู่ ที่ เสาประตู และ
พวกปุโรหิตจะเตรียมเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสันติบูชาของท่าน และท่านจะนมัสการอยู่
ที่ ธรณี ประตู แล้วท่านจะออกไป แต่ อย่าปิดประตู นั้นจนกว่าจะถึงเวลาเย็น 3 เช่นเดียวกัน
ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน จะนมัสการต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตรงที่ทางเข้า ประตู นั ้น ใน
วัน สะบาโตและในวัน ขึ้น คํ่า 4 เครือ
่ งเผาบูชาที่ เจ้ านายจะถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ในวัน สะ
บาโตนั ้น คือ ลูก แกะปราศจากตําหนิ หกตัว และแกะผู้ ปราศจากตําหนิ ตัว หนึ่ ง 5 และธัญ
ญบูชาที่ คู่ กับ แกะผู้ นั้น คือ แป้ง เอฟาห์ หนึ่ ง และธัญ ญบูชาที่ คู่ กั บลู กแกะนั ้ นก ็ สุด แท้ แต่ ที่
ท่านจะสามารถจะถวายได้ พรอ
้ มกับน้าํ มันฮินหนึ่ งต่อแป้งหนึ่ งเอฟาห์ 6 ในวันขึ้นคํ่าท่านจะ
ถวายวัวหนุ่มปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง และลูกแกะหกตัวกับแกะผู้ตัวหนึ่ ง ซึ่งต้องปราศจาก
ตําหนิ 7 ส่วนธัญ ญบู ชาน ั ้นท่านจะจัด แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ คู่ กับ วัว ผู้ ตั วน น
ั ้ และหนึ่ ง เอฟาห์ คู่
กับแกะผู้ตัวหนึ่ ง และคู่กับลู กแกะ ท่านจะจัดตามที่สามารถจัดได้ พร้อมกับน้าํ มันหนึ่ งฮิน
ต่อ แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ 8 เมื่อ เจ้า นายเข้า มาท่านจะเข้าไปทางมุข ของหอประตู และกลับ ออก
ไปตามทางเดียวกัน นั ้น 9 เมื่อ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน เข้า มาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ
เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด ผู้ ที่ เข ้า มาทางประตู เหนื อ เพื่อ นมัสการจะต้องกลับ ออกไปทาง
ประตูใต้ และผู้ที่เข้ามาทางประตูใต้จะต้องกลับออกไปทางประตูเหนื อ อย่าให้ใครกลับทาง
ประตู ตามที่ เขาเข้ามา แต่ ให้ทุกคนออกตรงไปข้างหน้า 10 เมื่อประชาชนเข้าไป เจ้ านายจะ
เข้าไปพร้อมกันด้วย และเมื่อประชาชนออกไป เจ้านายจะออกไปด้วย 11 ธัญญบูชาที่ ใช้ ณ
เทศกาลเลี้ยงและเทศกาลที่ กําหนดนั ้น ให้ เป็น เอฟาห์ หน ่งึ คู่ กับ วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง และคู่ กับ
แกะผู้ ก็ เอฟาห์ หนึ่ ง และคู่ กั บลู กแกะก็ ตามแต่ ท่านสามารถจะถวายได้ พร ้ อมกั บน้าํ มัน ฮิ
นหนึ่ งต่อแป้งเอฟาห์หนึ่ ง 12 เมื่อเจ้านายถวายเครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร จะเป็นเครือ
่ งเผาบู
ชา หรือสันติบูชาเป็นเครือ
่ งบูชาตามใจสมัครถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เปิดประตูที่ หันหน้า
ไปทางทิศตะวันออกให้ท่านและท่านจะเตรียมเครือ
่ งเผาบูชาและสันติ บูชาของท่าน อย่าง
ที่ ท่านทํา ในวัน สะบาโต แล ้ วท ่านจะออกไป เมื่อ ท่านออกไปแล้ วก ็ ให้ ปิด ประตู เสีย 13 เจ้ า
1 “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
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จะจัดการหาลูก แกะตัว หนึ่ ง อายุ หน่ง
ึ ขวบปราศจากตําหนิ ถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระ
เยโฮวาห์เป็นประจําวัน เจ้าจะจัดหาทุกๆเช้า 14 และเจ้าจะจัดหาเครือ
่ งธัญญบูชาคู่กันทุกๆ
เช้า หนึ่ ง ในหกของเอฟาห์ และนํ้ามัน หนึ่ ง ในสามของฮิน เพื่อ คลุก แป้ง ให้ ชุม
่ ให้ เป็น ธัญ ญ
15
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นระเบียบเนื องนิ ตย์ ดังนี้ แหละจะต้องจัดหาลูกแกะและเครือ
่ ง
ธัญญบูชาพร้อมกั บน้าํ มันทุกๆเช้า เพื่อเป็นเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ 16 องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า นายนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของท่านมามอบให้ แก่ บุ ตรชาย
เป็นของขวัญ ก็ให้ของนั ้นตกเป็นของบุตรชายของท่านโดยมรดกนั ้นเป็นทรัพย์สินของเขา
ตามมรดก 17 แต่ ถ้า ท่านนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของท่านมามอบให้ คนใช้ ของท่านคน
หนึ่ งเป็นของขวัญ ของนั ้นจะเป็นของคนใช้นั้นจนถึงปี อิสรภาพ แล้วของนั ้นจะกลับมาเป็น
ของเจ้านาย เฉพาะบุตรชายของท่านเท่านั ้นทีจ
่ ะเก็บส่วนมรดกของท่านมาเป็นของขวัญได้
18 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ีก เจ้า นายจะยึด สิง่ ใดอัน เป็น มรดกของประชาชนไม่ ได้ โดยไล่ ประชาชนออก
ไปจากทรัพย์สิ นที ่ดิ นของเขา แต่ ท่านจะต้องมอบทรัพย์สิ นของท่านเองให้เป็นมรดกแก่ บุ
ตรชายของท่าน เพื่อ ว่า จะไม่ มี ประชาชนของเราสัก คนหนึ่ ง ที่ ต้องถูก ขับ ไล่ จากกรรมสิทธิ์
ของตน� 19 แล ้ วท ่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มาตามทางเข้า ซึ่ง อยู่ ข้างประตู มาย ัง ห้อ งบริสุทธิ์ แถว
เหนื อ ซึ่งเป็นของปุโรหิต ดูเถิด มีสถานที่แห่งหน่งึ อยูท
่ ัง้ สองข้างทางทิศตะวันตก
สถานที่สําหรับการต้มและปิ้ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ
และท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็น สถานที่ ซ่ึง ปุโรหิต จะต้องต้ม เครือ
่ งบูชาไถ่ การ
ละเมิดและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเป็ นที ่ซ่ึงเขาจะปิ้ งธัญญบู ชา เพื่อจะไม่ต้องนําออกไปใน
ลานชัน
งประชาชน� 21 แล้วท่านจึงนํา
้ นอก อันเป็นการที่ จะนําความบริสุทธิ์ศักดิส
์ ิทธิไปถึ
์
ข้าพเจ้าออกมาที่ลานชัน
้ นอก และพาข้าพเจ้าไปที่มุมทงั ้ สี่ของลานนั ้น และดูเถิด ที่มุมลาน
ทุกมุมก็มีลานอยู่ลานหนึ่ ง 22 คือที่มุมทงั ้ สี่ของลาน มีลานเล็กๆยาวสี่สิบศอก กว้างสามสิบ
ศอก ลานทัง้ สี่ขนาดเดียวกัน 23 ภายในรอบลานทัง้ สี่นั้นมีสิ่งที่ก่อด้วยปูนเป็นแถว มีเตาอยู่
ที่ก้นของสิง่ ที่ก่อนัน
้ โดยรอบ 24 แลวท
้ ่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ที่เหล่านี้ เป็นทีส
่ ําหรับการ
ต้ม ซึ่งผู้ปรนนิ บัติอยูที
่ ่พระนิ เวศจะต้มเครือ
่ งสัตวบูชาของประชาชน�
20

47
แม่น้าํ ที่ไหลออกจากพระนิ เวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-9; วว 22:1-2)
และดู เถิด มีน้าํ ไหลออกมาจากใต้
ธรณี ประตูพระนิ เวศตรงไปทางทิศตะวันออก เพราะพระนิ เวศหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
และนํ้า ไหลลงมาจากข้างล่าง ทางด้านขวาของพระนิ เวศ ทิศ ใต้ ของแท่ นบู ชา 2 แล ้ วท ่าน
จึง นํา ข้าพเจ้า ออกมาทางประตู เหนื อ และนํา ข้าพเจ้า อ้อมไปภายนอกถึง ประตู ชัน
้ นอก ซึ่ง
3
หัน หน้า ไปทางตะวัน ออก และดู เถิด นํ้า นั ้น ออกมาทางด้านขวา ชายผู้ นั้น ได้ เดิน ไปทาง
ตะวัน ออกมี เชือกวัดอย ู่ ในมือ ท่านวัด ได้ หน่งึ พัน ศอก แล ้ วนํา ข้าพเจ้า ลุย นํ้า ไป และนํ้า ลึก
เพียงตาตุ่ม 4 แล้วท่านก็วด
ั ได้อีกหนึ่ งพัน แล้วนําข้าพเจ้าลุยนํ้าไปและนํ้าลึกถึงเข่า แล้วท
่านก็ วด
ั ได้ อีกหนึ่ งพัน แล้วนําข้าพเจ้าลุยนํ้าไป นํ้านั ้นลึกเพียงเอว 5 ภายหลังท่านก็ วด
ั ได้ อี
กหนึ่ ง พัน และกลายเป็น แม่น้ํา ที่ ข้าพเจ้า ลุย ข้ามไม่ ได้ เพราะนํ้า นั ้น ขึ้น แล้ว ลึก พอที่ จะว่าย
ได้ เป็นแม่น้ําที่ลุยข้ามไม่ได้ 6 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นสิง่ นี้
หรือ� แล้วท่านก็ พาข้าพเจ้า กลับมาตามฝั่ งแม่ นํ้า 7 ขณะเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ ดู เถิด ข้าพเจ้า
เห็นต้นไม้มากมายอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ําทัง้ สองฟาก 8 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “นํ้านี้ ไหลตรงไป
ทางท้องถิน
่ ตะวันออก และไหลลงไปถึงทะเลทราย แล้วลงไปถึงทะเล และเมื่อนํ้าไหลออก
1 ภายหลัง ท่านก็ นํา ข้าพเจ้า กลับ มาที่ ประตู พระนิ เวศ
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มานั ้นไปถึงนํ้าทะเล นํ้านั ้นก็กลับจืดดี 9 ต่อมาแม่น้ํานั ้นไปถึงที่ไหน ทุกสิ่งที่มีชีวิตซึ่งแหวก
ว่ายไปมาก็จะมีชีวิตได้ และที่นั่นมป
ี ลามากมายเพราะว่านํ้านี้ ไปถึงที่นั่นนํ้าทะเลก็จืด เพราะ
ฉะนั ้นแม่น้ําไปถึงไหน ทุกสิงก
็ ชว
ิ 10 ต่อมาชาวประมงก็จะยืนอยูที
่ ่ข้างทะเล จากเอนเกดี
ี ต
่ มี
ถึงเอนเอกลาอิม จะเป็ นที่สําหรับตากอวน ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิ ด เหมือนปลาในทะเล
ใหญ่ คือจะมี มากมาย 11 แต่ ที่ เป็นบึงและหนองนํ้าจะไม่ จืด ต้องทิง้ ไว้ให้เป็นเกลือ 12 ตาม
ฝั่ งทัง้ สองฟากแม่ นํ้า จะมี ต้นไม้ ทุ กชนิ ด ที่ ใช้ เป็น อาหาร ใบของมัน จะไม่ เห ี่ยวและผลของ
มันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือน เพราะว่านํ้าสําหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานบริสุทธิ์
ผลไม้นั ้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยา�
เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)
13 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “นี่ เป็ นเขตแดนซึ่งเจ้าจะใช้แบ่งแผ่นดินสําหรับ
เป็น มรดกท่ามกลางอิสราเอลทัง้ สิบ สองตระกูล โยเซฟจะได้ สองส่ วน 14 และเจ้า จงแบ่ง
ให้เท่ าๆกัน เราปฏิญาณที่ จะมอบให้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และแผ่นดินนี้ จะตกแก่ เจ้ าเป็น
มรดกของเจ้า 15 ต่อ ไปนี้ เป็น เขตแดนของแผ่น ดิน นี้ ด้านทิศ เหนื อ จากทะเลใหญ่ ไปตาม
ทางเมืองเฮทโลน และต่อไปถึงเมืองเศดัด 16 เมืองฮามัท เมืองเบโรธาห์ เมืองสิบราอิม ซึ่ง
อยู่ ระหว่างพรมแดนเมืองดามัสกัส กับ พรมแดนเมืองฮามั ท จนถึง เมืองฮาเซอร์ฮท
ั ทิ โคน
17
ซึ่ง อยู่ ที่ พรมแดนเมืองเฮาราน ดัง นั ้น เขตแดนจะยื่น จากทะเลถึง เมืองฮาซาเรโนน ซึ่ง
อยูที
่ ่พรมแดนด้านเหนื อของเมืองดามัสกัส ทางทิศเหนื อมีพรมแดนของเมืองฮามัท นี่ เป็น
แดนด้านเหนื อ 18 ทางด้านตะวันออก เขตแดนจะยื่นจากเมืองเฮารานและดามัสกัส ระหว่า
งกิเลอาดกับแผ่นดินอิสราเอล เรือ
่ ยไปตามแม่น้ําจอร์แดน ไปถึงทะเลด้านตะวันออก ท่าน
ทัง้ หลายจงวัด นี่ เป็นเขตด้านตะวันออก 19 ทางด้านใต้เขตแดนจะยื่นจากทามาร์จนถึงนํ้า
แห่ง การโต้ เถียงในคาเดช แล ้ว เรือ
่ ยไปตามแม่น้ํา ถึง ทะเลใหญ่ นี่ เป็น เขตด้านใต้ 20 ทาง
ด้านตะวัน ตก ทะเลใหญ่ เป็น เขตแดนเรือ
่ ยไปจนถึง ตําบลที่ อยู่ ตรงข้ามทางเข้า เมืองฮามั
ท นี่ เป็น เขตแดนด้านตะวัน ตก 21 ดัง นั ้น เจ้ าจงแบ่ง แผ่น ดิน นี้ ท่ามกลางเจ้า ตามตระกูล
อิสราเอล 22 ต่อ มาเจ้า ทัง้ หลายจงแบ่ง แผ่น ดิน เป็น มรดกของตัว เจ้า ทัง้ หลายโดยการจับ
สลาก และสําหรับ คนต่างด้าวผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า และบัง เกิ ดล ูก หลานอยู่ ท่ามกลาง
เจ้า เขาทัง้ หลายจะมี สัญชาติ อิสราเอล ให้ เขาได้ รบ
ั ส่วนมรดกท่ามกลางตระกูล อิสราเอล
23
พร้อมกับ เจ้า ทัง้ หลาย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ต่อ มาคนต่างด้าวจะอยู่ในเขต
ของคนตระกูลใดก็ได้ เจ้าจงกําหนดที่ดินให้เป็นมรดกของเขาที่นั ่น�
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การแบ่งที่ดินให้แต่ละตระกูล (ยชว 13:1—19:51)
1 “ต่อ ไปนี้ เป็ น ชื่อ ของตระกูล ต่างๆตัง
้ ต้ นที ่พรมแดนด้านเหนื อจากทะเลไปตามทางเฮท
โลน ถึงทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงฮาเซอเรโนน ซึ่งอยู่ทางพรมแดนด้านเหนื อของดามัสกัส
ติ ดเมืองฮามั ท และยื่น จากด้านตะวัน ตกออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนดาน
2 ประชิ ดก ับ เขตแดนของดานจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็ น ส่วนของคนอา
เชอร์ 3 ประชิดกับเขตแดนของอาเชอร์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของ
คนนั ฟ ทาลี 4 ประชิ ดก ับ เขตแดนของนั ฟ ทาลี จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น
ส่วนของคนมนั สเสห์ 5 ประชิดกับเขตแดนของมนั สเสห์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวัน
ตก เป็น ส่วนของคนเอฟราอิม 6 ประชิ ดก ับ เขตแดนเอฟราอิม จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด
้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนรู เบน 7 ประชิ ดก ับ เขตแดนรู เบนจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด
้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนยู ดาห์ 8 ประชิ ดก ับ เขตแดนยู ดาห์จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด
้านตะวัน ตก จะเป็น ส่วนซึ่ง เจ้า จะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้างสองหมื่น ห้า พัน ศอก และยาว
เท่ากับส่วนของคนตระกูลหนึ่ ง จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นทีมี
่ สถานบริสุทธิ์
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อยู่กลาง 9 ส่วนซึ่งเจ้าทัง้ หลายจะแยกไว้เพื่อพระเยโฮวาห์นั้นให้มีด้านยาวสองหมื่นห้าพัน
ศอก และด้านกว้างหนึ่ งหมื่น
ส่วนแบ่งสําหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี
10 นี่ จะเป็ นส่วนแบ่งของส่วนบริสุ ทธิ์

คือปุโรหิตจะได้ส่วนแบ่งวัดจากทางด้านเหนื อยาว
สองหมื่น ห้า พัน ศอก ทางด้านตะวัน ตกกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ทางด้านตะวัน ออกกว้างหนึ่ ง
หมื่น ศอก ทางด้านใต้ ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก มี สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ อยู่ กลาง
11 ส่วนนี้ ให้ เป็ น ส่วนของปุโรหิต ที่ ชา
ํ ระไว้ให้ บริสุทธิ์ บุ ตรชายของศาโดก ผู้ ได้ รักษาคํา สัง่
ของเรา ผู้ ที่ มิได้ หลงไปเมื่อ ประชาชนอิสราเอลหลง ดัง ที่ คนเลว ี ได้ หลงไปนั ้น 12 และให้ ที่
ดิ นนี้ ตกแก่ เขาทัง้ หลายเป็น ส่วนหนึ่ ง จากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็น สถานที่ บริสุทธิที
์ ่สุด
ประชิดกับเขตแดนของคนเลวี 13 เคียงข้างกับเขตแดนของปุโรหิตนัน
้ ให้คนเลวีมีส่วนแบ่ง
ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก กว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ส่วนยาวทัง้ สิน
้ จะเป็น สองหมื่น ห้า พัน ศอก
และส่วนกว้างหนึ่ งหมื่น 14 อย่าให้เขาขายหรือแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่ งส่วนใดเลย อย่าให้เขา
เปลี่ยนกรรมสิทธิข
์ องที่ ดิ นดี นี้ เพราะเป็น ส่วนบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 15 ส่วนที่ เหลือ อยู่
ซึ่ง กว้างห้า พัน ศอกและยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอกนั ้น ให้ เป็ นที ่ สาม ัญ ของเมืองคือ ใช้ เป็ นที ่
อยู่อาศัย และเป็นชานเมือง ให้ตัวนครอยู่ท่ามกลางนั ้น 16 ต่อไปนี้ เป็นขนาดของด้านต่างๆ
ด้านเหนื อสี่ พันห้าร้อยศอก ด้านใต้ สี ่พันห้าร้อยศอก ด้านตะวันออกสี่ พันห้าร้อย และด้าน
ตะวันตกสี่ พันห้าร้อย 17 นครนั ้นจะต้องมีทุ่งหญ้า ทิศเหนื อสองร้อยห้าสิบศอก ทิศใต้ สอง
ร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน ออกสองร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน ตกสองร้อยห้า สิบ 18 ด้านยาว
ส่วนที่ เหลืออยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์นั ้น ทิศตะวันออกยาวหนึ่ งหมื่นศอก และทิศตะวัน
ตกยาวหนึ่ งหมื่น และให้อยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์ พืชผลที่ได้ในส่วนนี้ ให้เป็นอาหารของ
คนงานในนครนั ้น 19 คนงานของนครนั ้น ซึ่ง มาจากอิสราเอลทุก ตระกูล ให้เขาเป็น คนไถที่
แปลงนี้ 20 ส่วนเต็มซึ่งเจ้าจะต้องแบ่งแยกไว้นั้นให้เป็นสี่ เหลี่ ยมจตุรสด
ั ้านละสองหมื่นห้า
พันศอก นั ่นคือส่วนบริสุทธิ์รวมกับส่วนของตัวนคร
ส่วนแบ่งสําหรับเจ้านาย
ส่วนที่ เหลือ อยู่ ทัง้ สองข้างของส่วนบริสุทธิ ์ และส่วนของตัว นคร ให้ ตกเป็น ของเจ้า
นาย ยื่นจากส่วนบริสุทธิซ
์ ่ึงยาวสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันออก และทางด้าน
ตะวันตกจากสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันตก ส่วนนี้ ให้ตกเป็นของเจ้านาย จะ
เป็นส่วนบริสุทธิ์ และสถานบริสุทธิข
์ องพระนิ เวศนั ้นอยูท่
่ ามกลาง 22 นอกจากส่วนที่ตกเป็น
ของคนเลวีและส่วนของนครนั ้น ซึ่ง อยู่กลางส่วนอันตกเป็น ของเจ้า นาย ระหว่างเขตแดน
ยู ดาห์และเขตแดนเบนยามิน ให้เป็น ส่วนของเจ้า นายทัง้ หมด 23 ตระกูล คนที่ เหลือ อยู่ นั ้น
จากด้านตะวันออกไปด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนเบนยามิน 24 ประชิดกับเขตแดนของ
เบนยามิน จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนสิ เมโอน 25 ประชิ ดก ับ
เขตแดนของสิ เมโอนจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนอิส สาคาร์
26 ประชิ ดก ับ เขตแดนของอิส สาคาร์จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็ น ส่วนของ
คนเศบู ลุ น 27 ประชิ ดก ับ เขตแดนของเศบู ลุ นจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น
ส่วนของคนกาด 28 ประชิ ดก ับ เขตแดนของกาดทางทิศ ใต้ เขตแดนนั ้น จะยื่น จากเมืองทา
มาร์ ถึงนํ้าแห่งการโต้เถียงในคาเดช แล้วเรือ
่ ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่ 29 นี่ เป็นแผ่นดิน
ซึ่งเจ้าจะแบ่งให้เป็นมรดกแก่ตระกูลต่างๆของอิสราเอลโดยการจับสลาก นี่ เป็นส่วนต่างๆ
ของเขาทัง้ หลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
21

นครและประตูต่างๆ (วว 21:10-17)
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30 ต่อไปนี้ เป็ นทางออกของนครทางด้านเหนื อซึ่งวัดได้สี่พันห้าร้อยศอก 31 ประตูนครนั ้น

ตัง้ ชื่อ ตามชื่อ ตระกูล คนอิสราเอล มี ประตู สามประตู ทางด้านเหนื อ ประตู ของรู เบน ประตู
ของยูดาห์ ประตูของเลวี 32 ทางด้านตะวันออกซึ่งยาวสี่พันห้าร้อยศอก มีสามประตู ประตู
ของโยเซฟ ประตู ของเบนยามิน ประตู ของดาน 33 ทางด้านใต้ ซ่ึงวัดได้ สี ่พันห้าร้อยศอก มี
ประตูสามประตู ประตูของสิเมโอน ประตูของอิสสาคาร์ ประตูของเศบูลุน 34 ทางด้านตะวัน
ตกซึ่งยาวสี่ พันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของกาด ประตู ของอาเชอร์ ประตูของ
นั ฟทาลี 35 วัดรอบนครนั ้นได้ หน่งึ หมื่นแปดพันศอก ตัง้ แต่ นี้ ไปนครนี้ จะมี ชื่อว่า พระเยโฮ
วาห์สถิตที่นั ่น�
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ประวัติความเป็นมาของ

ดาเนี ยล

เมื่อดาเนี ยลยังเป็นหนุ่ม เขาถูกนําไปยังบาบิโลนให้เป็นเชลยพร้อมกับพวกยิว ในรัชสมัย
ของกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ ดาเนี ย ลเกิ ดอย ู่ ในเชื้อ วงศ์ ของกษั ตริย์ ยู ดาห์ มี รู ปร่า งดี และ
มี ความรู ้ลึก ถึง เพราะฉะนั ้น ชาวบาบิ โลนให้ เขาเรียนภาษาของเขาและเตรียมเขาไว้ เพื่อ
ทํางานในรัฐบาลของบาบิโลน เขาได้ทํางานในรัฐบาลและเขียนเล่มนี้ในรัชสมัยของเนบูคัด
เนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัสซาร์ ไซรัสและดาริอส
ั แห่งประเทศบาบิโลน และประเทศมีเดีย
เปอร์เซีย
เล่มนบ
ี้ ันทึกชีวต
ิ ของดาเนี ยลในราชวังแห่งบาบิโลน และราชกิจต่างๆของกษั ตริย์เหล่านี้
เพราะเหตุวา่ พวก “นั กศึกษา� หลายคนไม่ยอมรับว่าคําพยากรณ์ ของดาเนี ยลได้สําเร็จ
แล้ว (คือ คํา พยากรณ์ นี้ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า� พวกนั ก ศึกษานี้ จึ งอ ้างว่า คนอื่น มา
แต่ง คํา พยากรณ์ นี้ หลัง จาก เรือ
่ ง ที่ พยากรณ์ นั ้น สําเร็จ แล้ว ความ คิด นี้ เป็นการ เดาสวด
อย่างโง่เขลาของพวกที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า หน ังสื อดาเนี ย ลวางพื้น ฐานแห่ง คํา พยากรณ์ ใน
พระคัมภีรที
์ ่ดีซึ่งได้อธิบายต่อในหนั งสือวิวรณ์
ดาเนี ย ลซื่ อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ของเขา พระเจ้า จึง ประทานความรู แ
้ ละสติ ปัญญาให้แก่ เขา
เขาตีความหมายของความฟันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เลยได้รบ
ั ตําแหน่ งสูงในรัชอาณา
จักรนน
ั ้ พระเจ้ากําลังเตรียมดาเนี ยลไว้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าในเป้าหมายอย่างสูง
ส่วนสุด ท้ายของเล่ มน ี้ พยากรณ์ ถึง การเปลี่ยนแปลงฝ่ายการเมือง คือ การเสด็จ มาครัง้
แรกของพระเมสสิ ยาห์ การสร้างกรุ ง เยรู ซาเล็ม และพระวิหารขึ้น มาใหม่ และการเสด็จ
กลับมาครัง้ ที่สองของพระเมสสิยาห์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 73 ปี
ดาเนี ยลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลน

ในปี ที่ สามของรัช กาลเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ ของยู ดาห์ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ ของบาบิ
โลนเสด็จ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และทรงล้อมเมืองไว้ 2 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงมอบเย
โฮยาคิ มกษั ตริย์ ของยู ดาห์ไว้ในหัตถ์ ของพระองค์ ท่าน พร ้ อมทัง้ เครือ
่ งใช้ บางชิน
้ แห่ง พระ
นิ เวศของพระเจ้า และพระองค์ ท่านก็ นํา ของเหล่า นั ้น มายัง แผ่น ดิน ชิ นาร์มาย ัง นิ เวศแห่ง
พระของพระองค์ ท่าน และทรงบรรจุ เครือ
่ งใช้เหล่ านั ้นไว้ในคลังของพระของพระองค์ ท่าน
3 แล ้ วกษั ตริย์นั้ นก ็ ทรงบัญชาให้อช
ั เปนั สหัวหน้าขันที ของพระองค์ ท่าน ให้นําคนอิสราเอล
บางคน ทัง้ เชื้อ พระวงศ์ และเชื้อ สายของเจ้า นาย 4 พวกหนุ่มๆที่ ปราศจากตําหนิ มี รู ปร่า
งงามและเชีย
้ ละเข้าใจในสรรพวิทยา กับสามารถ
่ วชาญในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรูแ
ที่จะรับราชการในพระราชวัง และทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเคลเดียให้เขาทัง้ หลาย
5 กษั ตริย์ ทรงให้ นํา อาหารสู ง ซึ่ง กษั ตริย์ เสวย และเหล้า องุน
่ ซึ่ง พระองค์ ท่านดื่ม ให้ แก่ เขา
เหล่า นั ้น ตามกําหนดทุก วัน ทรงให้ เขาทัง้ หลายรับ การเลี้ยงดู อยู่ สามปี เมื่อ ครบกําหนด
เวลานั ้น แล้ว ทรงให้ เขารับ ใช้ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 6 ในบรรดาคนยู ดาห์นั้ นม ี ดาเนี ยล ฮา
นั น ยาห์ มิ ชาเอล และอาซาริยาห์ 7 และท่านหัว หน้า ขั นที จึง ตัง้ ชื่อ ให้ ใหม่ ดาเนี ย ลนั ้น ให้
เรียกว่า เบลเทชัส ซาร์ ฮานั น ยาห์ เรียกว่า ชัด รัค มิ ชาเอลเรียกว่า เมชาค และอาซาริยาห์
เรียกว่าเอเบดเนโก
1
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แต่ ดาเนี ย ลตัง้ ใจไว้ วา่ จะไม่ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ด้วยอาหารสูง ของกษั ตริย์ หรือด
้วยเหล้าองุน
่ ซึ่งพระองค์ ดื่ม เพราะฉะนั ้นเขาจึงขอหัวหน้าขันที ให้ยอมเขาที่ ไม่กระทําตัวให้
เป็นมลทิน 9 และพระเจ้าทรงให้หว
ั หน้าขันทีชอบและเวทนาดาเนี ยล 10 และหัวหน้าขันทีจึง
กล่าวแก่ ดาเนี ยลว่า “ข้าเกรงว่ากษั ตริย์เจ้ านายของข้าผู้ทรงกําหนดอาหารและเครือ
่ งดื่ม
ของเจ้า ทอดพระเนตรเห็ นว ่า พวกเจ้า มี หน ้า ซูบซีด กว่า บรรดาคนหนุ่มๆอายุ รุ น
่ ราวคราว
11
เดียวกัน เจ้ าก็ จะกระทํา ให้ ศีรษะของข้า เข้า สู่ อน
ั ตรายเพราะกษั ตริย์� แล ้ว ดาเนี ย ลจึง
กล่าวแก่ มหาดเล็ก ผู้ ที่ หัว หน้า ขั นที กําหนดให้ดู แลดาเนี ยล ฮานั น ยาห์ มิ ชาเอล และอาซา
ริยาห์ ว่า 12 “ขอท่านจงทดลองผู้ รับ ใช้ ของท่านสัก สิบ วัน ขอให้เขานํา ผัก มาให้เรากิน และ
นํ้า มาให้ เราดื่ม 13 แล ้ว ให้ ท่านตรวจดู หน ้า ตาของเราทัง้ หลายเบื้องหน้า ท่านและตรวจดู
หน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รบ
ั ประทานอาหารสูงของกษั ตริย์ และเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้ว
จงกระทําแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของท่านอย่างนั ้นเถิด� 14 เขาก็ ยอมทําตามคนเหล่านั ้นในเรือ
่ งนี้ และ
ทดลองเขาอยูสิ
่ บวัน 15 เมื่อครบสิบวันแล้วหน้าตาของคนเหล่านั ้นดีกว่า และเนื้ อหนั งกอ
็ ว
้ น
16
ท้วนสมบูรณ์กว่าบรรดาอนุชนที่รบ
ั ประทานอาหารสูงของกษั ตริย์ ดังนั ้นมหาดเล็กจึงนํา
อาหารสูง ส่วนของเขาทัง้ หลายและเหล้า องุน
่ ซึ่ง เขาทัง้ หลายควรจะได้ ด่ื มน น
ั ้ ไปเสีย และ
ให้ผักแก่เขา 17 ฝ่ายอนุชนทัง้ สี่คนนี้ พระเจ้าทรงประทานสรรพวิทยา และความชํานาญใน
เรือ
่ งวิชาทัง้ ปวงและปัญญา และดาเนี ยลเข้าใจในนิ มิตและความฝันทุกประการ 18 พอสิน
้
กําหนดเวลาที่ กษั ตริย์ ทรงบัญชาให้นํา เขาทัง้ หลายเข้า เฝ้า หัว หน้า ขั นที จึง นํา เขาทัง้ หลาย
เข้า มาเฝ้า เนบู คัด เนสซาร์ 19 และกษั ตริย์ ก็ ทรงสัมภาษณ์ เขา ในบรรดาอนุชนเหล่า นั ้น ไม่
พบสักคนหนึ่ งที่เหมือนดาเนี ยล ฮานั นยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ เพราะฉะนั ้นเขาจึงได้
รับใช้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 20 ในบรรดาเรือ
่ งราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความเข้าใจ ซึ่งกษั
ตริย์ตรัสถามเขาทัง้ หลาย ทรงเห็นว่าเขาทัง้ หลายดี กว่าพวกโหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู่ใน
อาณาจักรทัง้ สิน
่ ยมาจนปี แรกแห่ง
้ ของพระองค์สิ บเท่า 21 และดาเนี ยลก็ได้รับราชการเรือ
รัชกาลกษั ตริย์ไซรัส
8

2
พระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ในปี ที่ สอง แห่ง รัช กาล เนบู คัด เนส ซาร์ เนบู คัด เนส ซาร์ ทรง พระ สุ บิน พระทัย ของ
พระองค์ ก็ ทรงเป็น ทุกข์ บรรทมไม่ หลับ 2 แล ้ วกษั ตริย์ จึง ทรงบัญชาให้ มี หมายเรียกพวก
โหร พวกหมอดู พวกนั กวิทยาคม และคนเคลเดียเข้าทูลกษั ตริย์ให้รู เรื
้ อ
่ งพระสุ บิน เขาทัง้
3
หลายก็ เข ้า มาเฝ้า กษั ตริย์ และกษั ตริย์ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ ฝัน และจิตใจของเราก็ เป็น
ทุกข์ อยากรูว่้ าฝันว่ากระไร� 4 แล้วคนเคลเดียจึงกราบทูลกษัตริย์เป็นภาษาอารัมว่า “โอ ข้า
แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ ขอทรงเล่า พระสุ บิ นให้แก่ พวกผู้ รับ ใช้ของพระองค์
แล้วเหล่าข้าพระองค์จะได้ถวายคําแก้พระสุ บิน� 5 กษั ตริย์ทรงตอบคนเคลเดียว่า “เราจํา
ความฝันนั ้นไม่ ได้ แล้ว ถ้าเจ้าไม่ ให้เรารู ค
้ วามฝันพร้อมทัง้ คําแก้ ฝัน เจ้ าจะถู กหัน
่ เป็นชิน
้ ๆ
6
และบ้านเรือนของเจ้าจะต้องเป็นกองขยะ แต่ถ้าเจ้าสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให้เรา
เจ้าจะได้รบ
ั ของขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ่ยิง่ ฉะนั ้นจงสําแดงความฝันและคําแก้ฝัน
ให้ เรา � 7 เขาทัง้ หลายกราบทูล คํารบสองว่า “ขอกษั ตริย์ เล่า พระสุ บิ นแก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ และเหล่า ข้า พระองค์ จะถวายคํา แก้ พระสุ บิน พระเจ้า ข้า� 8 กษั ตริย์ ทรงตอบว่า
“เรารู เป็
้ นแน่ แล้วว่า เจ้ าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้าเห็นว่าเราจําความฝันนั ้นไม่ ได้
9
แล้ว แต่ ถ้าเจ้าไม่ให้เรารู ความฝั
้
น ก็ มี คําตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียว เพราะเจ้าทัง้ หลายตกลง
ที่จะพูดเท็จและพูดทุจริตต่อหน้าเรา จนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั ้นเจ้าจงบอก
1
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ความฝันให้แก่เรา แล้วเราจึงจะรู ว้ า่ เจ้าจะถวายคําแก้ความฝันให้เราได้� 10 คนเคลเดียจึง
กราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริยว่
์ า “ไม่มบุ
ี รุ ษคนใดในพิภพที่จะสําแดงเรือ
่ งกษัตริย์ได้ เพราะ
ฉะนั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ เจ้ านายหรือ ผู้ ปกครองคนใดไต่ถามสิง่ เหล่า นี้ จากโหร หรือ หมอดู หรือ
คนเคลเดีย 11 สิ่งซึ่งกษั ตริย์ตรัสถามนั ้นยากและไม่มีผู้ใดจะสําแดงแด่กษั ตริย์ได้นอกจาก
พระ ผู้ ซึ่ งม ิ ได้ อยู่ กับ มนุษย์� 12 เพราะเรือ
่ งนี้ กษั ตริย์ จึง ทรงกริว้ และเกรีย
้ วกราดนั ก และ
รับสัง่ ให้ฆ่าพวกนั กปราชญ์ทัง้ หมดของบาบิโลนเสีย 13 เพราะฉะนั ้นจึงมีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศไปว่าให้ฆ่านั กปราชญ์เสียทัง้ หมด เขาจึงเที่ยวหาดาเนี ยลและพรรคพวกเพื่อจะฆ่า
เสีย
พรรคพวกของดาเนี ยลอธิษฐานขอสติปัญญา

แล ้ว ดาเนี ย ลก็ ตอบอารีโอคหัว หน้า ราชองครักษ ์ ผู้ ที่ ออกไปเที่ยวฆ่า นั ก ปราชญ์ ของ
บาบิโลน ด้วยถ้อยคําแยบคายและปรีชาสามารถ 15 ท่านถามอารีโอคหัวหน้าว่า “ไฉนพระ
ราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ จึง เร่ง ร้อนเล่า� แล ้ วอารีโอคก็ เล่า เรือ
่ งให้ ดาเนี ย ลทราบ 16 แล
้ว ดาเนี ย ลก็ เข ้า ไปเฝ้า และกราบทูล กษั ตริย์ ขอให้ กําหนดเวลาเพื่อ ท่านจะถวายคํา แก้ พระ
สุ บิ นแด่ กษั ตริย์ 17 แล ้ว ดาเนี ย ลก็ กล ับ ไปเรือนของท่าน และแจ้ง เรือ
่ งให้ ฮานั น ยาห์ มิ ชา
เอล และอาซาริยาห์สหายของท่านฟัง 18 และบอกเขาให้ขอพระกรุ ณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์ เรือ
่ งความลึ กลับนี้ เพื่อดาเนี ยลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานั ก
ปราชญ์อ่น
ื ๆของบาบิโลน
14

พระเจ้าทรงสําแดงให้ดาเนี ยลทราบความหมายของพระสุบิน

ในนิ มิ ตกลางคืน ทรงเผยความลึ กล ั บน น
ั ้ แก่ ดาเนี ยล แล ้ว ดาเนี ย ลก็ ถวายสาธุการ
20
แด่ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ดาเนี ยลกล่าวว่า “สาธุ การแด่ พระนามของพระเจ้าเป็นนิ ตย์
สืบไป เพราะปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์ 21 พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดู
กาล พระองค์ทรงถอดกษั ตริย์และทรงตัง้ กษั ตริย์ข้น
ึ ใหม่ พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่
นั ก ปราชญ์ และทรงประทานความรู ้แก่ ผู้ ที่ มี ความเข้าใจ 22 พระองค์ ทรงเผยสิง่ ที่ ลึก ซึ้ง
และลี้ ลับ พระองค์ ทรงทราบสิง่ ที่ อยู่ ในความมืด และความสว่างก็ อยู่ กับ พระองค์ 23 โอ
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ขอ โมทนา และ สรรเสริญ พระองค์ ผู้
ทรงประทานปัญญาและกําลัง แก่ ข้า พระองค์ สิ ่งนั ้ นที ่ พวกข้า พระองค์ ทูล ขอ พระองค์ ก็
ทรงให้ ข้า พระองค์ รู แล้
้ ว เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงเรือ
่ งของกษั ตริย์ ให้ แจ ้ง แก่ พวกข้า
24
พระองค์� แล้วดาเนี ยลก็ เข้าไปหาอารีโอคผู้ซ่ึงกษั ตริย์แต่ งตัง้ ให้ฆ่านั กปราชญ์แห่งบา
บิ โลน ท่านได้ เข ้า ไปและกล่าวแก่ อารีโอคว่า ดังนี้ “ขออย่า ฆ่า นั ก ปราชญ์ แห่ งบาบิ โลน ขอ
โปรดนําตัวข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ และข้าพเจ้าจะถวายคําแก้ฝันแก่กษั ตริย�
์ 25 แลว
้ อา
รีโอคก็ รีบนํา ตัว ดาเนี ย ลเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และกราบทูล พระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ได้ พบชาย
คนหนึ่ งในหมู่ พวกที่ ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากยู ดาห์ ชายผู้นี้ จะให้กษั ตริย์ทรงรู ค
้ ําแก้ พระ
สุ บิ นได้� 26 กษั ตริย์ จึง ตรัส แก่ ดาเนี ย ลผู้ ช่อ
ื ว่า เบลเทชัส ซาร์ว่า “เจ้ าสามารถที่ จะให้ เรารู ้
ถึง ความฝั นที ่ เราได้ ฝัน นั ้น และคํา แก้ ได้ หรือ � 27 ดาเนี ย ลกราบทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์
ว่า “ไม่มีนั กปราชญ์ หรือหมอดู หรือโหร หรือหมอดู ฤกษ์ ยามสําแดงความลึ กลับซึ่งกษั ตริ
ย์ ไต่ ถามแด่ พระองค์ ได้ 28 แต่ มี พระเจ้า องค์ หน ่งึ ในฟ้า สวรรค์ ผู้ ทรงเผยความลึ กล ั บท งั ้
หลาย และพระองค์ ทรงให้กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์รู ถึ
้ ง สิง่ ซึ่ง จะบังเกิด ขึ้น ในวาระภายหลัง
พระสุ บินของพระองค์ และนิ มิตที่ ผุ ดขึ้นในพระเศียรของพระองค์ บนพระแท่นนั ้นเป็นดังนี้
พระเจ้า ข้า 29 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขณะเมื่อ พระองค์ บรรทมอยู่ บนพระแท่น พระดําริในเรือ
่ ง
ซึ่งจะบังเกิดมาภายหลังได้ ผุ ดขึ้น และพระองค์ นั้นผู้ทรงเผยความลึ กลับก็ทรงให้พระองค์
19
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รู ถึ
้ ง สิง่ ที่ จะบังเกิด มา 30 ฝ่ายข้า พระองค์ ซึ่ง ทรงเผยความลึ กล ั บน ี้ แก่ ข้า พระองค์ นั ้น มิใช่
เพราะข้า พระองค์ มี ปัญญามากกว่า ผู้ มี ชี วิต ทัง้ หลาย แต่ เพื่อ กษั ตริย์ จะทรงรู ค
้ ํา แก้ พระสุ
บิน และเพื่อพระองค์จะทรงรู พ
้ ระดําริในพระทัยของพระองค์
ปฏิมากรในพระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
31 โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ พระองค์ ทอดพระเนตร และดู เถิด มีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้
ใหญ่ และสุกใสยิง่ นั ก ตัง้ อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ และรู ป ร่างก็ น่า กลัว 32 เศียรของ
ปฏิมากรนี้ เป็น ทองคํา เนื้ อด ี อกและแขนเป็น เงิน ท้องและโคนขาเป็น ทองสัมฤทธิ์ 33 ขา
เป็น เหล็ก เท ้า เป็น เหล็ก ปนดิน 34 ขณะเมื่อ พระองค์ ทอดพระเนตร มี หิ นก ้อนหนึ่ ง ถูก ตัด
ออกมามิใช่ด้วยมือ กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดิน กระทําให้แตกเป็นชิน
้ ๆ 35 แล
้ว ส่วนเหล็ก ส่วนดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงิน และส่วนทองคํา ก็ แตกเป็น ชิน
้ ๆพร้อมกัน
กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดพาเอาไป จึงหาร่องรอยไม่พบ
เสีย เลย แต่ ก้อนหินที ่ กระทบปฏิมากรนั ้น กลายเป็น ภู เขาใหญ่ จนเต็ม พิ ภพ 36 นี่ เป็น พระสุ
บิน พระเจ้าข้า บัดนี้ เหล่าข้าพระองค์ขอกราบทูลคําแก้พระสุบินต่อพระพักตร์กษั ตริย์
กรุ งบาบิโลนของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักรโลกแห่งแรก
37 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ กษั ตริย์ จอ มกษั ตริ ย์ ทัง
้ หลาย ซึ่ง พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ได้ ทรง
ประทาน ราช อาณา จั กร อานุภาพ ฤทธิ์ เดช และ สง่า ราศี 38 และ ได้ ทรง มอบ ไว้ ใน หัตถ์
พระองค์ท่าน ซึ่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศ ไม่ว่ามันจะอาศัย
อยู่ ณ ที่ ใดๆให้ แก่ พระองค์ กระทํา ให้ พระองค์ ปกครองมัน ได้ ทัง้ หมด เศียรทองคํา นั ้น คือ
พระองค์เอง
อาณาจักรโลกแห่งที่สองและสาม คือมีเดียเปอร์เซียและกรีก
และยังมีราชอาณาจักรที่สาม
เป็นทองสัมฤทธิ์ ซึ่งจะปกครองอยูท
่ ัว่ พิภพ
39 ต่อจากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าพระองค์

อาณาจักรโลกแห่งที่สี่ คือโรม

40 และจะมี ราชอาณาจักรที่ สี ่ แข ็ง แรงดัง
่ เหล็ก

เพราะเหล็กตี สิ ่งทัง้ หลายให้หก
ั เป็นชิน
้ ๆ
และปราบสิง่ ทัง้ ปวงลงได้ ราชอาณาจักรนน
ั ้ จะหัก และทุบสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ ดังเหล็กซึ่งทุบ
ให้แหลก 41 ดัง่ ที่ พระองค์ ทอดพระเนตรเท้าและนิว
้ เท้า เท้าเป็นดินช่างหม้อบ้างเหล็ กบ้าง
จะเป็นราชอาณาจักรประสม แต่ความแข็งแกร่งของเหล็กจะยังอยูใ่ นนั ้นบ้าง ดังที่พระองค์
ทอดพระเนตรเหล็ก ปนดิน เหนี ยว 42 และนิว
ั้
้ เท้า เป็น เหล็ก ปนดิน ฉั นใด ราชอาณาจั กรน น
43
จึง แข็ง แรงบ้างเปราะบ้างฉั น นั ้น ดัง ที่ พระองค์ ทอดพระเนตรเหล็ก ปนดิน เหนี ยว ราช
อาณาจักรจะปนกันด้วยเชื้อสายของมนุษย์ แต่จะไม่ยึดกันแน่ นไว้ได้อย่างเดียวกับที่เหล็ก
ไม่ประสมเข้ากับดิน
หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่แล้ว อาณาจักรของพระคริสต์จะตัง้ ขึ้น

44 และในสมัยของกษั ตริย์เหล่านั ้น พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักร

หนึ่ ง ซึ่งไม่มีวันทําลายเสียได้ หรือราชอาณาจั กรนน
ั ้ จะไม่ตกไปแก่ ชนชาติ อื่น ราชอาณาจั
กรน น
ั ้ จะกระทํา ให้ บรรดาราชอาณาจักรเหล่า นี้ แตกเป็น ชิน
้ ๆถึง อวสาน และราชอาณาจั
45
กรนัน
้ จะตังม
้ ัน
่ อยูเป็
่ นนิ ตย์ ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิใช่
ด้วยมือ และก้อนหิน นั ้น ได้ กระทํา ให้เหล็ก ทองสัมฤทธิ์ ดิน เงิน และทองคํา แตกเป็น ชิน
้ ๆ
พระเจ้ายิง่ ใหญ่ได้ทรงให้กษั ตริย์รู ว่้ าอะไรจะบังเกิดมาภายหลังนี้ พระสุ บินนั ้นเที่ยงแท้และ
คําแก้พระสุบินก็แน่ นอน�
กษั ตริยพระราชทานยศชั
์
น
้ สูงให้แก่ดาเนี ยล
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46 แล้วกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนี ยล

และมีพระบัญชาให้นํา
เครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งหอมมาถวายดาเนี ยล 47 กษั ตริย์ตรัสกับดาเนี ยลว่า “แน่ นอนทีเดียว
พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทัง้ หลาย และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของกษั ตริย์
ทัง้ ปวง ทรงเป็นผูเ้ ผยความลึกลับเพราะท่านสามารถที่จะเผยความลึกลบน
ั ได้
ี้ � 48 ฝ่ายกษั
ตริย์ก็พระราชทานยศชัน
้ สูง และของพระราชทานยิง่ ใหญ่เป็นอันมากแก่ดาเนี ยล และแต่ง
ตัง้ ให้เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิโลน และเป็นประธานใหญ่ของนั กปราชญ์ทัง้ สิน
้ แห่ง
49
บาบิ โลน ดาเนี ย ลก็ กราบทูล ขอต่อ กษั ตริย์ และพระองค์ ทรงตัง้ ให้ ชด
ั รัค เมชาคและเอ
เบดเนโกเป็นผู้จัดราชการในเมืองบาบิโลน แต่ดาเนี ยลยังคงอยูใ่ นราชสํานั ก

3
ปฏิมากรรู ปใหญ่ของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ได้ สร้างปฏิมากรรู ป หนึ่ งด ้วยทองคํา สูง หกสิบ ศอก กว้างหก
ศอก ทรง ตัง้ ไว้ ณ ที่ ราบ ดู รา ใน เมือง บา บิ โลน 2 แล ้ วกษั ตริ ย์เนบู คัด เนส ซาร์ รบ
ั สัง่ ให้
ประชุ มอ ุ ปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า ราชการเมือง ผู้ พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และ
บรรดาเจ้า หน้าที่ ทัง้ หลายของหัว เมือง ให้ เข ้า มาในงานฉลองปฏิมากรซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด
เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น 3 แล ้ วอ ุ ปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า ราชการเมือง ผู้ พิพากษา นายคลัง
มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้า หน้าที่ ทัง้ หลายของหัว เมืองได้ เข ้า มาประชุม เพื่อ งานฉลอง
ปฏิมากร ซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น และเขาทัง้ หลายก็ มาย ื นอยู่ หน ้า ปฏิมา
กรซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น 4 และโฆษกก็ ประกาศเสียงดัง ว่า “โอ บรรดา
ชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลาย มี พระบัญชาแก่ ท่านทัง้ หลายว่า 5 เมื่อ ท่าน
ได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่สาย พิณใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรี
ทุก ชนิ ด ให้ ท่านทัง้ หลายกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้
ทรงตัง้ ไว้ 6 ผู้ใดที่มิได้กราบลงนมัสการก็ให้โยนผู้นั้นทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู�
่ 7 เพราะ
ฉะนั ้น พอประชาชนได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณ เขาคู่ พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ่
และเครือ
่ งดนตรีทุก ชนิ ด บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลาย ก็ กราบลง
นมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตัง้ ไว้
1

คนยิวสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
8 เพราะฉะนั ้น ในครัง
้ นั ้นพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้า และฟ้องพวกยิวด้วยใจคิดร้าย
9 เขาทัง
้ หลายกราบทูลกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญเป็น
นิ ตย์ 10 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ทรงออกกฤษฎีกาแล้ วว ่า ทุ กคนผู้ ได้ ยิน เสียงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่สาย พิณใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด ก็ให้กราบ
11
ลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
และผู้ ใดที่ ไม่ กราบลงนมัสการก็ ให้ โยนเข้าไปในเตาที่ ไฟ
12
ลุก อยู่
มี ยิว บางคนที่ พระองค์ ได้ แต่ งตัง้ ให้ จัด ราชการในเมืองบาบิ โลน คือ ชัด รัค เม
ชาค และเอเบดเนโก โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ คนเหล่า นี้ ไม่ เชื่อ ฟัง พระองค์ เขามิ ได้ ปฏิบัติ พระ
ของพระองค์ หรือ นมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้� 13 แล ้วเนบู คัด เนส
ซาร์ก็ ทรงกริว้ จัด และเดือดพล่าน มี รับสัง่ ให้ นํา ตัว ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโกเข้า มา
แล ้ว เขาก็ นํา คนเหล่า นี้ เข ้า มาเฝ้า กษั ตริย์ 14 เนบู คัด เนสซาร์ทรงกล่าวแก่ เขาว่า “โอ ชัด
รัค เมชาค และเอเบดเนโกเอ๋ย เป็น ความจริง หรือ ไม่ ที่ เจ้ ามิ ได้ ปรนนิ บัติ พระของเรา หรือ
นมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ 15 บัดนี้ ถ้าเจ้าพร้อมใจแล้ว พอเจ้าได้ยน
ิ เสียงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณ เขาคู่ พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุก ชนิ ด เจ้
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าจงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้ สร้างไว้ แต่ ถ้าเจ้าไม่ นมัสการ จะต้องโยนเจ้าทั นที
เข ้า ไปในเตาที่ ไฟลุก อยู่ และผู้ ใดเล่า จะเป็น พระเจ้า ที่ จะช่วยให้เจ้ าพ้น จากมือ ของเราได้�
16 ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลกษั ตริย์ว่า “โอ ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายไม่ จําเป็น จะต้องตอบพระองค์ ในเรือ
่ งนี้ 17 ถ้า พระเจ้า ของพวกข้า พระองค์ ผู้ ซึ่ง
พวกข้าพระองค์ ปรนนิ บัติ สามารถช่วยพวกข้าพระองค์ ให้พ้นจากเตาที่ ไฟลุกอยู่ โอ ข้าแต่
กษั ตริย์ พระองค์ก็จะทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นพระหัตถ์ของพระองค์ 18 แต่ถ้าไม่เป็น
เช่นนั ้น โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอพระองค์ทรงทราบว่า พวกข้าพระองค์จะไม่ปรนนิ บัติพระของ
พระองค์ หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ ขึ้น�
คนยิวที่สัตย์ซื่ออยูใ่ นเตาไฟอย่างปลอดภัย
19 แล ้วเนบู คัด เนสซาร์ทรงเกรีย
้ วกราดยิง่ นั ก พระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปล ี่ยนไปไม่ พอ
พระทัยชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก พระองค์จึงรับสัง่ ให้ทําเตาไฟให้รอ
้ นกว่าที่เคยอีกเจ็ด
20
เท่า และพระองค์รบ
ั สัง่ ให้บางคนที่มีกําลังมากที่สุดในกองทัพมามัดชัดรัค เมชาค และเอ
เบดเนโก และให้โยนเขาเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ 21 แล้วคนเหล่านี้ ก็ถูกมัดไว้ทัง้ เสื้อ กางเกง
หมวก และเครือ
่ งแต่งกายอื่นๆ และเขาก็ถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ 22 ฉะนั ้นเพราะว่า
คํา รับสัง่ ของกษั ตริย์ นั้น เข้ม งวดมากและเตาไฟก็ รอ
้ นจัด เปลวไฟจึง ได้ ฆ่า คนที่ โยนชัด รัค
23
เมชาค และเอเบดเนโก และชายทัง้ สามนี้ คือ ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโกก็ ตกลงไป
กลางเตาไฟที่ ลุ กอยู่ทัง้ ยังม ั ดอย ู่ 24 ขณะนั ้น กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ประหลาดพระทัย ทรง
ลุก ขึ้น โดยฉั บ พลัน พระองค์ ตรัส กับ องคมนตรีของพระองค์ ว่า “เรามัด สามคนโยนเข้าไป
กลางไฟมิ ใช่ หรือ � เขาทูล ตอบกษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ จร ิง พระเจ้า ข้า� 25 พระองค์
ตรัสตอบว่า “ดู เถิด เราเห็นสี่ คนถูกปล่อย กําลังเดินอยู่กลางไฟ และเขาทัง้ หลายก็ ไม่เป็น
อันตราย รู ปร่างของคนที่สี่นั้นคล้ายคลึงกับพระบุตรของพระเจ้า�
เนบูคัดเนสซาร์ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
26 แล้วเนบู คัดเนสซาร์เสด็จมาใกล้ ประตู เตาที่ ไฟลุกอยู่นั ้น ทรงกล่าวว่า “ชัดรัค เมชาค
และเอเบดเนโก ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า สูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่ นี่ � แล ้ว ชัด รัค เมชาค
และเอเบดเนโกก็ เดิน ออกมาจากกลางไฟ 27 ฝ่ายอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า ราชการเมือง
และองคมนตรีของกษั ตริย์ ก็ ห้อมล้อมเข้า มา เห ็ นว ่า ไฟไม่ มี อํานาจอะไรเหนื อ ร่างกายของ
คนเหล่านี้ ผมที่ ศีรษะของเขาก็ ไม่งอ เสื้ อก็มิได้ เป็นอันตราย ไม่มีกลน
ิ่ ไฟที่ ตัวเขาทัง้ หลาย
เลย 28 เนบู คัด เนสซาร์ตรัสว ่า “สาธุ การแด่ พระเจ้า ของชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก ผู้
ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาช่วยผู้ รับ ใช้ของพระองค์ ให้พ้น ผู้ วางใจในพระองค์ กระทํา
ให้ พระบัญชาของกษั ตริ ย์ เหลวไป และยอมพลี ร่างกายของเขาเสีย ดี กว่า ที่ จะปรนนิ บั ติ
และนมัสการพระอื่น นอกจากพระเจ้า ของเขาเอง 29 เพราะฉะนั ้น เราจึง ออกกฤษฎี กาว ่า
ชนชาติ ประชาชาติ หรือ ภาษาใดๆที่ กล ่าวมิ ดี มิ ร้ายต่อ พระเจ้า ของชัด รัค เมชาค และเอ
เบดเนโก จะถู กห น
ั ่ เป็น ชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของเขาจะต้องเป็นกองขยะ เพราะว่า ไม่ มี พระ
เจ้าอื่นที่จะสามารถช่วยให้พ้นในทางนี้ ได้� 30 แล้วกษั ตริย์ได้ทรงเลื่อนยศให้ชด
ั รัค เมชาค
และเอเบดเนโกสูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลน

4
เนบูคัดเนสซาร์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า
1 เรา กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ ขอประกาศแก่บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และภาษา
ทัง้ หลาย ซึ่งอาศัยอยู่บนพิภพทัง้ สินว
้ ่า สันติสุขจงมีแก่ท่านทัง้ หลายอย่างทวีคูณ 2 เราเห็น
สมควรที่ จะแสดงหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ ซึ่ง พระเจ้า สูงสุด ได้ ทรงกระทํา แก่ เรา
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3 หมายสําคัญของพระองค์ใหญ่ยิง
่ สักเท่าใด

การมหัศจรรย์ของพระองค์กอปรด้วยฤทธานุ
ภาพปานใด อาณาจักรของพระองค์ เป็น อาณาจักรถาวรเป็น นิ ตย์ และราชอาณาจักรของ
พระองค์นั้นดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ
เนบูคัดเนสซาร์ทรงนิ มิตเห็นต้นไม้ใหญ่
คือ เนบูคัดเนสซาร์อยู่เป็นผาสุกในนิ เวศของเรา และมีความเจริญอยู่ในวังของ
เรา 5 เราฝันเห็นเรือ
่ งซึ่งกระทําให้เรากลัว ขณะเมื่อเรานอนอยู่บนที่นอนความคิดและนิ มิ
ตอ ัน ผุด ขึ้น ในศีรษะของเราเป็น เหตุ ให้เราตกใจ 6 เราจึง ออกกฤษฎีกาเรียกนั ก ปราชญ์ แห่
งบาบิ โลนทัง้ สิน
้ มาหาเราเพื่อ ให้แก้ ความฝัน ให้แก่ เรา 7 พวกโหร พวกหมอดู และคนเคล
เดีย และหมอดูฤกษ์ ยามก็เข้ามาเฝ้า เราก็เล่าความฝันแก่เขา แต่เขาทัง้ หลายแก้ฝันให้เรา
ไม่ได้ 8 ในที่สุดดาเนี ยลก็เข้ามาเฝ้าเรา เขามีช่อ
ื ว่าเบลเทชัสซาร์ ตามนามพระของเรา เขามี
วิญญาณของพระผู้บริสุทธิ์ เราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่า 9 “โอ เบลเทชัสซาร์ หัวหน้าของ
พวกโหร เพราะเราทราบว่าวิญญาณของพระผู้บริสุทธิอยู
์ ่ในท่าน และไม่มีความลํ้าลึกใดๆ
ที่จะให้ท่านแก้ยาก จงบอกนิ มิตทัง้ หลายในความฝันที่เราได้เห็น และตีความนิ มิตเหล่านั ้น
ให้แก่ เรา 10 นิ มิตที่ ผุ ดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่ นอน ดู เถิด เราได้ เห็นต้นไม้ท่า
มกลางพิภพ มันสูงมาก 11 ต้นไม้เติบโตและแข็งแรง ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และ
ประจั กษ์ไปถึงที่ สุดปลายพิภพ 12 ใบก็ งดงามและผลก็ อุดม และจากต้นไม้นั ้น มีอาหารให้
แก่ ชี วิต ทัง้ ปวง สัตว์ ป่า ที่ ในทุ่ง นาอาศัย อยู่ ใต้ ร่ม ของมัน และนกในอากาศก็ อาศัย อยู่ ที่ กิ่
งก ้า นของมัน และเนื้ อ หนั ง ทัง้ หลายก็ เลี้ยงตนอยู่ด้วยมัน 13 ในนิ มิ ตที่ ผุ ดขึ้น ในศีรษะของ
เราเมื่อเราอยู่บนที่นอน ดูเถิด เราได้เห็นผู้พิทักษ์ องค์บริสุทธิลงมาจากฟ้
าสวรรค์ 14 ท่าน
์
เปล่งเสียงและพูดดังนี้ ว่า ‘จงฟันต้นไม้ และตั ดกงิ่ ทัง้ หลายของมันออกเสีย สะบัดให้ใบขอ
งมั นร ่ วงออกแล้ว ให้ผลของมัน กระจายไป ให้สัตว์ป่า หนี ไปเสีย จากใต้ ต้น และให้นกหนี ไป
เสีย จากกิง่ ของมัน 15 แต่ จงปล่อยให้ ตอรากติ ดอย ู่ ในดิน มี ปลอกเหล็ก และทองสัมฤทธิ์
สวมไว้ ให้อยูท่
่ ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ ให้เขามีส่วนอยู่กับ
สัตว์ ป่า ในหญ้า ที่ พื้น ดิน 16 ให้ จิ ตใจของเขาเปลี่ยนเสีย จากจิตใจมนุษย์ แล ้ว มอบใจสัตว์
ป่า ให้ แก่ เขา และปล่อยให้ เป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ 17 คํา พิพากษานั ้น เป็น คํา สัง่
ของผู้ พิทักษ์ คํา ตัดสิน นั ้น เป็น วาทะขององค์ บริสุทธิ์ เพื่อ ผู้ มี ชี วิตอยู่ จะได้ ทราบว่า ท่านผู้
สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนื อราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนัน
้ แก่ผู้
ที่พระองค์จะประทาน และตัง้ ผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยูเหนื
่
อ� 18 ความฝันนี้ ตัวเราคือกษั ตริย์เนบู
คัดเนสซาร์ได้เห็นและ โอ เบลเทชัสซาร์ ท่านจงกล่าวคําแก้ฝันเถิด เพราะพวกนั กปราชญ์
ทัง้ สิน
้ แห่งราชอาณาจักรของเราไม่สามารถที่จะให้คําแก้ความฝันแก่เรา แต่ท่านสามารถ
เพราะวิญญาณของพระผู้บริสุทธิอยู
่
วท่าน�
์ ในตั
4 ตัวเรา

อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์จะถูกตัดออก

19 แล้วดาเนี ยล

ผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ ก็งงงันอยูช
่ ว
ั ่ โมงหนึ่ ง ความคิดของท่านก็กระทํา
ให้ท่านตกใจ กษั ตริยตรั
์ สว่า “เบลเทชัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความฝันหรือคําแก้ความฝันกระทํา
ให้ ท่านตกใจเลย� เบลเทชัส ซาร์ทูล ตอบว่า “เจ้ านายของข้า พระองค์ ขอให้ ความฝัน นั ้น
เป็น เรือ
่ งของผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ เถิด และขอให้ คํา แก้ ความฝัน นั ้น ตกแก่ ปฏิปักษ์ ของ
พระองค์ 20 ต้นไม้ ที่ พระองค์ ทอดพระเนตร ซึ่ง เติบโตขึ้น และแข็ง แรง จนยอดขึ้น ไปถึง
ฟ้า สวรรค์ ประจักษ์ ไปทัว่ พิภพทัง้ สิน
้ 21 ใบของมั นก ็ งดงามและผลก็ อุดม และจากต้น
นั ้ นม ี อาหารให้ แก่ ชี วิต ทัง้ ปวง สัตว์ ป่า ในทุ่ง นามาพึ่ง ร่ม อยู่ ใต้ ต้น และนกในอากาศก็ มา
อาศัย อยู่ ที่ กิง่ 22 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ นี่ คือ พระองค์ เอง ผู้ ทรงเจริญ และเข้ม แข็ง ความยิง่
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ใหญ่ ของพระองค์ ได้ เจริญ และขึ้น ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ ไป
ถึง สุด ปลาย พิ ภพ 23 และ ที่ กษั ตริย์ ทอด พระเนตร ผู้ พิทักษ์ คือ องค์ บริสุทธิ์ ลง มา จาก ฟ้า
สวรรค์ และพูดว่า ‘จงฟันต้นไม้และทําลายเสีย แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มีปลอก
เหล็ก และทองสัมฤทธิ์ สวมไว้ ให้ อยู่ ท่ามกลางหญ้า อ่อนในทุ่ง นา ให้ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า
สวรรค์ ให้ เขามี ส่วนอยู่ กับ สัตว์ ป่า และปล่อยให้ อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ� 24 โอ ข้า
แต่ กษั ตริย์ ต่อ ไปนี้ เป็น คํา แก้ พระสุ บิน เป็น พระราชกฤษฎีกามาจากผู้ สูงสุด ซึ่ง มาถึง กษั
ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ 25 ว่าพระองค์จะทรงถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลางมนุษย์ และ
พระองค์ จะอยู่ กับ สัตว์ ในทุ่ง นา พระองค์ จะต้องเสวยหญ้า อย่างกับ วัว และจะให้ พระองค์
เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์ จะเป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ จนกว่า พระองค์ จะทราบ
ว่า ผู้สูงสุดนั ้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และพระองค์ จะประทานราชอาณาจั
กรน ัน
้ แก่ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงปรารถนา 26 และที่ ทรงมี พระบัญชาให้ เหลือ ตอรากต้นไม้ นั้น ไว้
ก็ หมายความว่า ราชอาณาจักรจะยัง เป็น ของพระองค์ ตัง้ แต่ พระองค์ ทรงทราบว่า สวรรค์
ปกครอง 27 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้นขอทรงรับคํากราบทูลของข้าพระองค์ ขอพระองค์
ทรง เลิก ทําบาป เสีย ด้วย การก ระ ทําความ ชอบ ธรรม และ เลิก ทําความ ชัว่ ช้า ด้วย สําแดง
ความกรุ ณาต่อคนจน เผื่อว่าความผาสุกของพระองค์อาจจะยืดยาวไปอีกได้�
กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ถูกพิพากษาเพราะเหตุความเย่อหยิง่
สิ ่ง เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ได้ บังเกิด ขึ้น แก่ กษั ตริย์ เนบู คัด เนส ซาร์ 29 พอ สิน
้ สิบ สอง เดือน
พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ในพระราชวัง แห่ง ราชอาณาจักรบาบิ โลน 30 และกษั ตริย์ตรัสว ่า
“นี่ เป็น มหาบาบิ โลนมิ ใช่ หรือ ซึ่ง เราได้ สร้างไว้ เพื่อ วงศ์ วานแห่ งอาณาจั กรน ี้ ด้วยอํานาจ
ใหญ่ ยงิ่ ของเรา และเพื่อ เป็น ศั กด ิ์ ศร ี อน
ั สูงส่ง ของเรา� 31 เมื่อ กษั ตริย์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาด
พระวาทะ ก็ มี เสียงตกลงมาจากฟ้า สวรรค์ ว่า “โอ กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ เราลัน
่ วาจาไว้
กับ เจ้า แล้ วว ่า ราชอาณาจักรได้ พรากไปเสีย จากเจ้า แล้ว 32 และเจ้า จะถูก ขับ ไล่ ไปจาก
ท่ามกลางมนุษย์ และเจ้า จะอยู่ กับ สัตว์ ในทุ่ง นา และเจ้า จะต้องกิน หญ้า อย่างกับ วัว จะ
เป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ จนกว่า เจ้า จะเรียนรู ได้
้ ว่า ผู้ สูงสุด ปกครองอยู่ เหนื อ ราช
อาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนัน
้ แก่ผู้ที่ พระองค์ทรงปรารถนา� 33 ใน
ทันใดนั ้น เองพระวาทะก็ สําเร็จ ในเรือ
่ งเนบู คัด เนสซาร์ พระองค์ ถู กขับ ไล่ ไปจากท่ามกลาง
มนุษย์ และเสวยหญ้า อย่างกับ วัว และพระกายก็ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์ จนพระเกศา
งอกยาวอย่างกับขนนกอินทรี และพระนขาก็เหมือนเล็บนก 34 เมื่อสิน
้ สุดวาระนั ้นแล้ว ตัว
เราเนบู คัด เนสซาร์ก็ แหงนหน้า ดู ฟ้า สวรรค์ และจิต ปกติ ของเราคืน มา และเราก็ สาธุ การ
แด่ ผู้ สูงสุด นั ้น และสรรเสริญ ถวายเกียรติยศแด่ พระองค์ ผู้ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ เพราะราช
อาณาจักรของพระองค์ เป็น ราชอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ และอาณาจักรของพระองค์ ดํารงอยู่ ทุ
กชั ่ วอายุ 35 สําหรับ พระองค์ ชาวพิภพทัง้ สิน
้ นั บ ว่า ไม่ มี ค่า ท่ามกลางกองทัพ แห่ง สวรรค์
นั ้น พระองค์ ทรงกระทํา ตามชอบพระทัย พระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย และไม่ มี ผู้
ใดยับยัง้ พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ หรือ ตรัส ถามพระองค์ ได้ ว่า “พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ใด�
36 ในเวลานั ้น เอง จิ ตปกติ ของเราก็ กล ับ คืน มา ความสู งส่ง และราชสง่า ราศี กล ับ มาสู่ เรา
อีก เพื่อสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของเรา องคมนตรีและข้าราชบริพารของเรากลับมาหา
เรา และเราก็ รบ
ั การสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเรา ความใหญ่ยงิ่ กลับเพิม
่ พูนแก่ เรา
37
ขึ้นอีก บัดนี้ ตัวเราคือเนบูคัดเนสซาร์ ขอสรรเสริญ ยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระ
มหากษั ตริย์ แห่ งสวรรค์ เพราะว่า พระราชกิจ ของพระองค์ ก็ ถูก ต้อง และพระมรรคาของ
พระองค์ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดําเนิ นอยูใ่ นความเย่อหยิง่ พระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ําลง
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5
การเลี้ยงใหญ่ของเบลชัสซาร์
กษั ตริย์เบลชัสซาร์ได้ ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่แก่ เจ้ านายหนึ่ งพันคน และเสวยเหล้าองุน
่
ต่อ หน้า คนหนึ่ ง พัน นั ้น 2 เมื่อ เบลชัส ซาร์ ทรงลิม
่ แล้ว จึ งม ี พระบัญชาให้ นํา
้ รสเหล้า องุน
ภาชนะ ทองคํา และ เงิน ซึ่ง เนบู คัด เนส ซาร์ ราช บิดา ได้ ทรง กวาด มา จาก พระ วิหารใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ออกมาให้ กษั ตริย์ และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้ พระสนมและนางห้ามจะได้ ใช้
ใส่ เหล้า ดื่ม 3 เขาทัง้ หลายจึง นํา ภาชนะทองคํา ซึ่ง ได้ กวาดมาจากพระวิหาร คือ พระนิ เวศ
ของพระเจ้า ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์ และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้ พระสนมและนาง
ห้ามก็ ได้ ดื่ม จากภาชนะเหล่า นั ้น 4 เขาทัง้ หลายดื่ม เหล้า องุน
่ และสรรเสริญ พระที่ ทํา ด้วย
ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน
1

พระเจ้าทรงเขียนที่ผนั งของพระราชวัง
นิว
้ มือคนได้ปรากฏขึ้น และเขียนลงที่ผนั งของพระราชวังของกษั ตริย์ตรง
ข้ามกับ คัน ประทีป และกษั ตริย์ ก็ ทอดพระเนตรมือ ที่ เข ียนนั ้น 6 แล ้วสี พระพักตร์ของกษั
ตริย์ ก็ เปลี่ยนไป พระดําริของพระองค์ กระทํา ให้ พระองค์ ตกพระทัย พระเพลาก็ อ่อนเปลี้ย
พระชานุก็ กระทบกัน 7 กษั ตริย์รับสัง่ เสียงดัง ให้นํา หมอดู และคนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์
ยามเข้า มาเฝ้า และกษั ตริย์ ตรัส กับ พวกนั ก ปราชญ์ กรุ งบาบิ โลนว่า “ผู้ ใดที่ อา่ นข้อ เขียน
นี้ และแปลความให้ เราได้ เราจะให้ ผู้ นั ้น สวมเสื้อ สี ม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และเรา
จะตัง้ ให้เป็ นอ ุ ปราชตรีในราชอาณาจักรของเรา� 8 แล ้ว พวกนั ก ปราชญ์ ของกษั ตริย์ ก็ เข ้า
มาทัง้ หมด แต่เขาทัง้ หลายอ่านข้อเขียน หรือแปลความหมายให้กษั ตริย์ทรงทราบหาได้ไม่
9 แล ้ วกษั ตริย์เบลชัส ซาร์ก็ ตกพระทัย มาก และสี พระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไป และ
เจ้า นายทัง้ หลายของพระองค์ ก็ สนเท่ห์ 10 ด้วยเหตุ พระวาทะของกษั ตริย์ และเจ้า นายทัง้
หลาย พระราชินีก็เสด็จเข้ามาในท้องพระโรงการเลี้ยง และพระราชินีทรงมีพระเสาวนี ย์ว่า
“โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ ขอพระองค์ อย่า ได้ ตกพระทัย หรือ ให้ สี พระ
พักตร์ของพระองค์ เปลี่ยนไป 11 ในราชอาณาจักรของพระองค์ มี ชายคนหนึ่ ง มี วิญญาณ
ของพระผู้ บริสุทธิ์ในตัว ในครัง้ รัชกาลของพระชนก ความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญา
เหมือนปัญญาของพระ ได้มีประจําอยู่ที่ชายคนนี้ และกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระชนกของ
พระองค์ คือกษั ตริย์พระชนกของพระองค์ ได้ ทรงแต่งตัง้ ให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวก
โหร หมอดู คนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์ ยาม 12 เพราะว่าดาเนี ยล ซึ่ง กษั ตริย์ประทานนาม
ว่า เบลเทชัสซาร์ มีวิญญาณเลิศ มีความรู และความเข้
้
าใจที่จะแก้ความฝัน แก้ปริศนาและ
แก้ ปัญหาต่างๆ บัดนี้ ทรงเรียกดาเนี ย ลให้ เข ้า มาเฝ้า แล ้ว เขาก็ จะแปลความหมายถวาย
พระองค์� 13 เขาจึงนําดาเนี ยลเข้ามาเฝ้ากษั ตริย์ กษั ตริย์ตรัสถามดาเนี ยลว่า “ท่านคือดา
เนี ยลคนนั ้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากประเทศยูดาห์ ที่กษั ตริยเสด็
์
จพ่อของเรานํา
มาจากยูดาห์หรือ 14 เราได้ยนว
ิ ่าท่านมีวญ
ิ ญาณของพระในตัว และท่านมีความสว่าง ความ
15
เข้าใจและปัญญาเลิศ ประจํา ตัว บัดนี้ เราให้พวกนั ก ปราชญ์ พวกหมอดู มาเข้า เฝ้า เพื่อ
ให้อ่านข้อความนี้ และแปลความหมายให้เรา แต่ เขาแปลความหมายของเรือ
่ งราวนี้ ไม่ ได้
16 แต่เราได้ยินว่าท่านให้คําแปลและแก้ปัญหาได้ บัดนี้ ถ้าท่านอ่านข้อความและแปลความ
หมายให้ได้ จะให้ท่านสวมเสื้อสีม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และจะตัง้ ท่านให้เป็นอป
ุ ราช
ตรีในราชอาณาจักร�
5 ในทันใดนั ้น

ดาเนี ยลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษั ตริย์
แล ้ว ดาเนี ย ลกราบทูล ต่อ พระพักตร์ กษั ตริย์ ว่า “ขอทรงเก็บ ของพระราชทานไว้ กับ
พระองค์ เถิด และขอทรงพระราชทานรางวัล แก่ ผู้ อ่น
ื ฝ่ายข้า พระองค์ จะขออ่านข้อ เขียน
17
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ถวาย กษั ตริ ย์ และ ถวาย คํา แปล ความ หมาย ให้ พระองค์ ทรง ทราบ 18 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์
พระเจ้าสูงสุดได้ทรงประทานพระราชอาณาจักร ความยิง่ ใหญ่และสง่าราศี และเกียรติยศ
แด่ เนบู คัด เนสซาร์ราชบิดาของพระองค์ 19 และเพราะความยิง่ ใหญ่ ซ่ึง พระองค์ ประทาน
แก่ เนบู คัด เนสซาร์ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลายจึง ได้ สัน
่ สะท้าน
และเกรงขามต่อ พระพักตร์พระราชบิดา พระองค์ จะทรงประหารผู้ ใดก็ ทรงประหารเสีย
หรือ ทรงให้ ผู้ ใดดํารงชีวต
ิ อยู่ ก็ ทรงให้ ดํารงชีวต
ิ พระองค์ จะทรงแต่ง ตัง้ ผู้ ใดก็ ทรงแต่ง ตัง้
พระองค์ จะทรงกระทําให้ผู้ใดด้อยลงพระองค์ ก็ ทรงกระทํา 20 แต่ เมื่อพระทัยของพระบิดา
ผยองขึ้น ฝ่ายจิต วิญญาณของพระองค์ ก็ แข ็ งกระด้างไป จึง ทรงประกอบกิ จด ้วยความ
เห่อเหิม พระเจ้า ทรง ถอด พระองค์ จาก ราช บัล ลั งก ์ และ ทรง ริบ สง่า ราศี ของ พระองค์ ไป
เสีย 21 พระเจ้า ทรงขับ ไล่ เนบู คัด เนสซาร์ไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ และทรงกระทํา
ให้พระทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือนใจสัตว์ป่า และทรงให้อยู่กับลาป่า ทรงให้หญ้าเสวย
เหมือนวัว และพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ จนกว่าพระองค์รู ว่
้ า
พระเจ้า สูงสุด ทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และทรงแต่ง ตัง้ ผู้ ที่ พระองค์ จะทรง
ปรารถนาให้ปกครอง 22 โอ ข้าแต่เบลชัสซาร์ พระองค์เป็นราชโอรส แม้พระองค์ทรงทราบ
เช่น นี้ ทัง้ สิน
้ แล้ วก ็ มิได้ ถ่อมพระทัย 23 แต่ ทรงยกองค์ พระองค์ ขึ้น สู้ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
แห่งสวรรค์ และทรงให้นําภาชนะแห่งพระนิ เวศของพระองค์มาต่อพระพักตร์พระองค์ แล
้วพระองค์ พวกเจ้านายของพระองค์ พระสนม และนางห้ามของพระองค์ก็ดื่มเหล้าองุน
่ จาก
ภาชนะเหล่านั ้น และพระองค์ทรงสรรเสริญพระที่ทําด้วยเงิน ทองคํา ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้
และหิน ซึ่ง จะดู หรือ ฟัง หรือ รู เ้ รือ
่ งก็ ไม่ ได้ แต่ พระองค์ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า ซึ่ง
ลมปราณของพระองค์ อยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ก็ ขึ้น อยู่กับ
พระองค์ 24 จึ งม ี มือ ซึ่ง รับ ใช้ มาจากพระพักตร์ได้ จาร ึก ข้อ เขียนนี้ ลงไว้ 25 ต่อ ไปนี้ เป็น ข้อ
เขียนที่ จาร ึก ไว้ คือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสิน 26 ต่อ ไปนี้ เป็น คํา ไขเรือ
่ งราวนั ้น เมเน
พระเจ้าได้ทรงคํานวณวาระแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้ว และทรงนําราชอาณาจั
กรนัน
้ มาถึงสิน
้ สุด 27 เทเคล พระองค์ได้ถูกชัง่ ในตราชู ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่ 28 เปเรส ราช
อาณาจักรของพระองค์ ถู กแบ่ง ออกให้ แก่ คนมีเดีย และคนเปอร์เซ ีย� 29 แล ้วเบลชัส ซาร์
ก็ ทรงบัญชาและเขาได้ ให้ ดาเนี ย ลสวมเสื้อ สี ม่วง และให้ สวมสร้อยคอทองคํา และทรงให้
ประกาศเกี่ยวกับ เรือ
่ งของท่านว่า ท่านได้ เป็ นอ ุ ปราชตรีในราชอาณาจั กร 30 ในคื นว ัน นั ้น
เอง เบลชัส ซาร์กษั ตริย์ คนเคลเดี ยก ็ ทรงถูก ประหาร 31 และดาริอส
ั คนมี เดี ยก ็ ทรงรับ ราช
อาณาจักร มีพระชนมายุหกสิบสองพรรษา

6
ตําแหน่ งของดาเนี ยล

1 ดาริอส
ั พอพระทัยที่จะทรงแต่งตังอ
้ ุปราชหนึ่ งร้อยยี่สิบคนขึ้นเหนื อราชอาณาจักร

เพื่อ
จะให้ ปกครองอยู่ ทัว่ ราชอาณาจั กร และทรงตัง้ อภิ รัฐมนตรีสามคนอยู่ เหนื อ มี ดาเนี ย ล
เป็นอภิรัฐมนตรีคนแรก เพื่อให้อุปราชรายงานติดต่อ เพื่อกษั ตริย์จะมิได้ทรงขาดประโยชน์
3 แล้วดาเนี ยลคนนี้ ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราช เพราะวิญญาณเลิศสถิ ตก
ั บท ่าน และกษั ตริย์ก็ ทรงหมายพระทัย จะทรงแต่ง ตัง้ ท่านให้ครอบครองเหนื อ ราชอาณาจั
กรนัน
้ ทัง้ หมด 4 อภิรัฐมนตรีและอุปราชทัง้ หลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนี ยลในเรือ
่ งเกี่ยวกับ
ราชอาณาจั กร แต่ ก็ หาม ูล เหตุ หรือ ความผิด ไม่ ได้ เพราะท่านเป็น คนสัตย์ ซื่อ จะหาความ
พลัง้ พลาดหรือ ความผิด ในท่านมิ ได้ เลย 5 คนเหล่า นี้ จึง กล่าวว่า “เราจะหามูล เหตุ ฟ้อง
ดาเนี ย ลไม่ ได้ เลย นอกจากเราจะหาเรือ
่ งที่ เก ี่ย วกับ พระราชบัญญั ติ แห่งพระเจ้า ของเขา�
6 แล ้ วอภิ รัฐมนตรีและอุปราชเหล่า นี้ ได้ พากัน เข้า เฝ้า กษั ตริย์ทูล ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ดาริอส
ั
2
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ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ 7 บรรดาอภิ รัฐมนตรีแห่ งราชอาณาจั กร ทัง้ ข้าหลวงภาค และ
อุปราช มนตรีและผู้วา่ ราชการเมืองทัง้ หลายทัง้ สิน
์
ทรง
้ ได้ตกลงกันว่า กษั ตริยสมควรจะได้
ตรากฎหมายและออกพระราชกฤษฎี กาว ่า ในสามสิบ วัน นี้ ถ้า ผู้ หน่งึ ผู้ ใดทูล ขอต่อ พระเจ้า
หรือมนุษย์นอกเหนื อพระองค์ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผู้นั้นลงในถํ้าสิงโตเสีย
พระราชกฤษฎีกาห้ามอธิษฐานต่อพระเจ้า
8 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ บัดนี้ ขอพระองค์ ออกพระราชกฤษฎี กา และลงพระนามในหนั งสือ
สําคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย ซึ่งจะแก้ไขหา
ได้ไม่� 9 เพราะฉะนั ้นกษั ตริย์ดาริอส
ั จึงทรงลงพระนามในหนั งสือสําคัญและพระราชกฤษฎี
กา
ดาเนี ยลอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามครัง้
10 เมื่อดาเนี ยลทราบว่าลงพระนามในหนั งสือสําคัญนั ้นแล้ว ท่านก็ไปยังเรือนของท่าน ที่
มีหน้าต่างห้องชัน
้ บนของท่านเปิดตรงไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็ คุ กเข่าลงวันละสาม
ครัง้ อธิษฐานและโมทนาพระคุณ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของท่าน ดัง ที่ ท่านได้ เคยกระทํา
มาแต่ ก่อน 11 แล ้ว คนเหล่า นี้ ก็ได้ พากัน มาและได้ พบดาเนี ย ลอธิษฐานและวิงวอนอยู่ ต่อ
พระพักตร์พระเจ้าของท่าน 12 แล้วเขาทัง้ หลายก็ เข้าไปใกล้ กราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์
เก ี่ ยวด ้วยพระราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ได้ ทรงลงพระนามใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่ งมิใช่หรือว่า ถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดทูลขอต่อพระเจ้าหรือมนุษย์นอกเหนื อ
พระองค์ในสามสิบวันนี้ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผู้นั้นลงไปในถํ้าสิงโตเสีย� กษั ตริย์ตรัส
ตอบว่า “เรือ
่ งนั ้น ยัง คงอยู่ ตามกฎหมายของคนมีเดีย และคนเปอร์เซ ีย ซึ่ง จะแก้ไขหาได้
13
ไม่ �
แล ้ว เขาจึง กราบทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ว่า “ดาเนี ย ลคนนั ้น ในพวกที่ ถู กกวาด
เป็น เชลยมาจากยู ดาห์ หาได้ เชื่อ ฟัง พระองค์ ไม่ โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ และไม่ เชื่อ ฟัง พระราช
กฤษฎีกาซึ่ง พระองค์ ทรงลงพระนามไว้ แต่ ได้ ทูล ขอวัน ละสามครัง้ � 14 เมื่อ กษั ตริย์ ทรง
สดับถ้อยคําเหล่านี้ แล้ว ก็ ทรงโทมนั สยิง่ นั ก และทรงตัง้ พระทัยหาทางช่วยดาเนี ยลให้พ้น
ทรงหาหนทางช่วยดาเนี ย ลให้ รอดพ้น จนถึง เวลาดวงอาทิตย์ ตก 15 แล ้ว คนเหล่านั ้ นก ็ พา
กัน มาเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอพระองค์ พึง ทราบว่า
กฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียว่า พระราชกฤษฎีกากดี
็ หรือกฎหมายก็ดีซึ่งกษั ตริย์
ทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้�
ดาเนี ยลถูกทิง้ ในถํ้าสิงโต
แล ้ วกษั ตริ ย์ จึง ทรง บัญชา เขา ก็ นํา ดา เนี ย ลมา ทิง้ ใน ถํ้า สิงโต กษั ตริย์ ตรัส แก่ ดา
เนี ย ลว่า “พระเจ้า ของท่าน ผู้ ซึ่ง ท่านปรนนิ บั ติ อยู่ เนื องนิ ตย์ นั ้น พระองค์ จะทรงช่วยท่าน
ให้ รอดพ้น � 17 แล ้ว เขา นําศิ ลาก ้อน หนึ่ ง มา ปิดปาก ถํ้า ไว้ กษั ตริย์ ก็ได้ ทรง ประทับ ตรา
ของพระองค์ และตราของเจ้า นายของพระองค์ เพื่อ ว่า จะไม่ มี สิ ่ง ใดอัน เกี่ยวกับ ดาเนี ย ล
เปลี่ยนแปลงไป
16

กษั ตริยทรงเป็
์
นทุกข์ในพระทัย ทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลออกมาจากถํ้า
18 แลว
้ กษัตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั ้น ไม่ให้นําเครือ
่ ง
ดนตรีอน
ั ใดมาหน้า พระที่ และบรรทมไม่ หลับ 19 พอเช้า ตรู ่ กษั ตริย์ ก็ ลุ กขึ้ นรีบเสด็จ ไปยัง
ถํ้า สิงโต 20 เมื่อ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ ถ้ํา นั ้น พระองค์ ก็ ตรัส เรียกดาเนี ย ลด้วยเสียงโทมนั ส
กษั ตริย์ ตรัส กับ ดาเนี ย ลว่า “โอ ดาเนี ยล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเจ้า
ของท่านซึ่ง ท่านปรนนิ บั ติ อยู่ เนื องนิ ตย์ นั ้น ทรงสามารถที่ จะช่วยท่านให้ พ้น จากสิงโตได้
แล ้ว หรือ� 21 แล ้ว ดาเนี ย ลกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น
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นิ ตย์ 22 พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาปิดปากสิงโตไว้ มั นม ิ ได้
ทําอันตรายแก่ ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ ไร้ความผิดต่อพระพักตร์
พระองค์ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ข้าพระองค์มิได้กระทําผิดประการใดต่อพระพักตร์พระองค์ด้วย
� 23 ฝ่ายกษั ตริย์ก็โสมนั สในพระทัยเป็นล้นพ้น และทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า
เขาจึงเอาดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า ไม่ปรากฏว่ามีอน
ั ตรายอย่างไรบนตั วท่านเลย เพราะท่าน
ได้เชื่อในพระเจ้าของท่าน 24 แลว
้ กษั ตริย์ทรงบัญชาให้นําคนเหล่านั ้นทีฟ
่ ้องดาเนี ยลมาโยน
ทิง้ ในถํ้าสิงโต ทัง้ ตัวเขา บุตรทัง้ หลายของเขา และภรรยาของเขาทัง้ หลายด้วย และก่อนที่
เขาตกลงไปถึงพื้นถํ้า สิงโตก็ได้ฟัดเขาอยูเ่ สียแล้ว และหักกระดูกของเขาทัง้ หลายเป็นชิน
้ ๆ
ไป
ดาริอส
ั ยกย่องพระเจ้าของดาเนี ยล
แล ้ วกษั ตริย์ ดาริอส
ั ทรงมี พระราชสารไปถึง บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และ
ภาษาทัง้ หลายที่ อาศัย อยู่ ในพิภพทัง้ สิ้ นว ่า “สันติ สุข จงมี แก่ ท่านทัง้ หลายอย่างทวี คูณ
26 เราออกกฤษฎี กาว ่า ให้ คนทัง
้ หลายสัน
่ สะท้านและยําเกรงต่อ พระพักตร์ พระเจ้า ของ
ดาเนี ย ลในราชอาณาจักรของเราทัง้ หมด เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
อยู่ ทรงดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ อาณาจักรของพระองค์ จะไม่ ถู กทําลาย และราชอาณาจักรของ
พระองค์ จะ ดํารง จนถึง ที่ สุด 27 พระองค์ ทรง ช่วย ให้ พ้น และ ช่วย ให้ พ้น ภัย พระองค์ ทรง
กระทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผู้ชว
่ ย
ดาเนี ยลให้พ้นจากฤทธิข
์ องสิงโต� 28 ดังนั ้น ดาเนี ยลผู้นี้ จึงได้เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริ
อัส และในรัชสมัยของไซรัสคนเปอร์เซีย
25

7
อาณาจักรโลกทัง้ สี่ซ่ึงได้ออกมาจากทะเลแห่งมนุษย์
1 ในปี ต้น แห่ง รัช กาลเบลชัส ซาร์กษั ตริย์ เมืองบาบิ โลน ดาเนี ย ลมี ความฝัน และนิ มิ ตผุด
ขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่าน ท่านจึ งบันทึกความฝันนั ้นไว้ และ
บรรยายเนื้ อ เรือ
่ งนั ้น 2 ดาเนี ย ลกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตเวลากลางคืน และดู เถิด
ลมทัง้ สี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่ นทะเลใหญ่นั ้น 3 และสัตว์มหึมาสี่ตัวได้ข้น
ึ มาจากทะเล แต่
ละตัวก็ต่างกัน 4 ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั ้น ขนปีกก็ถูกถอน
ออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน และให้ยน
ื สองเท้าเหมือนคน และมอบใจของมนุษย์
5
ให้แก่ มัน และดู เถิด มี สัตว์อี กตัว หนึ่ ง เป็น ตั วท ี่ สองเหมือนหมี มัน ขยับ ตัว ข้างหนึ่ ง ขึ้น มี
กระดูก ซี่โครงสามซี่ อยู่ในปากของมัน ระหว่างซี่ ฟัน มี เสียงบอกมั นว ่า ‘จงลุก ขึ้ นก ิน เนื้ อ ให้
มากๆ� 6 ต่อ จากนี้ ไปข้าพเจ้า ก็ ได้ มองดู ดู เถิด สัตว์อีกตัว หนึ่ ง เหมือนเสือ ดาว บนหลั งม ี ปี
กนกสี่ ปีก สัตว์นั ้ นม ี หว
ั สี่ หว
ั และมั นร ับ ราชอํานาจ 7 ต่อ จากนี้ ไปข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตก
ลางคืน และดูเถิด สัตว์ที่สี่มันร้ายกาจและเป็ นที ่น่ากลัวและแข็งแรงยิง่ นั ก มันมีฟันเหล็ก
มหึ มา มั นก ิน และหัก เป็น ชิน
ื ทัง้ หลาย
้ ๆ และกระทืบ สิง่ ที่ เหลือ นั ้น เสีย มัน ต่างกับ สัตว์อ่น
8
ที่ อยู่ ก่อนมัน มั นม ี เขาสิบ เขา ข้าพเจ้า พิ เคราะห์ เรือ
่ งเขาเหล่า นั ้น ดู เถิด มี อี กเขาหนึ่ ง
เล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั ้น เขารุ น
่ แรกสามเขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน
และดู เถิด ในเขาอันนี้ มี ตาเหมือนตามนุษย์ มี ปากพูดเรือ
่ งใหญ่โต 9 ขณะที่ ข้าพเจ้าดู อยู่มี
หลายบัลลั งก์ถู กล้มลง และผู้หน่งึ ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองค์ ขาวอย่างหิ
มะ พระเกศาที่ พระเศียรของพระองค์ เหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระบัลลั งก์ของพระองค์ เป็น
เปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก 10 ธารไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ คนนั บ แสนๆปรนนิ บั ติ พระองค์ คนนั บ โกฏิๆ เข้า เฝ้า พระองค์ ผู้ พิพากษาก็
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ขึ้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ บรรดาหนั ง สื อก ็ เปิด ขึ้น 11 ข้าพเจ้า ก็ จ้องดู เพราะเสียงพูด ใหญ่ โตของเขา
เล็กนั ้น และเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนันก
้ ็ถู กฆ่า และศพก็ถู กทําลาย มอบให้เผาเสียด้วย
12
ไฟ ส่วนเรือ
่ งสัตว์ที่ เหลืออยู่นั ้น ราชอํานาจของมั นก็ถู กนําไปเสีย แต่ ชีวิตของมันนั ้นยัง
อยู่ ต่อ ไปให้ ถึง ฤดู หน ่งึ และวาระหนึ่ ง 13 ข้าพเจ้า เห็น ในนิ มิ ตกลางคืน และดู เถิด มี ท่านผู้
หน่งึ เหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ
นั ้น เขานํา ท่านมาเฝ้า ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ 14 ราชอํานาจ สง่า ราศี กับ ราชอาณาจั
กร ก็ได้มอบให้แก่ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลายจะปรนนิ บั
ติ ท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจั กรนิรน
ั ดร์ซ่ึงจะไม่สิ ้นสุดไป และอาณาจักร
ของท่านเป็นอาณาจักรซึ่งจะไม่ถูกทําลายเลย
นิ มิตของสัตว์ทัง้ สี่
ส่วนข้าพเจ้า คือดาเนี ยล จิ ตใจข้าพเจ้าก็ เป็นทุกข์ในตัวข้าพเจ้า เพราะนิ มิ ตในศีรษะ
ของข้าพเจ้า ก็ กระทํา ให้ ข้าพเจ้า ตกใจ 16 ข้าพเจ้า เข้าไปใกล้ ท่านผู้ หน ่งึ ที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั่น และ
ไต่ถามความจริง ของเรือ
่ งราวนี้ ท่านก็ บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้า รู ค
้ วามหมายของเรือ
่ ง
17
18
เหล่า นี้ สัตว์มหึมาทัง้ สี่ คือ กษั ตริย์ สี ่ องค์ ซึ่ง จะเกิด มาจากพิ ภพ แต่ บรรดาวิสุทธิชน
แห่งองค์ ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจั กร และถือกรรมสิทธิร์ าชอาณาจั กรนัน
้ สืบๆไปเป็นนิ ตย์
คือเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ 19 แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่สี่นั้น
ซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ร้ายกาจเหลือเกิน มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกิน
และหักเป็นชิน
่ นหัวของมัน
้ ๆและกระทืบสิง่ ที่เหลือนั ้นเสีย 20 และเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยูบ
และเขาอีกเขาหนึ่ งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ น
่ แรกสามเขาที่หลุดไป เขาซึ่งมีตาและมีปาก
ซึ่งพูดสิง่ ใหญ่โต และซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกัน 21 เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขา
นี้ ทําสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ 22 จนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้มีการ
พิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั ้น และจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมา
ถึง 23 ท่านผู้ นั้น กล่าวดังนี้ ว่า ‘เรือ
่ งสัตว์ตั วท ี่ สี ่ จะมี ราชอาณาจักรที่ สี ่ บนพิภพซึ่ง จะผิ ดก ับ
ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ และจะกินทัง้ พิภพนี้ เสียและเหยียบพิภพลง และหักพิภพนั ้นให้แตก
ออกเป็นชิน
่ งเขาสิบเขานั ้นจากราชอาณาจักรนจ
ี้ ะมีกษั ตริยสิ
์ บพระองค์เกิดขึ้น
้ ๆ 24 ส่วนเรือ
และมีกษั ตริย์อีกองค์หน่งึ เกิดขึ้นภายหลัง ผิดแปลกกว่ากษั ตริย์ที่มีมาก่อน และจะโค่นกษั
ตริย์ เสีย สามองค์ 25 ท่านจะพูด คํา กล่าวร้ายองค์ ผู้ สูงสุด และจะให้วิสุทธิชนขององค์ ผู้ สูง
สุดนั ้ นอิดหนาระอาใจ และจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบัญญัติ และเขาทัง้
หลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึ่ งวาระ สองวาระ กับครึง่ วาระ 26 แต่ผู้พิพากษา
ก็ จะขึ้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ และจะทรงนํา เอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อ จะทรงเผาผลาญ
และทําลายเสียให้สิน
้ สุด 27 และอาณาจักรกับราชอาณาจักรและความยิง่ ใหญ่แห่งบรรดา
อาณาจักรภายใต้ สวรรค์ ทัง้ สิน
้ จะต้องถูก มอบไว้แก่ ชุ มนุ มแห่ง วิสุทธิชนขององค์ ผู้ สูงสุด
นั ้น อาณาจักรของท่านจะเป็นอาณาจักรนริ น
ั ดร์ และราชอาณาจักรทัง้ สิน
ั และ
้ จะปรนนิ บติ
28
เชื่อฟังท่าน� เรือ
่ งราวก็สิ้นสุดลงเพียงนี้ ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนี ยล ความคิดของข้าพเจ้า
ก็ทําให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสีหน้าของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรือ
่ งราวนี้ ไว้
ในใจ�
15

8
นิ มิตของดาเนี ยลเรือ
่ งแกะผู้ตัวหนึ่ งกับแพะผู้ตัวหนึ่ ง

ในปี ที่ สามแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เบลชัส ซาร์ มีน ิ มิ ตปรากฏแก่ ข้าพเจ้า ดาเนี ยล หลัง จาก
นิ มิตที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าครัง้ แรกนั ้น 2 และข้าพเจ้าเห็นเป็นนิ มิต ต่อมาขณะที่ข้าพเจ้าอยู่
1
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ที่ สุ สาปราสาท ซึ่ง อยู่ในแขวงเมืองเอลาม และข้าพเจ้า ก็ เห็นเป็น นิ มิ ต และข้าพเจ้าอยู่รม
ิ
แม่น้ํา อุ ลัย 3 ข้าพเจ้า เงยหน้า ขึ้น เห็น และดู เถิด แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ยืน อยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ํา มี เขาสอง
เขา เขาทัง้ สองสูง แต่ เขาหนึ่ ง สูง กว่า อีก เขาหนึ่ ง และเขาที่ สูง นั ้น งอกมาที หลัง 4 ข้าพเจ้า
เห็นแกะผู้นั้นขวิดไปทางตะวันตก และทางเหนื อและทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัวใดต้านทานมันได้
และไม่ มี ใครที่ จะช่วยให้ พ้น จากมือ ของมัน ได้ มัน ทํา ตามชอบใจของมัน และก็ พองตัว ขึ้น
5 เมื่อ ข้าพเจ้า กําลัง ตรึก ตรองอยู่ ดู เถิด มี แพะผู้ ตัว หนึ่ ง มาจากทิศ ตะวัน ตก เหาะข้ามพื้น
พิภพทัง้ สิน
้ มา ไม่ แตะต้องพื้น ดิน เลย และแพะนั ้ นม ี เขาเด่น อยู่ ในระหว่างตาของมัน เขา
หนึ่ ง 6 มัน มาหาแกะผู้ ที่ มี เขาสองเขาซึ่ง ข้าพเจ้า เห็น ยืน อยู่ ที่ ฝั่ งแม่น้ํา มั นว งิ่ เข้า ใส่ แกะผู้
ตั วน น
ั ้ ด้วยเต็ม กําลัง ความโกรธของมัน 7 ข้าพเจ้า เห็ นม ัน เข้า มาใกล้ แกะผู้ มัน โกรธและ
เข้าชนแกะผู้ ทําให้เขาทัง้ สองของมันหักไป และแกะผูก็
้ ไม่มีกําลังต้านทานมันได้ มันเหวีย
่ ง
แกะผูล
้ งที่ดินและเหยียบเสีย และไม่มีใครช่วยแกะผูให้
้ พ้นมือของมันได้ 8 แล้วแพะผูก็
้ พอง
ตัว ขึ้น อย่างยิง่ แต่ เมื่ อม ัน แข็ง แรง เขาใหญ่ ของมั นก ็ หัก มี เขาเด่ นอ ีก สี่ เขางอกขึ้น แทนที่
หัน ไปทางทิศ ลมทัง้ สี่ ของฟ้า สวรรค์ 9 และมี เขาเล็กๆเขาหนึ่ ง งอกออกมาจากเขาหนึ่ ง ใน
พวกเขาเหล่า นี้ ซึ่ง งอกขึ้น ใหญ่ โตเหลือ เกิน ตรงไปทางใต้ ตรงไปทางตะวัน ออก และตรง
ไปยัง แผ่นดิ นอ ั นร ุ่ง โรจน์ นั ้น 10 มัน งอกขึ้น ใหญ่ โต แม้ กระทัง่ ถึง บริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ มัน
ยัง เหวีย
่ งบริวารกับ ดวงดาวลงมายังพิภพเสีย บ้าง แล ้ว เหยียบยํ่า เสีย 11 มัน พองตัว ขึ้ นอ ีก
แม้กระทัง่ ถึงจอมของบริวาร และเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันกถู
็ กชิงไปเสีย และสถานบริสุทธิ
12
์ ของพระองค์ ก็ ถู กเหวีย
่ งลง และเพราะเหตุ การละเมิด เขาได้ รบ
ั มอบบริวารไว้สู้ กับ การ
เผาบูชาประจําวัน และความจริงก็ถู กเหวีย
่ งลงที่ ดิน และเขานั ้ นก็ปฏิบัติงานและเจริญขึ้น
13 แล้วข้าพเจ้าได้ ยินวิสุ ทธิชนผู้หน่ง
ึ พู ดอยู่ วิสุทธิชนอีกผู้หน่ึงก็พู ดกับวิสุทธิชนผู้ที่ พู ดอย
ู่นั้ นว ่า “นิ มิ ตที่ เก ี่ยวข้องกับ เครือ
่ งเผาบูชาประจํา วัน นั ้น จะอยู่ อี กนานเท่าใด ทัง้ เรือ
่ งการ
ละเมิดที่ทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า เพื่อจะมอบทัง้ สถานบริสุทธิ์และบริวารให้ถูกเหยียบ
ยํ่า ลงใต้ ฝ่าเท้า � 14 ท่านผู้ นั้น ตอบข้าพเจ้า ว่า “อยู่ นานสองพัน สามร้อยวัน แล ้ว สถานบริ
สุทธิ์นั้นจะได้รบ
ั การชําระ�
คําแก้นิมิตของดาเนี ยล
และอยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลได้ เห ็นนิ มิ ตน น
ั ้ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ พยายามเข้าใจ และดู
16
เถิด มี เหมือนมนุษย์ ยน
ื อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงของชายผู้ หน่งึ ระหว่าง
ฝั่ งแม่น้ํา อุ ลัย และเสียงนั ้ นร ้ องเรียกและกล่าวว่า “กาเบรียลเอ๋ย จงทําให้ ชายผู้ นี้ เข ้า ใจ
ในนิ มิ ตน น
ั ้ เถิด� 17 ดัง นั ้น ท่านจึง มาใกล้ ที่ ที่ ข้าพเจ้า ยืน อยู่ และเมื่อ ท่านมาแล้ว ข้าพเจ้า
ก็ตกใจซบหน้าลงถึ งดิน แต่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเข้าใจเถิด
ว่า นิ มิ ตน น
ั ้ เป็น เรือ
่ งของกาลอวสาน� 18 เมื่อ ท่านกําลัง พู ดอย ู่ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ สลบ
หน้า ติด ดิน อยู่ แต่ ท่านแตะต้องข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า ยืน ขึ้น 19 ท่านกล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า
จะทําให้ ท่านทราบถึง สิง่ ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในตอนปลายแห่ง พระพิโรธ เพราะมัน เกี่ยวข้องกับ
วาระกําหนดแห่ง อวสาน 20 เรือ
่ งแกะผู้ มี สองเขาที่ ท่านเห็น นั ้น คือ กษั ตริย์ ของคนมีเดีย
21
และคนเปอร์เซ ีย และแพะผู้ คือ กษั ตริย์ ของกรีก และเขาใหญ่ ระหว่างนั ยน์ ตา คือ กษั
ตริย์ องค์ แรก 22 ส่วนเขาที่ หัก และมี อี กสี่ เขางอกขึ้น แทนนั ้น คือ อาณาจักรสี่ อาณาจักร
จะเกิดขึ้นจากประชาชาติ นั ้น แต่ ไม่มีอํานาจเหนื อเขาแรกนั ้น 23 และในตอนปลายแห่งรัช
สมัยของพวกเขา เมื่อผู้ละเมิดทัง้ หลายได้ กระทําเต็มขนาดแล้ว จะมีกษั ตริย์องค์ หน่งึ พระ
พักตร์ดุรา้ ย และมีความเข้าใจในเรือ
่ งปริศนาเกิดขึ้น 24 อํานาจของท่านจะใหญ่โตมาก แต่
มิใช่ โดยอํานาจของท่านเอง และท่านจะกระทํา ให้ บังเกิด ความพินาศอย่างน่า กลัว ท่านก็
เจริญขึ้นและปฏิบติ
ั งาน ท่านจะทําลายคนที่มีกําลังมากและประชาชนบริสุทธิ์ 25 ด้วยความ
15
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ฉลาดของท่าน ท่านจะกระทํา ให้การล่อลวงแพร่หลายขึ้น ด้วยนํ้ามือ ของท่าน ท่านจะพอง
ตัว ของท่านในใจของท่านเอง ท่านจะทําลายคนมากหลายโดยความสงบ แล ้ วจะลุก ขึ้น
ต่อสู้ กับ จอมเจ้านาย แต่ ท่านจะต้องถู กหักทําลาย ไม่ใช่ด้วยมือเลย 26 นิ มิ ตเรือ
่ งเวลาเย็น
และเวลาเช้าซึ่งบอกเล่านั ้นเป็นความจริง แต่จงปิดบังนิ มิตนัน
้ ไว้เถอะ เพราะเป็นเรือ
่ งของ
อีกหลายวันข้างหน้า� 27 และข้าพเจ้าดาเนี ยลก็ อ่อนเพลีย และนอนเจ็ บอยู่หลายวัน แล้ว
ข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นไปปฏิบัติราชการของกษั ตริย์ต่อไป แต่ข้าพเจ้าก็งงงันโดยนิ มิตนน
ั ้ และไม่
เข้าใจเรือ
่ งราวเลย

9
คําพยากรณ์ ของดาเนี ยลเรือ
่ งการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี
โอรสกษั ตริย์อาหสุ เอรัส เชื้อสายคนมีเดีย ผู้ได้เป็นกษั ตริย์เหนื
2
อด ิน แดนเคลเดีย ในปี แรกแห่ง รัชกาลของท่าน ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลได้ เข ้า ใจถึง จํานวนปี
จากหนั งสือ ซึ่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มีมาถึงเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ว่า พระองค์จะทรง
กระทําให้ครบกําหนดเจ็ดสิบปีในการรกร้างของกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 ในปี ต้นรัชกาลดาริอส
ั

ดาเนี ยลอธิษฐานและสารภาพบาปของคนอิสราเอล
3 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ หน
ั หน้า ไปหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและ
การวิงวอน ทั ้ งด ้ว ยการอดอาหาร และนุ่ง ห่ม ผ้า กระสอบและนั ่ง บนมูล เถ้า 4 ข้าพเจ้า ได้
อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า และสารภาพว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และที่ น่า สะพรึง กลัว ผู้ ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อ
ผู้ ที่ รัก พระองค์ และรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 5 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาป
และได้ กระทําความชัว่ ช้า และได้ ประกอบความชัว่ และการกบฏ หันเสียจากข้อบังคับและ
คํา ตัดสิน ของพระองค์ 6 ข้า พระองค์ มิได้ ฟัง บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ผู้ กล
่าวในพระนามของพระองค์ ต่อ กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ ต่อ เจ้า นาย บรรพบุรุษ
และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน 7 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความชอบธรรมเป็น ของ
พระองค์ แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ ดังทุกวันนี้ ที่ควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ และอยู่ ไกลออกไป ในแผ่น ดิน ทัง้ หลายซึ่ง
พระองค์ ทรงขับ ไล่ เขาไปนั ้น เพราะความละเมิด ซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อ พระองค์ 8 โอ ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความขายหน้า ควรแก่ พวกข้า พระองค์ แก่ กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย เจ้านาย และบรรพบุรุษ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 9 พระ
กรุ ณา และการอภัยโทษเป็น ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ถึง
แม้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กบฏต่อ พระองค์ 10 และมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ด้วยการดําเนิ นตามพระราชบัญญัติ ของพระองค์ ซึ่งพระองค์
ทรงตัง้ ไว้ ต่อ หน้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ 11 เออ
อิสราเอลทัง้ ผองได้ ละเมิดต่อพระราชบัญญัติ ของพระองค์ และได้ หน
ั ไปเสียไม่เชื่อฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ และการสาปแช่งและการปฏิญาณ ซึ่งจารึกไว้ในพระราชบัญญัติของ
โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า จึง ถูก เทลงเหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ 12 พระองค์ ได้ ทรงยืนยัน ถ้อยคํา ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์
ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทัง้ หลาย และกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์ โดย
นําให้ข้าพระองค์เกิดวิบติ
ั อย่างใหญ่หลวง เพราะว่าภายใต้สวรรค์ทัง้ สิน
้ ไม่มีที่ใดที่ได้กระทํา
13
เหมือนที่ ได้ กระทําแก่ เยรู ซาเล็ม ดังที่ ได้ จารึกไว้ในพระราชบัญญัติ ของโมเสสแล้ว วิบัติ
ทัง้ สิ้ นก ็ ได้ ตกอยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว แต่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายยั งม ิ ได้ อธิษฐาน
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ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยหัน เสีย จากความชัว่ ช้า
ของข้า พระองค์ และเข้าใจความจริง ของพระองค์ 14 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงเก็บ
ความวิบัติไว้พร้อมและได้ทรงนํามาเหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายทรงเป็น ผู้ ชอบธรรมในสรรพกิจ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา เพราะ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 15 แล ้ว บัดนี้ โอ ข้า แต่ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ ทรงนํา ชนชาติ ของพระองค์ ออกจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และได้ ทําให้ พระนามลือ มาจนทุก วัน นี้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้ กระทํา บาป และข้า พระองค์ ทัง้ หลายกระทํา ความชัว่ 16 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ตามความชอบธรรมทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ขอให้ ความกริว้ และพระพิโรธของพระองค์
หัน กลับ เสีย จากเยรู ซาเล็ม นครของพระองค์ ภู เขาบริสุทธิ์ ของพระองค์ เพราะบาปของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย และความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เยรู ซาเล็ม และ
ประชาชนของพระองค์จึงกลายเป็นทีเ่ ยาะเย้ยในหมูค
่ นทัง้ สินที
่ รอบข้
่
าพระองค์ 17 ฉะนั ้น
้ อยู
โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอทรงสดับฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของ
พระองค์ และคํา วิงวอนของเขา และขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงเหนื อ สถาน
บริสุทธิ์ของพระองค์ซ่ึงรกร้างนั ้นเพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า 18 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ฟัง ขอทรงลืม พระเนตรดู ความรกร้างของข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ทัง้ นครซึ่ง เรียกขานกัน ตามพระนามของพระองค์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
มิ ได้ ถวายคํา วิงวอนต่อ พระพักตร์พระองค์ โดยอาศัย ความชอบธรรมของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย แต่ โดยอาศัยพระเมตตาอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 19 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอ
ทรงฟัง โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงให้อภัย โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงใส่
พระทัยและทรงกระทํา ขออย่าเนิ่ นช้าเลยพระเจ้าค่ะ เพื่อเห็นแก่ พระนามของพระองค์ โอ
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่านครของพระองค์ และประชาชนของพระองค์ก็มีชื่อ
ตามพระนามของพระองค์�
เจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สําหรับชนชาติอิสราเอล
20 ขณะที่ ข้าพเจ้า กําลัง พูด กําลัง อธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้า และบาปของ
อิสราเอลประชาชนของข้าพเจ้า และเสนอคํา วิงวอนของข้าพเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั ้น 21 เออ ขณะเมื่อ
ข้าพเจ้า กล่าวคํา อธิษฐานอยู่ ชายชื่อ กาเบรียล ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตครัง้ แรกนั ้น ได้
บิ นอย่างเร็ว มาใกล้ ข้าพเจ้า แตะต้องข้าพเจ้า ในเวลาถวายเครือ
่ งบูชาตอนเย็น 22 ท่านได้
ให้ความรู และกล่
้
าวแก่ ข้าพเจ้าว่า “โอ ดาเนี ยล ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดนี้ เพื่อจะให้ปัญญา
และความเข้าใจแก่ท่าน 23 ในตอนต้นแห่งคําวิงวอนของท่านก็มีพระบัญชาออกไป ข้าพเจ้า
จึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ ทรงรักมาก เพราะฉะนั ้นจงเข้าใจพระบัญชานั ้น
และพิจารณานิ มิ ตน น
ั ้ 24 มี เจ ็ด สิบ สัปดาห์ กําหนดไว้สําหรับ ชนชาติ ของท่าน และนครบริ
สุทธิ์ของท่าน เพื่อให้เสร็จสิน
้ การละเมิด ให้บาปจบสิน
้ และให้ลบความชัว่ ช้าเพื่อนําความ
ชอบธรรมนิ รน
ั ดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทัง้ นิ มิตและคําพยากรณ์ ไว้ และเพื่อจะเจิมสถาน
25
บริสุทธิ์ที่สุด เพราะฉะนั ้นจงทราบและเข้าใจว่า นั บตัง้ แต่ การที่ พระบัญชานั ้นออกไปให้
สร้างกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขึ้น ใหม่ จนถึง สมัย พระเมสสิ ยาห์ ผู้ เป็น ประมุข ก็ เป็น เวลาเจ็ด สัปดาห์
และเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยกําแพงเมือง แต่ ในยุค
ลําบาก 26 หลังจากหกสิบสองสัปดาห์แล้ว พระเมสสิ ยาห์ก็ จะถูกตัดออก แต่ มิใช่เพื่อตั วท
่านเอง และประชาชนของประมุข ผู้ หน่งึ ที่ จะมานั ้น จะทําลายกรุ ง และสถานบริสุทธิ์ เสีย ที่
สุด ปลายของมัน จะมาถึ งด ้วยนํ้า ท่วม และจนสงครามสิน
้ สุด ลงก็ มี การรกร้างกําหนดไว้
27 ท่านจะยืนยันพันธสัญญากับคนเป็นอันมากอยูหน
่ ่งึ สัปดาห์ และในระหว่างกลางสัปดาห์
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นั ้นท่านจะกระทําให้การถวายสัตวบู ชา และเครือ
่ งบูชาอื่นๆหยุดไป และเพราะเหตุ มีความ
สะอิดสะเอียนแพร่กระจายไปทัว่ ท่านจะกระทําให้มันร้างเปล่าจนสําเร็จเสร็จสิน
้ และสิง่ ที่
กําหนดไว้จะถูกเทลงเหนื อผู้ที่ร้างเปล่านั ้น�

10
ดาเนี ยลเห็นนิ มิตที่ฝั่งแม่น้ําใหญ่
ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์แห่งประเทศเปอร์เซ ีย มี อยู่สิ ่ง หนึ่ ง ทรงสําแดงแก่
ดาเนี ยล ผู้ได้ชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ และสิง่ นั ้นก็จริง แต่เวลาที่กําหนดไว้ก็อีกนาน ท่านเข้าใจ
สิง่ นั ้นและมีความเข้าใจในนิ มิตนน
ั ้ 2 ในคราวนั ้น ข้าพเจ้าดาเนี ยลเป็นทุกข์อยู่สามสัปดาห์
3 ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ประทานอาหารอร่อย เนื้ อ หรือ นํ้า องุ ่นก ็ มิได้ เข ้า ปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่
ได้ ชโลมนํ้ามัน ตัว เลยตลอดสามสัปดาห์ 4 เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนต้น ข้าพเจ้า อยู่ ที่ ฝั่ งแม่น้ํา
ใหญ่ คือแม่น้ําไทกริส 5 ข้าพเจ้าแหงนขึ้นมอง ดู เถิด มีชายคนหนึ่ งสวมเสื้อผ้าป่าน มีทอง
คําเนื้ อดเี มืองอุฟาสคาดเอวไว้ 6 ร่างกายของท่านดัง่ พลอยเขียว และหน้าของท่านก็เหมือน
ฟ้าแลบ ดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิง แขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทอง
สัมฤทธิ์ขัด และเสียงถ้อยคํา ของท่านเหมือนเสียงมวลชน 7 และข้าพเจ้า ดาเนี ย ลเห็น นิ มิ
ตน น
ั ้ แต่ ผู้ เดียว คนที ่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็นนิ มิ ตน น
ั ้ แต่ เขาตัว สัน
่ มากจึง วิง่ ไปซ่อนเสีย
8 แล้วข้าพเจ้าอยู่แต่ลําพัง และข้าพเจ้าได้เห็นนิ มิตใหญ่ยง
ิ่ นี้ ข้าพเจ้าก็สิ้นเรีย
่ วสิน
้ แรง หน
้า ตาสุกใสของข้าพเจ้า ก็ เปล ี่ยนเป็น หน้า ซีด ข้าพเจ้า หมดแรง 9 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ได้ยน
ิ เสียง
ถ้อยคํา ของท่าน และเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงถ้อยคํา นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ซบหน้า ลงสลบอยู่ หน ้า
10
ของข้าพเจ้า ฟุ บก ั บด ิน และดู เถิด มี มือ มาแตะต้องข้าพเจ้า พยุ งให้ ข้าพเจ้า ยัน ตัว ด้วย
ฝ่ามือ และเข่า 11 ท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “โอ ดาเนี ยล บุ รุ ษ ผู้ เป็ นที ่ รก
ั อย่างยิง่ จงเข้าใจ
ถ้อยคําที่เราพูดกับท่าน และยืนตรง เพราะบัดนี้ ข้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาหาท่าน� ขณะที่ท่าน
กล่าวคํา นี้ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ยน
ื สัน
่ สะท้านอยู่ 12 แล ้ วท ่า นพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “ดาเนี ย ล
เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะตัง้ แต่ วน
ั แรกที่ ท่านได้ ตัง้ ใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์
พระเจ้า ของท่านนั ้น พระเจ้า ทรงฟัง ถ้อยคํา ของท่าน และข้าพเจ้า มาด้วยเรือ
่ งถ้อยคํา ของ
13
ท่าน เจ้ าผู้ พิทักษ์ ราชอาณาจักรเปอร์เซ ีย ได้ ขัด ขวางข้าพเจ้า ไว้ถึง ยี่ สิ บเอ็ด วัน ข้าพเจ้า
จึง ยัง อยู่ ที่ นั ่ นก ับกษั ตริย์ ทัง้ หลายของเปอร์เซ ีย แต่ ดู เถิด มี คาเอลเจ้า ผู้ พิทักษ์ ชัน
้ หัวหน้า
ผู้หน่ึงมาช่วยข้าพเจ้า 14 บัดนี้ ข้าพเจ้ามากระทําให้ท่านเข้าใจถึงสิง่ ซึ่งจะตกกับชนชาติของ
ท่านในกาลภายหน้า เพราะนิ มิ ตน น
ั ้ ยังม ี ไว้สําหรับ วัน เวลาอีก เป็ นอ ัน มาก� 15 เมื่อ ท่านได้
พู ดตามถ้อยคําเหล่านี้ กับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็ ก้มหน้าสู่ พ้น
ื ดินแล้ วก็เป็นใบ้ไป 16 และดู
เถิด มี ท่านผู้ หน ่งึ สัณฐานคล้ายบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ มาแตะริม ฝีปากของข้าพเจ้า แล
้วข้าพเจ้าก็ อา้ ปากขึ้นพูด ข้าพเจ้ากล่าวกั บท่านที่ ยน
ื อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าว่า “โอ นายเจ้าข้า
ด้วยเหตุนิมิตนัน
้ ความเจ็บปวดจึงเกิดกับข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็หมดแรง 17 ผู้รบ
ั ใช้ของเจ้า
นายของข้าพเจ้าจะพู ดกับเจ้านายของข้าพเจ้าได้ อย่างไร เพราะบัดนี้ ไม่มีกําลังเหลืออยู่ใน
ข้าพเจ้าเลย ลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้าแล้ว� 18 ท่านผู้มีรู ปร่างอย่างมนุษย์นั้นได้แตะ
ต้องข้าพเจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง และให้ กําลัง ข้าพเจ้า 19 ท่านกล่าวว่า “โอ บุ รุ ษ ผู้ เป็ นที ่ รก
ั อย่าง
ยิง่ อย่า กลัว เลย สันติ ภาพจงมี แก่ ท่าน จงเข้ม แข็ง เออ จงเข้ม แข็ง เถิด� เมื่อ ท่านพู ดก ับ
ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า มี กําลัง ขึ้น และกล่าวว่า “ขอเจ้า นายของข้าพเจ้า จงพูด ไปเถิด เพราะ
ท่านได้ ให้ กําลัง ข้าพเจ้า แล้ว� 20 แล ้ วท ่านจึง กล่าวว่า “ท่านทราบหรือ ไม่ วา่ ข้าพเจ้า มาหา
ท่านทําไม แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า จะกลับ ไปต่อสู้ กับ เจ้า ผู้ พิทักษ์ แห่ งเปอร์เซ ีย และเมื่อ ข้าพเจ้า
เสร็จ ธุระกับ เขาแล้ว ดู เถิด เจ้ าผู้ พิทักษ์ แห่ งกรีก จะมา 21 แต่ ข้าพเจ้า จะบอกท่านตามสิ่
1
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งซึ่ งบ ัน ทึก ไว้ ในหนั งสือ แห่ง ความจริง ไม่มี ผู้ ใดร่วมแรงกับ ข้าพเจ้า ต่อสู้ เจ้ าเหล่า นี้ เลย
นอกจากมีคาเอล เจ้าผู้พิทักษ์ ของท่าน�

11
ตัง้ แต่สมัยของดาริอส
ั ถึงสมัยปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์

“ส่วนตัว ข้าพเจ้า นั ้น ในปี ต้น แห่ง รัชกาลดาริอส
ั คนมีเดีย ข้าพเจ้า เป็น ตัว ตัง้ ตัว ตี ที่ ให้
2
กําลังกษั ตริย์ และบัดนี้ ข้าพเจ้าจะสําแดงความจริงให้แก่ท่าน ดูเถิด จะมีกษั ตริยอี
์ กสาม
องค์ ข้น
ึ มาในเปอร์เซ ีย และองค์ ที่ สี่ จะรํา่ รวยยิง่ กว่า องค์ อ่น
ื ทัง้ หมดเป็ นอ ัน มาก เมื่อ ท่าน
เข้ม แข็ งด ้วยทรัพย์ รา่ํ รวยของท่านแล้ว ท่านก็ จะปลุก ปั่ นให้ ทุ กคนต่อสู้ กับ ราชอาณาจักร
กรีก 3 แลว
้ จะมีกษั ตริยที
์ ่มีอานภ
ุ าพมากขึ้นมา ท่านจะปกครองด้วยราชอํานาจยิง่ ใหญ่ และ
กระทํา ตามความพอใจของท่านเอง 4 และเมื่อ ท่านขึ้น มาแล้ว ราชอาณาจักรของท่านจะ
แตกและแบ่ง แยกออกไปตามทางลมทัง้ สี่ แห่ งฟ้า สวรรค์ แต่ จะไม่ ตกอยู่ กับ ทายาทของ
ท่าน และจะไม่มีราชอํานาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่ เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูก
ถอนขึ้น ตกไปเป็น ของผู้ อ่น
ื นอกเหนื อ คนเหล่า นี้ 5 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะเข้ มแข็ง แต่
เจ้านายของท่านองค์หน่งึ จะเข้มแข็งกว่าท่านและมีอํานาจ และราชอํานาจของท่านจะเป็น
ราชอํา นาจมหึ มา 6 ต่อ มาอีก หลายปี เขาจะกระทํา พันธมิตรกัน และบุตรสาวแห่ งกษั ตริย์
ถิน
่ ใต้ จะมาหากษั ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อ เพื่อ กระทํา สันติ ภาพ แต่ เธอก็ ไม่ กระทํา ให้ กําลัง แขน
ของเธอคงอยู่ได้ กษั ตริย์และแขนของท่านจะไม่ ยัง่ ยืน เธอจะถูกอายัดไว้ ทัง้ ผู้ที่ นําเธอมา
ผู้ที่ ให้กําเนิ ดเธอ และผู้ที่ ให้กําลังแก่ เธอในกาลนั ้น 7 จะมีกิง่ จากรากของเธอขึ้นมาแทนที่
ของกษั ตริย์ ท่านจะยกมาต่อสู้ กับ กองทัพ และจะเข้าไปในป้อมของกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อ
และจะรบกับเขาและจะชนะ 8 ท่านจะขนเอาบรรดาพระพร้อมทัง้ พวกเจ้านายของเขา และ
เครือ
่ งใช้ วเิ ศษที่ ทํา ด้วยเงิน และทองคํา ไปยังอ ียป
ิ ต์ และท่านจะคงอยู่ นานกว่า กษั ตริย์แห่
9
งถิน
่ เหนื ออ ีก หลายปี แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะเข้ ามาในเขตกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อ แต่
จะกลับ ไปสู่ แผ่ นดิน ของท่านเอง 10 แต่ บุ ตรชายทัง้ หลายของท่านจะก่อ สงครามและชุ มนุ
มกํา ลัง รบเป็ นอ ัน มากไว้ และคนหนึ่ ง จะมาอย่างแน่ นอนและไหลท่วมและผ่านไป และจะ
กลับ ไปทํา สงครามจนถึง ป้อมปราการของท่าน 11 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะโกรธมาก จะ
ยกออกมาต่อสู้ กับท่าน คือกษั ตริย์แห่งถิน
เหนื
อ
ท่
า
นจะจั
ด
กองทั
พ
เป็
นอันมาก แต่ พลมา
่
กมายนั ้นก็จะถูกมอบไว้ในมือของท่าน 12 และเมื่อท่านนํากองทัพนน
ั ้ ไปแล้ว จิตใจของท่าน
ก็จะผยองขึ้น และท่านจะทําลายเสียอีกเป็นหมื่นๆคน แต่ท่านจะไม่รบ
ั กําลังเพิม
่ ขึ้นโดยสิง่
13
นี้ เพราะว่ากษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะกลับมาและจะจัดกองทัพเป็ นอันมากใหญ่โตกว่าครั ้
งก่อน ต่อมาอีกหลายปี ท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย 14 ในกาล
นั ้น หลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ และบรรดานั กปล้นแห่งชนชาติของท่าน
เองก็ จะยกตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทําให้นิมิตสําเร็จ แต่ พวกเขาก็ จะล้มเหลว 15 แล้วกษั ตริย์
แห่งถิน
่ เหนื อจะมาล้อมและก่อเชิงเทิน และยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงได้ และกําลังกองทัพ
ของถิน
่ ใต้ จะสู้ ไม่ ไหว แม้ว ่า กองทัพ ที่ คัด เลือกแล้ วก ็ ยงั สู้ ไม่ ได้ เพราะไม่ มี กําลัง ที่ จะยืน หยั
ดอยได้
ู่ 16 แต่ผูที
้ ่ยกมาต่อสู้กับท่าน จะกระทําตามความพอใจของท่านเอง จึงไม่มีผู้ใดต่อสู้
ท่านได้ และท่านจะยัง่ ยืนอยูใ่ นแผ่นดินอนร
ั ุ่งโรจน์ ซึ่งจะถูกทําลายโดยมือของท่าน 17 ท่าน
จะมุ่ง หน้า มาด้วยกําลัง ทัง้ หมดแห่ง ราชอาณาจั กร และท่านจะนํา คนเที่ยงตรงไปด้วย แล ้
วท ่านจะกระทํา ดังนี้ คือ ท่านจะยกธิดาของพวกผู้ หญิง ให้กษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ เพื่อ ให้ทําลาย
18
เธอ แต่ เธอจะไม่ มัน
่ คงและอํานวยประโยชน์ แก่ ท่านแต่ ประการใด ภายหลัง ท่านจะมุ่ง
หน้าไปตามเกาะต่างๆและจะยึดได้เป็นอันมาก แต่แม่ทัพคนหนึ่ งจะได้กําจัดความอหังการ
ของท่านนั ้นเสีย ความจริงเขาจะเอาความอหังการนั ้นมาสนองท่าน 19 แล้วท่านจะหันหน้า
1
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มุ่งตรงไปยังป้อมปราการแห่งแผ่นดิน ของท่านเอง แต่ ท่านก็ จะสะดุดและล้ม ลง หาตัว ไม่
พบอีก ต่อ ไป 20 แล ้ วจะมี ผู้ หน ่งึ ขึ้น มาแทนที่ ของท่าน ผู้ นี้ จะส่ง เจ้า พนั กงานเก็บ ส่วยให้ ไป
ตลอดทัว่ ราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะ มิใช่ด้วยความโกรธหรือ
สงคราม
อันทิโอคัส อีพิฟานี สจะทําให้พระวิหารมลทินไป
จะ มี คน น่า เกลียด คน หนึ่ ง ตัง้ ตัว ขึ้น แทนที่ โดย ไม่ มี ผู้ ใด มอบ เกียรติ ศักดิ์ แห่ ง ราช
อาณาจักรให้ เขาจะยกเข้า มาอย่างสงบ แล ้ว ชิง เอาราชอาณาจั กรน ัน
้ ด้วยความสอพลอ
22 กองทัพจะถูกกวาดไปด้วยอํานาจของนํ้าท่วมต่อหน้าเขาและถูกทําลายเสีย และเจ้าแห่ง
พันธสัญญาจะถูก ทําลายเสีย ด้วย 23 ตัง้ แต่ เวลาที่ กระทํา พันธมิตรกับ เขา เขาจะประกอบ
กิจล่อลวงอยูเสมอ
่
เพราะเขาจะขึ้นมา และเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยชนชาติเล็กๆ 24 เขาจะยก
มาอย่างสงบในส่วนของประเทศที่ อุ ดมที่ สุด และเขาจะกระทํา สิง่ ที่ ปู่ ทวดหรือ บรรพบุรุษ
ของเขาไม่กระทํา เขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมา ของที่รบ
ิ มาได้ และทรัพย์สมบัติมาแจกกัน เขา
จะออกอุบายต่อสู้ กับที่กําบังเข้มแข็ง แต่ ก็ ชัว่ เวลาหนึ่ งเท่านั ้น 25 และเขาจะปลุกปั่ นกําลัง
ของเขา และความกล้าหาญของเขาด้วยกองทัพมหึมายกไปสู้กับกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ และกษั
ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ จะทําสงครามด้วยกองทัพเข้มแข็งมหึมายงิ่ นั ก แต่ เขาก็ สู้ ไม่ได้ เพราะจะมี
การปองร้ายเขา 26 ถึง แม้ ว่า ผู้ ที่ ร่วมรับ ประทานอาหารสูง ของเขาก็ จะทําลายเขา กองทัพ
ของเขาก็ จะถูก กวาดไป ที่ ถู กฆ่า ฟัน ล้ม ตายเสี ยก ็ มาก 27 ส่วนกษั ตริย์ สององค์ นั ้น จิ ตใจ
ของเขาต่างก็ คิด ปองร้าย เขาจะพู ดม ุ สาร ่วมโต๊ะ กัน แต่ ก็ ไม่ ได้ ผล เพราะวาระสุดท้ายก็
จะมาตามเวลากําหนด 28 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อก ็ จะกลับ เข้า บ้านเข้า เมืองพร้อมกับ
ทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ จิ ตใจก็ มุ ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์ และเขาจะปฏิ บัติ งานและ
กลับ เข้า บ้านเข้า เมือง 29 พอถึง เวลากําหนดเขาจะกลับ มาที่ ถิน
่ ใต้ แต่ ครัง้ นี้ เหตุการณ์ จะ
30
ไม่ เป็น ไปอย่างครัง้ แรกหรือ ครัง้ ต่อ ไป เพราะว่า กองทัพ เรือ ของเมืองคิ ทธิม จะมาปะทะ
กับ เขา เขาจึง จะกลัว และกลับ ไป และจะเกรีย
้ วกราดต่อ พันธสัญญาบริสุทธิ ์ และลงมือ
ปฏิ บั ติ งาน เขาจะหัน กลับ มาร่วมพันธมิตรกับ บรรดาผู้ ที่ ทิง้ พันธสัญญาบริสุทธิ ์ 31 และ
กองทัพจะยืนหยัดอยู่ฝ่ายเขา พวกเขาจะกระทําให้สถานบริสุทธิ์แห่งกองกําลังเป็นมลทิน
และจะให้เลิกเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันนั ้นเสีย และเขาทัง้ หลายจะตัง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน
ซึ่ง กระทํา ให้ เก ิ ดการรกร้างว่างเปล่า ขึ้น 32 เขาจะใช้ ความสอพลอล่อลวงผู้ ที่ ละเมิด พันธ
สัญญา แต่ประชาชนผู้รู จั
้ กพระเจ้าของเขาทัง้ หลายจะยืนมัน
่ และปฏิบัติงาน 33 และในหมู่
ประชาชนคนเหล่านั ้นที่ฉลาดจะกระทําให้คนเป็นอันมากเข้าใจ แม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบ
หรือด ้วยเปลวไฟ ด้วยการเป็น เชลย ด้วยถูก ปล้น หลายวัน เวลา 34 เมื่อ พวกเขาล้ม ลงนั ้น
เขาจะได้ รบ
ั ความช่วยเหลือ เล็ก น้ อย และจะมี คนมากด้ว ยกั นที ่ รว่ มเข้า กับ ความสอพลอ
35 คนที ่ ฉลาดบางคนจะล้ม ลงเพื่อ ถลุง และชําระเขาทัง
้ หลายให้ ขาวสะอาด จนกว่า จะถึง
เวลาสุดท้าย เพราะวาระก็จะมาตามเวลากําหนด
21

ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์

และกษั ตริย์ จะกระทํา ตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้น และพองตัว ขึ้น เหนื อ
พระทุกองค์ และจะพูดสิง่ ที่ น่ามหัศจรรย์กล่าวต่อสู้ พระเจ้าแห่งพระทัง้ หลาย เขาจะเจริญ
จนพระพิโรธจะครบถ้ วน เพราะสิง่ ใดที่ ทรงกําหนดไว้จะสําเร็จ 37 เขาจะไม่ เชื่อฟัง พระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา หรือ เชื่อ ฟัง ผู้ ที่ ผู้ หญิง รัก เขาจะไม่ เชื่อ พระองค์ ใดเลย เพราะเขา
จะพองตัว เองเหนื อ ทุก สิง่ ทุก อย่าง 38 แต่ ในที่ ของเขา เขาจะถวายเกียรติ แก่ พระของป้อม
ปราการ พระองค์ หน ่งึ ที่ บรรพบุรุษ ของเขาไม่ รู จ
้ ัก เขาก็ จะให้ เกียรติ ด้วยทองคํา และเงิน
ด้วยเพชรพลอยต่างๆ ด้วยของขวัญ อันม ี ค่า 39 เขาจะกระทํา เช่น นั ้ นก ับ พระต่างด้าวที่ เขา
36

ดาเนี ยล 11:40

964

ดาเนี ยล 12:13

นั บถือ และพอกพูน สง่า ราศี ให้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ เขาจะแต่ง ตัง้ ให้พวกเขาปกครอง
คนเป็ นอันมาก และเขาจะแบ่งแผ่นดินให้เป็นสิง่ ตอบแทน 40 พอถึงเวลาวาระสุดท้ายกษั
ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ จะมาสู้ กับเขา และกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะพุ่งเข้าใส่ ท่านอย่างลมหมุน พร้
อมด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบเป็นอันมาก เขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆ แล้วไหลท่วม
และผ่านไป 41 เขาจะเข้า มาในแผ่นดิ นที ่ รุ ง่ โรจน์ และประเทศหลายแห่ง จะถูก ควํา่ ไป แต่
คนเหล่านี้ จะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้นมือของเขา คือเอโดมและโมอับ และส่วนใหญ่ของคนอัม
โมน 42 เขาจะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆ และแผ่นดินอียป
ิ ต์ก็จะพ้นไปไม่ได้ 43 เขา
จะปกครองทรัพย์ สมบัติ ที่ เป็น ทองและเงิน และสิง่ ประเสริฐ ทัง้ หลายของอียป
ิ ต์ คนลิ บน ี
44
และคนเอธิโอเปี ยก็จะติดไปด้วย แต่ข่าวจากทิศตะวันออกและทิศเหนื อจะกระทําให้เขา
ตกใจ และเขาจะยกออกไปด้วยความเคียดแค้นอย่างยิง่ ที่ จะทําลายและล้างผลาญคนเป็
นอ ัน มากเสีย ให้ สิน
้ เชิง 45 และเขาจะปลูก พลับพลาทัง้ หลายแห่ง ตําหนั ก ของเขาระหว่าง
ทะเลในภูเขาบริสุทธิ์อนร
ั ุ่งโรจน์ แม้กระนั ้นเขาก็ยงั พบจุดจบ และไม่มีใครช่วยเขาเลย�

12
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่
1 “ในครัง
้ นั ้น มี คาเอล เจ้ าผู้ พิทักษ์ ยิง่ ใหญ่ ผู้ คุ ้ มกัน ชนชาติ ของท่านจะลุก ขึ้น และจะ
มี เวลายากลําบากอย่างไม่ เคยมี มาตัง้ แต่ ครังม
้ ี ประชาชาติ จนถึง สมัย นั ้น แต่ ในครัง้ นั ้น
ชนชาติของท่านจะรับการช่วยให้พ้น คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนั งสือ
การเป็นขึ้นมาจากความตาย
และคนเป็ นอ ัน มากในพวกที่ หลับในผงคลี แห่ งแผ่น ดิน โลกจะตื่น ขึ้น บ้างก็ จะเข้ าสู่ ชี
วิตนิรน
ั ดร์ บ้างก็ เข้าสู่ ความอับอายและความขายหน้านิ รน
ั ดร์ 3 และบรรดาคนที่ ฉลาดจะ
ส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ ที่ ได้ ให้ คนเป็ นอ ัน มากมาสู่ ความชอบธรรมจะส่อง
แสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์
2

ดาเนี ยลจงปิดถ้อยคําเหล่านี้ จนถึงวาระสุดท้าย
4 แต่ ตัว เจ้า โอ ดาเนี ย ลเอ๋ย จงปิ ด ถ้อยคํา เหล่า นั ้น ไว้ และประทับ ตราหนั งสือ นั ้น เสีย
จนถึงวาระสุดท้าย คนเป็นอันมากจะวิง่ ไปวิง่ มา และความรูจ
้ ะทวีขึ้น� 5 แล้วข้าพเจ้าคือดา
เนี ยลก็มองดู และดู เถิด มีอีกสองคนยืนอยู่ คนหนึ่ งยืนอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ําข้างนี้ อีกคนหนึ่ งยืน
อยู่ที่ฝั่ งแม่น้ําข้างโน้ น 6 และเขาก็พูดกับชายที่สวมเสื้อผ้าป่าน ผู้ซึ่งอยู่เหนื อนํ้าแห่งแม่น้ํา
นั ้ นว ่า “ยังอ ี กนานเท่าใดจึง จะถึงที่ สุด ปลายของสิง่ มหัศจรรย์เหล่า นี้ � 7 ชายที่ สวมเสื้อผ้า
ป่านผู้ซ่ึงอยู่เหนื อนํ้าทัง้ หลายแห่งแม่น้ํานั ้น ได้ ยกมือขวาและมือซ้ายของท่านสู่ ฟ้าสวรรค์
และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ท่านปฏิญาณอ้างพระผู้ทรงพระชนม์อยูเป็
่ นนิ ตย์ว่า ยังอก
ี วาระหนึ่ ง สอง
วาระ และครึง่ วาระ และเมื่อ การหมดอํานาจของชนชาติ บริสุทธิ์สิ ้น สุด ลงแล้ว บรรดาสิง่
เหล่านี้ ก็จะสําเร็จไปด้วย 8 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ แต่ไม่เข้าใจ แล้วข้าพเจ้าจึงพูดว่า “โอ นายเจ้าข้า
9
สิ ่ง เหล่า นี้ จะลงเอยอย่างไร� พระองค์ ตรัสว ่า “ดาเนี ย ลเอ๋ย ไปเถอะ เพราะว่า ถ้อยคํา เห
ล่านั ้ นก ็ ถู กปิด ไว้แล ้ว และถูก ประทับ ตราไว้จนถึง วาระสุดท้าย 10 คนเป็ นอ ัน มากจะได้ รบ
ั
การชําระแล้วจะขาวสะอาด และจะถูกถลุง แต่คนชัว่ จะยังกระทําการชัว่ และไม่มีคนชัว่ สัก
คนหนึ่ ง จะเข้าใจ แต่ บรรดาคนที่ ฉลาดจะเข้าใจ 11 และตัง้ แต่ เวลาที่ ให้เลิก เครือ
่ งเผาบูชา
ประจํา วัน เสีย นั ้น และให้ ตัง้ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้ เก ิ ดการรกร้างว่างเปล่า ขึ้น
จะเป็นเวลาหนึ่ งพันสองร้อยเก้าสิบวัน 12 ความสุขจะมี แก่ ผู้คอยอยู่ และมาถึงได้ หน่งึ พัน
สามร้อยสามสิบห้าวันนั ้น 13 แต่เจ้าจงไปจนวาระที่สุดเถิด และเจ้าจะได้หยุดพักสงบ และ
จะยืนขึ้นในส่วนที่กําหนดให้เจ้า เมื่อสิน
้ สุดวันทัง้ หลายนั ้น�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โฮเชยา

โฮเชยาอยูก
่ ่อนสมัยที่อส
ิ ราเอลหรือยูดาห์เป็นเชลย เขาอยูใ่ นสมัยเดียวกันกับอาโมส อิส
ยาห์ และมีคาห์แห่งยูดาห์ เยเรมียเ์ ป็นผูพยากรณ์
้
ที่ร้องไห้แห่งยูดาห์ (อาณาจักรใต้� ฉั นใด
โฮเชยาเป็นผู้พยากรณ์ แห่งการพิพากษาในอิสราเอล (อาณาจักรเหนื อ� ฉั นนั ้น ดังนั ้นเขา
พยากรณ์ ก่อนสมัยของเยเรมีย์ เอเสเคียล และดาเนี ยล หนังสือโฮเชยาอยูห
่ ลังหนั งสือของ
ทัง้ สามคนนี้ เพราะว่า โฮเชยาเป็ นที ่ เราเรียกว่า ผู้ พยากรณ์ น้ อย เขาพยากรณ์ ในสมัย เดีย
วกั นกับ 2 พกษ และ 2 พศด โฮเชยาพยากรณ์ ในสมัยเดียวกั นกับที่อิสราเอล (อาณาจักร
เหนื อ� ถูกนําไปเป็นเชลยครัง้ แรก (2 พกษ 14-17, โดยเฉพาะ 17:4-6)
เล่ มน ี้ มี คํา ว่า กล่าวตัก เตือนเรือ
่ งความบาปของชาวอิสราเอลพร้อมด้วยคํา พยากรณ์ ถึง
การกลับมารวบรวมของชนชาติของพระเจ้า
อาร์ ชบิ ชอบ เจมส์ อาช ชูร ์ บอก ว่า กิจการ ต่างๆ ที่ กล ่าว ถึง ใน หนั งสือ เล่ มน ี้ ได้ ใช้ เวลา
ประมาณ 60 ปี
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงโฮเชยา

บุตรชายเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธา
ม อาหัสและเฮเซคียาห์ กษั ตริยทั
์ ง้ หลายแห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม ราชโอรสของ
โยอาช กษั ตริยอิ
์ สราเอล
ภรรยาที่เป็นหญิงเจ้าชู้
2 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสทางโฮเชยาเป็นครัง
้ แรกนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับโฮเชยาว่า “ไปซี
ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา และเกิ ดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้ เล่นชู้อย่างยิง่ โดย
การละทิง้ พระเยโฮวาห์ เสีย � 3 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปรับ นางโกเมอร์บุ ตรสาวดิบ ลาอิม มาเป็น
ภรรยา และนางก็มีครรภ์กั บท่านและคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกั บท
่านว่า “จงเรียกชื่อเขาว่า ยิสเรเอล เพราะว่าอีกไม่ชา้ เราจะลงโทษวงศ์วานของเยฮูเหตุด้วย
เรือ
่ งโลหิตของยิสเรเอล เราจะให้ราชอาณาจักรของวงศ์วานอิสราเอลสิน
้ สุดลงเสียที 5 ต่อ
มาในวันนั ้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล�
โลรุ หะมาห์ เปรียบได้กับอิสราเอลที่พระเจ้าไม่ทรงเมตตา
6 ต่อมานางก็ตัง
้ ครรภ์ขึ้นอีก และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า “จง
ตัง้ ชื่อบุตรสาวนั ้นว่า โลรุ หะมาห์ เพราะเราจะไม่เมตตาวงศ์วานอิสราเอลอีกต่อไป แต่เราจะ
เอาเขาออกไปอย่างสิน
้ เชิง 7 แต่ เราจะเมตตาวงศ์ วานยูดาห์ และเราจะช่วยเขาให้รอดพ้น
โดยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่ชว
่ ยเขาให้รอดพ้นด้วยคันธนู หรือด้วย
ดาบ หรือด้วยสงคราม หรือด้วยเหล่าม้า หรือด้วยเหล่าพลม้า�
โลอัมมี หมายความว่าอิสราเอลมิใช่ประชาชนของพระเจ้า
นางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 9 และพระเจ้า
ตรัสว่า “จงเรียกชื่อบุตรนั ้ นว่า โลอัมมี เพราะเจ้าทัง้ หลายมิใช่ประชาชนของเรา และเราก็
มิใช่พระเจ้าของเจ้า�
8 เมื่อนางให้โลรุ หะมาห์หย่านมแล้ว

อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับพระพร

10 แต่ จํานวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนเม็ดทรายในทะเล

ซึ่งจะตวงหรือนั บ
ไม่ ถ้วน และต่อ มาในสถานที่ ซ่ึง ทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายไม่ ใช่ประชาชนของเรา�
ก็จะกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าทัง้ หลายเป็นบุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่� 11 และวงศ์
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วานยู ดาห์ กับ วงศ์ วานอิสราเอลจะรวมเข้า ด้วยกัน และเขาทัง้ หลายจะตัง้ ผู้ หน ่งึ ให้ เป็น
ประมุข และจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินนั ้น เพราะวันของยิสเรเอลจะสําคัญมาก

2
อิสราเอลเปรียบกับภรรยาที่เล่นชูและถู
กทิง้ เสีย
้

1 “จงเรียกน้ องชายของเจ้าว่า ‘อัมมี� จงเรียกน้ องสาวของเจ้าว่า ‘รุ หะมาห์� 2 จงว่ากล่าว

มารดาของเจ้า จงว่ากล่าวเถิด เพราะว่านางไม่ใช่ภรรยาของเรา และเราไม่ใช่สามีของนาง
ฉะนั ้นให้เธอทิง้ การเล่นชู้เสียจากสายตาของเธอ และทิง้ การล่วงประเวณี เสียจากระหว่าง
ถัน ของนาง 3 เกรงว่า เราจะต้องเปลื้องผ้า ของนางจนเปลือยเปล่า กระทํา ให้ นางเหมือ นวั
นที่นางเกิดมา กระทําให้นางเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร และกระทําให้นางเหมือนแผ่นดินที่แห้ง
แล้ง และสังหารนางเสียด้วยความกระหาย 4 เราจะไม่มีความสงสารต่ อบุตรทัง้ หลายของ
นาง เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นลูกของการเล่นชู้ 5 เพราะว่ามารดาของเขาเล่นชู้ เธอผู้ที่ ให้
กําเนิ ดเขาทัง้ หลายได้ ประพฤติ ความอับอาย เพราะนางกล่าวว่า ‘ฉั น จะตามคนรักของฉั น
ไป ผู้ให้อาหารและนํ้าแก่ฉั น เขาให้ขนแกะและป่านแก่ฉั น ทัง้ นํ้ามันและของดื่ม� 6 เพราะ
เหตุนี้ ดูเถิด เราจะเอาหนามให้สะทางของนางไว้ เราจะสร้างกําแพงกัน
้ นางไว้เพื่อมิให้นาง
7
หาทางของนางพบ นางจะไปตามบรรดาคนรัก ของนาง แต่ ก็ จะตามไม่ ทัน นางจะเที่ยว
เสาะหาเขาทัง้ หลาย แต่ นางก็ จะไม่ พบเขา แล ้ วนางจะว่า ‘ฉั น จะไปหาผัว คนแรกของฉั น
เพราะแต่ ก่อนนั ้น ฐานะฉั น ยั งด ี กว่า เดีย
๋ วนี้ � 8 แต่ นางหาทราบไม่ วา่ เราเป็น ผู้ ให้ ข้าว นํ้า
องุน
่ และนํ้ามัน และได้ให้เงินและทองมากมายแก่นาง ซึ่งเขาใช้สําหรับพระบาอัล 9 เพราะ
ฉะนั ้น เราจะกลับ มาและจะเรียกข้าวคืน ตามกําหนดฤดู กาล และเรียกนํ้า องุน
่ คืน ตามฤดู
และเราจะเรียกขนแกะและป่านของเรา ซึ่งให้เพื่อใช้ปกปิดกายเปลือยเปล่าของนางนั ้นคืน
เสีย 10 คราวนี้ เราจะเผยความลามกของนางท่ามกลางสายตาของคนรัก ของนาง และไม่
มีใครช่วยให้นางพ้นมือเราได้ 11 เราจะให้บรรดาความร่าเริงของนางสิน
้ สุดลง ทัง้ เทศกาล
เลี้ยง เทศกาลขึ้นหนึ่ งคํ่า วันสะบาโตและบรรดาเทศกาลตามกําหนดทัง้ สิน
้ ของนาง 12 เรา
จะให้ เถาองุน
่ และต้น มะเดื่อ ของนางร้างเปล่า ที่ นางคุย ว่า ‘นี่ แหละเป็น สิน จ้างของฉั น ซึ่ง
คนรัก ของฉั น ให้ ฉั น � เราจะทําให้ กลายเป็น ป่า และสัตว์ป่า ทุ่ง จะกิน เสีย 13 เราจะทําโทษ
นางเนื่ องในวันเทศกาลเลี้ยงพระบาอัล เมื่อนางเผาเครือ
่ งหอมบูชาพระเหล่านั ้น แล้วก็แต่
งกายของนางด้วยแหวนและเพชรพลอยต่างๆ และติดตามบรรดาคนรัก ของนางไป และ
ลืมเราเสีย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
อิสราเอลจะกลับคืนมา
ดู เถิด เหตุ นี้ เราจะเกลี้ย กล่อมนาง พานางเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารและปลอบใจนาง
15 เราจะให้ นางมี สวนองุ ่นที ่ นั ่น กระทํา ให้ หุบเขาอาโคร์เป็ น ประตู แห่ งความหวัง แล ้ วนาง
จะร้องเพลงที่ นั่นอย่างสมัยเมื่อนางยังสาวอยู่ ดังในสมัยเมื่อนางขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
16 พระเยโฮวาห์ตรั สว ่า ในวัน นั ้น เจ้า จะเรียกเราว่า ‘สามี ของฉั น� เจ้ าจะไม่ เรียกเราว่า
‘พระบาอัลของฉั น� อีกต่อไป 17 เพราะว่าเราจะเอาชื่อพระบาอัลออกเสียจากปากของนาง
นางจะไม่ ระลึก ถึง ชื่อ นี้ อีก ต่อ ไป 18 ในครัง้ นั ้น เพื่อ เขา เราจะกระทํา พันธสัญญากับ บรรดา
สัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน เราจะทําลายคันธนู
ดาบและสงครามเสียจากแผ่นดิน และเราจะกระทําให้เขานอนลงอย่างปลอดภัย 19 เราจะ
หมัน
้ เจ้าไว้สําหรับเราเป็นนิ ตย์ เออ เราจะหมัน
้ เจ้าไว้สําหรับเราด้วยความชอบธรรม ความ
20
ยุติธรรม ความเมตตาและความกรุ ณา เราจะหมัน
้ เจ้า ไว้ สําหรับ เราด้วยความสัตย์ ซื่อ
21
และเจ้าจะรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ต่อมาในวันนั ้นเราจะฟัง คือเราจะ
ฟังฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์จะฟังพิภพ 22 และพิภพจะฟังข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน สิ่งเหล่านี้
14
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จะฟังยิสเรเอล 23 เราจะหว่านเขาไว้ในแผ่นดินสําหรับเรา เราจะเมตตานางผูที
้ ่มิได้รับความ
เมตตา และเราจะพูดกับคนเหล่านั ้นที่มิได้เป็นประชาชนของเราว่า ‘เจ้าเป็นประชาชนของ
เรา� และเขาจะกล่าวว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์� ”

3

ความรักของพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลที่กําลังทําบาปอยูให้
่ กลับคืนมา
“จงไปอีกครัง้ หนึ่ ง ไปสมานรักกับหญิงคนหนึ่ ง ซึ่ง
เป็น คนรัก ของชู้ และเป็น หญิง ล่วงประเวณี เหมือ นพระเยโฮวาห์ทรงรัก วงศ์ วานอิสราเอล
อย่างนั ้นแหละ แม้ว่าเขาจะหลงใหลไปตามพระอื่น และนิ ยมชมชอบกับขนมลูกองุ่นแห้ง�
2 ดังนั ้นแหละ ข้าพเจ้าจึงได้ซ้ ือนางมาเป็ นเงินสิบห้าเชเขลกับข้าวบาร์เลย์หน่ง
ึ โฮเมอร์ครึง่
3 ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ นางว่า “เธอต้องรอฉั น ให้หลายวัน หน่ อย อย่า เล่น ชู้ อีก อย่า ไปเป็ น ของ
ชายอื่นอีก ส่วนฉั นก็จะไม่เข้าหาเธอด้วย� 4 เพราะว่าวงศ์ วานอิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มี
กษั ตริย์ และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานาน ทัง้ จะไม่มีการสักการบูชา หรือเสาศักดิสิ
์ ทธิ์ หรือเอ
โฟด หรือรู ปพระ 5 ภายหลังวงศ์วานอิสราเอลจะกลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา และแสวงดาวิดกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความยําเกรงต่อ
พระเยโฮวาห์และต่อความดีของพระองค์
1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

4

ความบาปทัง้ หลายของอิสราเอล
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ทรงมี
คดี กับ ชาวแผ่น ดิน นั ้น เพราะว่า ในแผ่น ดิน นั ้น ไม่ มี ความจริง ความเมตตา หรือ ความรู ใ้ น
เรือ
่ งพระเจ้า 2 มี แต่ การปฏิ ญาณ การมุสา การฆ่า กัน การโจรกรรมและการล่วงประเวณี
เขาหาญหักพันธะทัง้ สิน
้ มีแต่เลือดซ้อนเลือด 3 เพราะฉะนั ้น แผ่นดินจึงเป็นทุกข์ บรรดาคน
ที่อยู่ในแผ่นดินนั ้นจะอ่อนระอาใจ ทัง้ สัตว์ป่าทุ่งและนกในอากาศด้วย และปลาในทะเลจะ
ถูกนําเอาไปเสียหมด 4 แต่อย่าให้ผู้ใดใส่ความหรืออย่าให้ผู้ใดฟ้อง เพราะประชาชนของเจ้า
ก็เหมือนกับคนทัง้ หลายที่ต่อสู้กับปุโรหิต 5 ฉะนั ้นเวลากลางวันเจ้าจะสะดุด และผูพยากรณ์
้
จะสะดุดกับเจ้าในเวลากลางคืน และเราจะทําลายมารดาของเจ้า
1

อิสราเอลปฏิเสธไม่รบ
ั ความรู ้
6 ประชาชนของเราถูก ทําลายเพราะขาดความรู ้ เพราะเจ้า ปฏิเสธไม่ รับ ความรู ้ เราก็
ปฏิเสธเจ้า ไม่ ให้ รับ เป็น ปุโรหิต ของเรา เพราะเจ้า หลงลืม พระราชบัญญั ติ แห่ งพระเจ้า ของ
เจ้า เราก็จะลืมวงศ์วานของเจ้าเสียด้วย 7 เขาทวีมากขึ้นเท่าใด เขาก็กระทําบาปต่อเรามาก
ขึ้นเท่านั ้น ฉะนั ้นเราจะให้สง่าราศีของเขากลายเป็นความอับอาย 8 เขาเลี้ยงชีพอยูด
่ ้วยบาป
แห่งประชาชนของเรา เขามุ่งที่จะอิมด
่ ้วยความชัว่ ช้าของคนเหล่านั ้น 9 ปุโรหิตเป็นอย่างไร
ประชาชนก็ จะเป็น อย่างนั ้น เราจะลงทัณฑ์ เขาเนื่ องด้วยวิธีการของเขา เราจะลงโทษเขา
ตามการกระทําของเขา 10 เขาจะรับประทาน แต่ ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ หนํา เขาจะเล่นชู้ แต่ ไม่เกิดผล
ดก เพราะว่าเขาได้ทอดทิง้ การเอาใจใส่พระเยโฮวาห์ 11 การเล่นชู้ เหล้าองุน
่ และเหล้าองุน
่
ใหม่ชิงเอาจิตใจไปเสีย
เอฟราอิมผูกพันอยูก
่ ับรู ปเคารพ
12 ประชาชนของเราไปขอความเห็นจากสิง
่ ที่ทําด้วยไม้ และไม้ติ้วก็แจ้งแก่เขาอย่างเปิด
เผย เพราะจิตใจที่ ชอบเล่นชู้นําให้เขาหลงไป และเขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ พระเจ้าของเขาเสีย
เพื่อไปเล่นชู้ 13 เขาถวายสัตวบูชาอยู่ที่ยอดภูเขาและทําสักการบูชาเผาอยู่ที่เนิ นเขา ใต้ต้น
โอ๊ก ต้น ไค้ และต้น เอ็ลม ์ เพราะว่า ร่ม ไม้ เหล่า นี้ เย็น ดี เพราะฉะนั ้น ธิดาทัง้ หลายของเจ้า จึง
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จะเล่นชู้และเจ้าสาวทัง้ หลายจึงจะล่วงประเวณี 14 เมื่อธิดาทัง้ หลายของเจ้าเล่นชู้ เราก็ไม่
ลงโทษ หรือเมื่อเจ้าสาวของเจ้าล่วงประเวณี เราก็ ไม่ลงทัณฑ์ เพราะผู้ชายเองก็ หลงไปกับ
หญิง แพศยา และทํา สักการบูชากับ หญิง โสเภณี ดัง นั ้น ชนชาติ ที่ ไม่มี ความเข้าใจจะมาถึง
ความพินาศ 15 อิสราเอลเอ๋ย ถึงเจ้าจะเล่นชูก็
้ อย่าให้ยูดาห์มีความผิด อย่าเข้าไปในเมืองกิล
กาลหรือ ขึ้น ไปยัง เบธาเวน และอย่า ปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด
� 16 เพราะว่า อิสราเอลนั ้น เสื่อมถอยเหมือนวัว สาวที่ เสื่อมลง บัดนี้ พระเยโฮวาห์ จะทรง
เลี้ยงเขาดุจ เลี้ยงแกะในทุ่ง กว้าง 17 เอฟราอิ มก็ ผูกพัน อยู่ กับ รู ป เคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่
ลําพัง 18 เครือ
่ งดื่ม ของเขากลายเป็น นํ้า เปรีย
้ ว เขาก็ ปล่อยตัว ไปเล่น ชู้ เสมอ ผู้ ครอบครอง
ของเขาแสดงความรักด ้วยความน่า ละอาย ดัง นั ้น จงให้ 19 ลมพายุ เอาปี กห ่อ เขาไว้ เขาจะ
อดสูเพราะสัตวบูชาทัง้ หลายของเขา

5
อิสราเอลไม่กลับใจ
โอ ปุ โรหิต ทัง้ หลาย จงฟัง ข้อ นี้ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงสดับ โอ ราชวงศ์ กษั ตริย์ จง
เงีย
่ หู ฟัง เพราะเจ้า ทัง้ หลายจะต้องถูก พิพากษา เพราะเจ้า เป็ นก ั บอย ู่ ที่ เมืองมิส ปาห์ และ
เป็น ข่ายกางอยู่ ที่ เมืองทาโบร์ 2 พวกกบฏได้ ฆ่า ฟัน ให้ ลึก แม้ว ่า เราได้ ตี สอนเขาเหล่า นี้
ทัง้ หมด 3 เรารู ้จัก เอฟราอิม และอิสราเอลก็ มิได้ ปิดบัง ไว้ จากเรา โอ เอฟราอิม เอ๋ย เจ้ า
เล่น ชู้ อิสราเอลก็ เป็น มลทิน 4 การกระทํา ของเขาไม่ ยอมให้ เขากลับ ไปยัง พระเจ้า ของเขา
เพราะจิตใจที่เล่นชู้อยู่ในตัวเขา เขาจึงไม่รู จั
้ กพระเยโฮวาห์ 5 ความเย่อหยิง่ ของอิสราเอลก็
ปรากฏเป็นพยานที่หน้าเขาแล้ว อิสราเอลและเอฟราอิมจึงจะสะดุดเพราะความชัว่ ช้าของ
ตน ยู ดาห์ก็ จะพลอยล้ม ควํา่ ไปกับ เขาทัง้ หลายด้วย 6 เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ ด้วย
นํา เอาฝูง แพะแกะฝูง วัว ไป แต่ เขาจะหาพระองค์ ไม่ พบ พระองค์ ทรงจากเขาไปแล้ว 7 เขา
ได้ ทรยศต่อ พระเยโฮวาห์ เพราะเขาเกิ ดล ู กนอกรีต บัดนี้ วัน ขึ้น คํ่า จะผลาญเขาเสีย พร้อม
กับไร่นาของเขา 8 จงเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็กที่ ในกิเบอาห์ จงเป่าแตรที่ ในรามาห์ จง
ร้องตะโกนที่ เบธาเวน โอ เบนยามินเอ๋ย มีคนตามหาเจ้า 9 ในวันแห่งการห้ามปรามนั ้นเอ
ฟราอิมจะรกร้าง เราได้ประกาศท่ามกลางตระกูลต่างๆของอิสราเอลให้ทราบถึงสิง่ ที่จะเกิด
ขึ้นอย่างแน่ นอน 10 เจ้ านายของยู ดาห์ได้ กลายเป็นเหมือนคนที่ ยา้ ยหลักเขต ดังนั ้นเราจะ
เทพระพิโรธของเราเหนื อเขาให้เหมือนอย่างเทนํ้า 11 เอฟราอิมถูกบีบบังคับ และถูกขยีด
้ ้วย
การทําโทษ เพราะเขาได้ ตัง้ จิต ตัง้ ใจติด ตามบัญญั ติ นั ้น 12 เพราะฉะนั ้น เราจะเป็น เหมือน
ตัวมอดต่อเอฟราอิม และเป็นเหมือนสิง่ ผุต่อวงศ์วานยูดาห์ 13 เมื่อเอฟราอิมเห็นความเจ็บ
ป่วยของตน และยูดาห์เหน
็ บาดแผลของตน เอฟราอิมก็ไปหาคนอัสซีเรีย และส่งคนไปหาก
ษั ตริย์เยเร็บ แต่ ท่านก็ ไม่ สามารถจะรักษาเจ้า หรือ รักษาบาดแผลของเจ้า ได้ 14 เพราะเรา
จะเป็น เหมือนสิงโตต่อ เอฟราอิม และเป็น เหมือนสิงโตหนุ่ม ต่อ วงศ์ วานของยู ดาห์ เราคือ
เรานี่ แหละ จะฉี กแล้วก็ไปเสีย เราจะลากเอาไป และใครจะช่วยก็ไม่ได้ 15 เราจะกลับมายัง
สถานที่ ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเรา เมื่อเขา
รับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเราอย่างขยันขันแข็ง
1

6
บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า
ให้เรากลับไปหาพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ ทรงฉี ก และจะทรงรักษาเรา
ให้ หาย พระองค์ ทรงโบยตี และจะทรงพัน บาดแผลให้ แก่ เรา 2 อี กสองวันพระองค์ จะทรง
ฟื้ นฟู เราขึ้นใหม่ พอถึงวันที ่สามจะทรงยกเราขึ้น เพื่อเราจะดํารงชีวต
ิ อยู่ในสายพระเนตร
1 “มาเถิด
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ของพระองค์ 3 แล ้ว เราก็ จะรู ถ
้ ้า เราพยายามรู จ
้ ัก พระเยโฮวาห์ การที่ พระองค์ เสด็จ ออกก็
เตรียมไว้ดุ จยามเช้า พระองค์ จะเสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดู กับต้นฤดู ที่
รดพื้นแผ่นดิน�
ความรักของพระเจ้าที่อยูถาวร
่
4 โอ

เอฟราอิมเอ๋ย เราจะทําอะไรกับเจ้าดี โอ ยูดาห์เอ๋ย เราจะทําอะไรกับเจ้าหนอ ความ
ดี ของเจ้า เหมือนเมฆในยามเช้า เหมือนอย่างนํ้าค้างที่ หายไปแต่ เช้า ตรู ่ 5 ฉะนี้ เราจึง ให้
ผู้ พยากรณ์ แกะสลัก เขา เราประหารเขาเสีย ด้วยคํา พูด จากปากของเรา การพิพากษาต่อ
เจ้า ก็ ออกไปอย่างแสงสว่าง 6 เพราะเราประสงค์ ความเมตตาไม่ ประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา
เราประสงค์ ความรู ในพระเจ้
้
า ยิง่ กว่า เครือ
่ งเผาบู ชา 7 แต่ พวกเขาดัง่ มนุษย์ได้ ละเมิด พันธ
สัญญา ที่ นั ่น เขาทรยศต่อ เรา 8 กิ เลอาดเป็น เมืองของคนกระทํา ความชัว่ ช้า และเปรอะ
เปื้ อนไปด้วยโลหิต 9 อย่างกองโจรซุ่ม คอยดัก คนฉั นใด พวกปุ โรหิ ตก ็ ซุ่ม คอยฉั น นั ้น เขา
ยินยอมกระทํา ฆาตกรรมตามทาง เขาทําการลามก 10 เราเห็น สิง่ น่า สยดสยองในวงศ์ วาน
อิสราเอล การเล่น ชู้ ของเอฟราอิ มก็ อยู่ ที่ นั่น อิสราเอลเป็น มลทิน 11 โอ ยู ดาห์ เอ๋ย เจ้ าก็
เหมือนกัน ด้วยฤดู เก ี่ย วก็ กําหนดไว้ให้เจ้ าแล้ว เมื่อ เราจะให้ประชาชนของเรากลับ สู่ สภาพ
เดิมจากการเป็นเชลย

7
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการทําลายอิสราเอล
เมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หาย ความชัว่ ช้าของเอฟราอิมก็ เผยออก ทัง้ การกระทําที่
ชัว่ ร้ายของสะมาเรียก ็ แดงขึ้น เพราะว่า เขาทุ จริต ขโมยก็ หก
ั เข้า มาข้างใน และกองโจรก็
ปล้น อยู่ ข้างนอก 2 แต่ เขามิ ได้ พิจารณาในใจว่า เราจดจํา การกระทํา ที่ ชั ่วท ัง้ หมดของเขา
ได้ บัดนี้ การกระทําของเขาห้อมล้อมเขาไว้แล้ว การเหล่านั ้นอยู่ต่อหน้าเรา 3 เขากระทําให้
กษั ตริย์ ชื่นชมยินดี ด้วยความชัว่ ร้ายของเขา กระทํา ให้ เจ้ านายพอใจด้วยการมุสาของเขา
4 เขาเป็ น คนล่วงประเวณี ทุก คน เขาเป็ น เตาอบที่ รอ
้ นซึ่ง ช่างทํา ขนมหยุด เร่ง ให้ รอ
้ นแล้ว
ตัง้ แต่เขาจะต้องนวดแป้ง จนแป้งจะฟูขึ้น 5 ในวันฉลองกษั ตริย์ของเรา พวกเจ้านายทําให้
พระองค์ ป่วยด้วยขวดเหล้า องุน
่ กษั ตริย์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ออกพร้อมกับ คนขี้ เยาะเย้ย
6 ใจของเขาก็ รอ
้ นด้วยการซุ่ มด ัก ทําร้ายเหมือนเตาอบ ตลอดคืน ช่างทํา ขนมของเขาก็ หลั
บอย ู่ พอถึง รุ ง่ เช้า ก็ พลุ ่ งออกมาอย่างกับ เปลวเพลิง 7 ทุ กคนก็ รอ
้ นอย่างกับ เตาอบ และ
เขมือบผู้ ครอบครองทัง้ หลายของเขา กษั ตริย์ทัง้ สิน
้ ของเขาก็ ล้ม ลง แต่ ไม่มี ใครท่ามกลาง
พวกเขาที่ รอ
้ งถึงเรา 8 เอฟราอิมเอาตัวเข้าปนกับชนชาติทัง้ หลาย เอฟราอิมเป็นขนมปิ้ งที่
มิได้พลิกกลับ 9 คนต่างด้าวก็กินแรงของเขา และเขาก็ไม่รูตั
้ ว ผมของเขาก็หงอกประปราย
10
แล้ว และเขาก็ ไม่รู ตั
้ ว ความเย่อ หยิง่ ของอิสราเอลเป็น พยานที่ หน ้า เขาแล้ว เขาก็ ยงั ไม่
กลับไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เขามีเรือ
่ งทัง้ หมดเช่นนี้ เขาก็มิได้แสวงหาพระองค์
11 เอฟราอิม เป็ น เหมือนนกเขาโง่ เขลาและไร้ความคิด ร้องเรียกอียป
ิ ต์ วิง่ ไปหาอัส ซีเรีย
12 เมื่อเขาไป เราจะกางข่ายของเราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลงมาเหมือนดักนกในอากาศ
เราจะลงโทษเขาตามที่ ชุมนุมชนได้ยน
ิ แล้ว 13 วิบัติแก่ เขา เพราะเขาได้ หลงเจิน
่ ไปจากเรา
ความพินาศจงมี แก่ เขา เพราะเขาได้ ละเมิดต่อเรา แม้ว่าเราได้ ไถ่ เขาไว้แล้ว เขาก็ ยงั พู ดมุ
สาเรือ
่ งเรา 14 เขามิได้ร้องทุกข์ต่อเราจากใจจริงของเขาเมื่อเขาครํา่ ครวญอยูบ
่ นที่นอนของ
15
เขา เขาชุ มนุมกัน เพื่อ ขอข้าวและขอนํ้า องุน
่ และเขากบฏต่อ เรา แม้ว ่า เราจะได้ ฝึก และ
เพิม
่ กําลัง แขนให้ เขา เขาก็ ยงั คิด ทําร้ายต่อ เรา 16 เขากลับ ไป แต่ ไม่ กล ับ ไปหาพระองค์ ผู้
1
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สูงสุด เขาเป็นคันธนูที่หลอกลวง เจ้านายของเขาจะล้มลงด้วยดาบเพราะลินที
้ โ่ ทโสของเขา
เรือ
่ งนี้ จะเป็นเรือ
่ งที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียป
ิ ต์

8
รู ปลูกวัวทองคําของเยโรโบอัมนําการพิพากษามาสู่อิสราเอล

1 จงจรดแตรไว้ที่ ปากของเจ้า

เพราะว่าเขาจะมาดังนกอินทรีเหนื อพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ เพราะเขาได้ ละเมิดพันธสัญญาของเรา และละเมิดราชบัญญัติ ของเรา 2 อิสราเอล
จะร้องทุกข์ต่อเราว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู จั
้ กพระองค์� 3 อิสราเอล
ได้ ทอดทิง้ สิง่ ที่ ดี เสีย แล้ว ศัตรู จะไล่ ติ ดตามเขา 4 เขาทัง้ หลายได้ แต่ งตัง้ กษั ตริย์ แต่ ไม่ใช่
โดยเรา เขาทัง้ หลายตัง้ เจ้า นาย แต่ เราไม่ รู ้เรือ
่ งเลย พวกเขาได้ สร้างรู ป เคารพทัง้ หลาย
ด้วยเงิน และทองคํา ของเขา เพื่อ พวกเขาจะถูก ตัดขาดออกเสีย 5 โอ สะมาเรีย เอ๋ย รู ปลูก
วัวของเจ้าได้ ทิง้ เจ้าเสียแล้ว ความกริว้ ของเราพลุ่งขึ้นต่อเขา อีกนานสักเท่าใดหนอเขาจึง
จะบริสุทธิ์กันได้ 6 เพราะรู ปหล่อนั ้นได้ มาจากอิสราเอล ช่างเป็นผู้ทําขึ้น รู ปนัน
้ จึงมิได้เป็น
พระเจ้า รู ปลูกวัวของสะมาเรียจะต้องถูกทุบให้เป็นชิน
้ ๆ 7 เพราะว่าเขาหว่านลม เขาจึงต้อง
เกี่ยวลมหมุน ต้นข้าวไม่มีรวง จะไม่เกิดข้าวสําหรับทําแป้ง ถึงจะเกิด คนต่างด้าวก็เอาไปกิน
8 อิสราเอลถูกกลืนไปหมดแล้ว เดีย
๋ วนี้ อยูท่
่ ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย เป็นเหมือนภาชนะ
ไร้ความพึงพอใจ 9 เขาทัง้ หลายขึ้นไปหาอัสซีเรียดังลาป่าที่ท่องเที่ยวอยู่ลําพัง เอฟราอิมได้
จ้างคนรักมา 10 เออ แม้ว่าเขาจ้างประชาชาติ อ่น
ื มา ไม่ ช้าเราจะต้อนเขาให้รวมกัน เขาจะ
เป็น ทุกข์ เล็ก น้ อยเรือ
่ งภาระของกษั ตริย์ จอมเจ้า นาย 11 เพราะเหตุ เอฟราอิม ได้ ก่อสร้าง
แท่นบูชาเพิม
่ ขึ้นเพื่อบาป แท่นบูชาเหล่านั ้ นก็กลับกลายเป็นแท่นเพื่อบาปให้เขา 12 ถึงเรา
ได้เขียนราชบัญญัติไว้ให้สักหมื่นข้อ เขาก็ถือว่าเป็นเพียงของแปลก 13 ส่วนเครือ
่ งสัตวบูชา
ที่ ถวายแก่ เรานั ้น เขาถวายเนื้ อและรับประทานเนื้ อนั ้น แต่ พระเยโฮวาห์มิได้ พอพระทัยใน
ตัว เขา บัดนี้ พระองค์ จะทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขา และจะทรงลงโทษเขาเพราะบาป
ของเขา เขาจะกลับไปยังอียป
ิ ต์ 14 เพราะว่าอิสราเอลได้ ลืมพระผู้สร้างของตนเสียแล้ว จึง
สร้างวิหารขึ้นหลายแห่ง และยูดาห์ก็ทวีจํานวนเมืองที่มีกําแพงขึ้นอีก แต่เราจะส่งไฟมายัง
เมืองเหล่านี้ ของเขา และไฟจะเผาผลาญปราสาทของเมืองเหล่านี้ เสีย

9
อิสราเอลจะมีมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหีย
่ วแห้ง

โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า เปรมปรี ดิ ์ ไป อย่า เปรมปรี ดิ ์ อย่างชนชาติ ทัง้ หลายเลย เพราะ
เจ้า ทัง้ หลายเล่น ชู้ นอกใจพระเจ้า ของเจ้า เจ้ าทัง้ หลายรักค ่า สิน จ้างของหญิง แพศยาตาม
บรรดาลานนวดข้าว 2 แต่ ลานนวดข้าวและบ่อ ยํ่า องุน
่ จะไม่ พอเลี้ยงเขา และนํ้า องุน
่ ใหม่ ก็
จะขาดไป 3 เขาทัง้ หลายจะไม่ได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินของพระเยโฮวาห์ แต่เอฟราอิมจะกลับ
ไปยังอียป
ิ ต์ เขาจะรับประทานอาหารไม่สะอาดอยู่ที่ ในอัสซีเรีย 4 เขาจะไม่ทําพิธีเทนํ้าองุน
่
ถวายพระเยโฮวาห์ เขาจะไม่ กระทํา ให้ พระองค์ พอพระทัย เครือ
่ งสัตวบูชาของเขาจะเป็น
เหมือนขนมปังสําหรับไว้ทุกข์แก่ เขา ผู้ใดรับประทานก็ จะมีมลทิน เพราะว่าขนมปังสําหรับ
จิต วิญญาณของเขาจะไม่ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 เจ้ าจะทํา อะไรกัน เมื่อ ถึง
วันเทศกาล และในวันเทศกาลของพระเยโฮวาห์ 6 เพราะ ดู เถิด เขาหนี ไปหมดแล้วเพราะ
เหตุความพินาศ อียป
ิ ต์จะรวบรวมเขาไว้ เมืองเมมฟิสจะฝังเขา ต้นตําแยจะยึดสิง่ ประเสริฐ
ที่ทําด้วยเงินของเขาไว้เสีย ต้นหนามจะงอกขึ้นในเต็นท์ของเขา 7 วันลงโทษมาถึงแล้ว และ
วันที ่จะทดแทนก็มาถึงแล้ว อิสราเอลจะรู เรื
้ อ
่ ง ผู้พยากรณ์ เป็นคนเขลาไปแล้ว ผู้ที่ อยู่ฝ่าย
1
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จิต วิญญาณก็ บ้า ไปเนื่ องด้วยความชัว่ ช้า ใหญ่ ยงิ่ ของเจ้า และความเกลียดชัง ยิง่ ใหญ่ ของ
เจ้า 8 ยามแห่งเอฟราอิมอยู่กับพระเจ้าของเรา แต่ผู้พยากรณ์ เป็นเหมือนกับของพรานดัก
นกอยู่ตามทางของเขาทัว่ ไปหมด และความเกลียดชังอยู่ในพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเขา
9 เขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความชัว
่ อย่างมากมายดังสมัยเมืองกิเบอาห์ พระองค์จึงจะทรง
ระลึกถึงความชัว่ ช้าของเขา พระองค์ จะทรงลงโทษเพราะบาปของเขา 10 เราพบอิสราเอล
เหมือนพบผลองุน
่ อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เราพบบรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลายเหมือนพบผล
มะเดื่อ รุ น
่ แรกที่ ต้น มะเดื่อ เมื่อ ออกในฤดู แรก แต่ เขาไปหาพระบาอัลเปโอร์ และถวายตัว
ของเขาไว้ แด่ สิ ่ งอ ัน น่า อดสู นั ้น และกลายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนอย่างสิง่ ที่ เขารัก นั ้น
11 สําหรับ เอฟราอิม สง่า ราศี ของเขาก็ จะบิน ไปเหมือนอย่างนก ไม่มี การคลอด ไม่มี การมี
ท้อง ไม่มีการตัง้ ครรภ์ 12 ถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไว้ได้ จนโต เราก็ จะพรากเขาไปเสียจนไม่
เหลือ สัก คนเดียว เออ วิบัติ แก่ เขา เมื่อ เราพรากจากเขาไป 13 เอฟราอิ มน ัน
้ ดัง ที่ เราเห็น
เมืองไทระ ก็ปลูกไว้ในสถานที่ถูกใจ แต่เอฟราอิมต้องนําลูกหลานของตนไปมอบให้ฆาตกร
14 โอ พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอประทานแก่ เขา พระองค์ จะประทานอะไรแก่ เขา ขอประทาน
มดลูกที่ แท้ งบุตรและหัวนมที่ เหี่ยวแห้งแก่ เขาทัง้ หลาย 15 ความชัว่ ของเขาทุกอย่างอยู่ใน
กิลกาล เราได้เกลียดชังเขา ณ ที่นั่น เราจะขับเขาออกไปจากนิ เวศของเรา เพราะความชัว่
ร้ายแห่งการกระทําของเขา เราจะไม่รก
ั เขาอีกเลย เจ้านายทัง้ สิน
้ ของเขาก็ล้วนแต่คนกบฏ
16 เอฟราอิม ถูก ทําลายเสีย แล้ว รากของเขาก็ เห ี่ยวแห้ง ไป เขาทัง
้ หลายจะไม่ มี ผลอีก เออ
แม้ว่าเขาจะเกิดลูกหลาน เราก็จะฆ่าผู้บังเกิดจากครรภ์ซ่ึงเป็ นที่รก
ั ของเขาเสีย 17 พระเจ้า
ของข้าพเจ้าจะเหวีย
่ งเขาทิง้ ไป เพราะเขาทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระองค์ เขาจะเป็นคนพเนจร
อยูท
่ ่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย

10
การลงโทษอิสราเอล
อิสราเอลเป็น เถาองุ ่ นที ่ เปล่า ประโยชน์ ซึ่ง เกิด ผลสําหรับ ตัว เขาเอง เก ิด ผลมากขึ้น
เท่าใด ยิง่ สร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั ้น เมื่อประเทศของเขาเฟื่ องฟู ข้น
ึ เขาก็ ยงิ่ ให้เสาศั กด
2
ิ์ สิทธิ์ของเขาเจริญ ขึ้น จิ ตใจของเขาเทียมเท็จ บัดนี้ เขาจึง ต้องทนรับ โทษของความผิด
พระองค์จะทรงพังแท่นบูชาของเขาลง และทําลายเสาศักดสิ
ิ์ ทธิของเขาเสี
ย 3 คราวนี้ เขาจะ
์
พูดเป็นแน่ ว่า “เราไม่มีกษั ตริย์ เพราะเราไม่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ หากเรามีกษั ตริย์ ท่านจะ
ทําประโยชน์ อะไรให้แก่ เราบ้าง� 4 เขาพูดพล่อยๆ เขาทําพันธสัญญาด้วยคําปฏิญาณลมๆ
แล้งๆ การพิพากษาจึง งอกงามขึ้น มาเหมือนดี หมี อยู่ ในร่องรอยไถที่ ในทุ่ง นา 5 ชาวสะมา
เรียจะหวาดกลัว เพราะเหตุ ลูก วัวท ี่เบธาเวน คนที ่ นั่น จะไว้ทุกข์ เพราะรู ปน ัน
้ และปฏิมากร
ปุโรหิต ของที่ นั่น ซึ่ง เคยชื่นชมยินดี กับ รู ปน ั ้นก ็ จะพิลาปรํา่ ไห้ เพราะเหตุ สง่า ราศี ที่ หมดไป
จากรู ปนัน
้ 6 เออ รู ปเคารพนั ้นเองก็จะต้องถูกนําไปยังอัสซีเรีย เป็นบรรณาการแก่กษั ตริย์
เยเร็บ เอฟราอิม จะได้ รบ
ั ความอัปยศ และอิสราเอลจะรู ้สึ กอ ับ อายขายหน้า เหตุ แผนการ
7
ของเขา สําหรับ สะมาเรีย กษั ตริย์ ของเขาจะมลายไปเหมือนฟองที่ ลอยอยู่ บนผิ วน้าํ 8 ปู
ชนียสถานสูงของเมืองอาเวน อันเป็นบาปของอิสราเอล จะต้องถูกทําลาย ต้นไม้ที่มีหนาม
และผักที่มีหนามจะงอกขึ้นบนแท่นบูชาของเขา เขาจะร้องบอกกับภูเขาว่า “จงปกคลุมเรา
ไว้� และร้องบอกเนิ นเขาว่า “จงล้มทับเราเถิด� 9 โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้กระทําบาปตัง้ แต่
สมยก
ั ิเบอาห์ เขายังหยัดอยอย่
ู่ างนั ้น สงครามในกิเบอาห์ไม่มาทันลูกหลานแห่งความชัว่ ช้า
10 เราประสงค์ จะลงโทษพวกเขา ชนชาติ ทัง
้ หลายจะประชุม กัน สู้ เขา เมื่อ เขามัด ตัว เองไว้
11
ในรอยไถสองแถวของเขา เอฟราอิมเป็ นวัวสาวที่ได้รับการสอน มันชอบนวดข้าว เราจึง
หวงคออันงามของมันไว้ แต่ เราจะเอาเอฟราอิมเข้าเทียมแอก ยูดาห์ก็ ต้องไถ ยาโคบต้อง
1
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คราดสําหรับตนเอง 12 จงหว่านความชอบธรรมไว้สําหรับตัว จงเกี่ยวผลของความเมตตา
เจ้าจงไถดินทีร่ า้ งอยู่ เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ จนกระทัง่ พระองค์จะเสด็จ
มาโปรยความชอบธรรมลงให้แก่เจ้า 13 เจ้าทัง้ หลายได้ไถความชัว่ มา แล้วเจ้าทัง้ หลายได้เก
ี่ยวความชัว่ ช้า เจ้ าได้ รบ
ั ประทานผลของการมุสา ด้วยเหตุ วา่ เจ้าวางใจในทางของเจ้าและ
ในจํานวนพลรบของเจ้า 14 เหตุ ฉะนั ้นเสียงสงครามจึงจะเกิดขึ้นท่ามกลางชนชาติ ของเจ้า
ป้อมปราการทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะถูก ทําลายอย่า งกับกษั ตริย์ชั ลม ัน ทํา ลายเมืองเบธาร์เบลใน
วันสงคราม พวกแม่ถูกฟาดลงอย่างยับเยินพร้อมกับลูกของนาง 15 เมืองเบธเอลจะกระทํา
แก่เจ้าเช่นนี้ แหละเพราะความชัว่ ร้ายใหญ่ยงิ่ ของเจ้า ในรุ ง่ เช้าวันหนึ่ งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลจะ
ถูกตัดขาดเสียหมดสิน
้

11
ความรักของพระเจ้าสําหรับชนชาติอส
ิ ราเอลผู้ไม่มีบิดา

1 ครัง
้ เมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่ เราก็รก
ั เขา เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศ

อียป
ิ ต์ 2 พวกเขายิง่ เรียกเขามากเท่าใด เขายิง่ ออกไปห่างจากพวกเขามากเท่านั ้น เขาถวาย
สัตวบูชาแก่ พระบาอัล และเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่ รู ปเคารพสลัก อยู่ เรือ
่ ยไป 3 แต่ เรานี่
แหละสอนเอฟราอิมให้เดิน เราอุม
้ เขาทัง้ หลายไว้ แต่เขาหาทราบไม่ว่า เราเป็นผู้รก
ั ษาเขา
ให้ หาย 4 เราจูง เขาด้วยสายแห่ง มนุษยธรรมและด้วยปลอกแห่ง ความรัก เราเป็น ผู้ ถอด
แอกที่ ขากรรไกรของเขาออก และเราก้ม ลงเลี้ยงเขา 5 เขาจะไม่ กล ับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
แต่อัสซีเรียจะเป็นกษั ตริย์ของเขา เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมา 6 ดาบจะรุ กรานบรรดา
หัวเมืองของเขา ทําลายกิง่ ทัง้ หลายของเขาเสียและกลืนกินเขาเสีย เพราะแผนการของเขา
7 ประชาชนของเราโน้ มไปในทางเหินห่างจากเรา ถึงแม้พวกเขาเรียกเขาทัง
้ หลายให้มาหา
พระองค์ ผู้ สูงสุด ไม่มี ใครยอมยกย่องพระองค์ 8 เอฟราอิม เอ๋ย เราจะปล่อยเจ้า ได้ อย่างไร
อิสราเอลเอ๋ย เราจะโยนเจ้าไปให้ผู้อื่นได้อย่างไร เราจะปล่อยเจ้าให้เหมือนเมืองอัดมาห์ได้
อย่างไร เรากระทํา เจ้า ให้ เหมือ นเมืองเศโบยิม ได้ อย่างไร จิ ตใจของเราปั่ นป่วนอยู่ ภายใน
ความเอ็นดู ของเราก็ คุ กรุ ่ นขึ้น 9 เราจะไม่ ลงอาชญาตามที่ เรากริว้ จัด เราจะไม่ กล ับ ไปทํา
ลายเอฟราอิ มอ ีก เพราะเราเป็น พระเจ้า ไม่ ใช่ มนุษย์ เราเป็น ผู้ บริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้า
เราจะไม่ เข ้า ในเมือง 10 เขาทัง้ หลายจะติด ตามพระเยโฮวาห์ไป ผู้ ซึ่ งม ี สิ งหนาทดัง่ ราชสีห์
เออ พระองค์ จะทรงเปล่ง พระสิงหนาท และบุตรทัง้ หลายของพระองค์ จะตัว สัน
่ สะท้านมา
11
จากทิศ ตะวัน ตก เขาจะตัว สัน
่ สะท้านมาเหมือนวิหคจากอียป
ิ ต์ และเหมือนนกเขาจาก
แผ่นดิ นอ ัส ซีเรีย เราจะให้ เขากลับ ไปบ้านของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 เอฟรา
อิมได้กัน
้ ล้อมเราไว้ด้วยความมุสา และวงศ์วานอิสราเอลล้อมเราด้วยเล่หลวง
์
แต่ยูดาห์ยงั
ปกครองอยูก
่ ับพระเจ้าและสัตย์ซ่ืออยูก
่ ับพวกวิสุทธิชน

12
พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์
เอฟราอิม เลี้ยงตนด้วยลม และตามหาลมตะวัน ออกอยู่ วัน ยัง คํ่า เขาทวี ความมุสา
และการรกร้าง เขาทําพันธสัญญากับอัสซีเรียและขนเอานํ้ามันไปให้อียป
ิ ต์ 2 พระเยโฮวาห์
ทรงมี คดี กับ ยู ดาห์และจะลงโทษยาโคบตามการประพฤติ ของเขา และจะทรงทดแทนเขา
ตามการกระทํา ของเขา 3 ในครรภ์ ของมารดาเขายึด ส้น เท้า พี่ ชายของเขา และโดยกําลัง
ของเขาเอง เขาจึ งม ี อาํ นาจกับ พระเจ้า 4 เออ เขามี อาํ นาจเหนื อ ทูต สวรรค์ และมี ชัย เขา
ร้องไห้และวิงวอนต่อพระองค์ เขาพบพระองค์ที่ เบธเอล และพระองค์ตรัสสนทนากับเราที่
นั ่น 5 คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง พลโยธา พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ ระลึก ของเขา 6 “เหตุ
1
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ฉะนั ้นเจ้าจงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า ยึดความเมตตาและความยุติธรรมไว้ให้มัน
่ และรอ
คอยพระเจ้า ของเจ้า อยู่ เสมอ � 7 เขาเป็น พ่อค้า ในมือ ของเขามี ตราชู ขี้ ฉ้อ เขารัก ที่ จะบีบ
บังคับ 8 เอฟราอิมได้กล่าวว่า “แท้จริงข้าพเจ้าเป็นคนมังม
่ ี ข้าพเจ้าหาทรัพย์เพื่อตนเอง ใน
การกระทํา ทัง้ หลายของข้าพเจ้า เขาจะไม่ พบความชัว่ ช้า ที่ นับ ว่า เป็น ความบาปได้� 9 เรา
คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ตัง้ แต่ ครัง้ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราจะกระทํา ให้ เจ้ าอาศัย อยู่ ใน
10
เต็นท์ อีก ดัง ในสมัย ที่ มี เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด เราได้ พู ดทางบรรดาผู้ พยากรณ์ แล้ว
เราให้ เก ิดนิ มิ ตมากขึ้น เราให้ คํา อุปมาโดยทางการรับ ใช้ ของผู้ พยากรณ์ 11 มี ความชัว่ ช้า
ในกิ เลอาดหรือ แน่ นอนเขาทัง้ หลายก็เป็ นอน ิจ จัง เขาเอาวัว ผู้ ถวายบูชาในกิล กาล เออ
แท่น บูชาของเขาก็ จะเหมือนกองหิน อยู่ บนรอยไถในท้องนา 12 ยาโคบหนี ไปยัง แผ่น ดิน
อารัม อิสราเอลได้ ทํางานเพื่อจะได้ ภรรยา ท่านเลี้ยงแกะเพื่อให้ได้ ภรรยา 13 พระเยโฮวาห์
ทรงนําคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียป
ิ ต์โดยผูพยากรณ์
้
คนหนึ่ ง พระองค์ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้
14
พยากรณ์ คนหนึ่ ง เอฟราอิมกระทําให้พระองค์ทรงพิโรธอย่างขมขื่น ดังนั ้นพระองค์ทรง
ปล่อยให้เลือดของเขาติ ดอย ู่ กับ เขา และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสนองเขาด้วยความอัปยศ
ซึ่งเขาให้ตกกับพระองค์

13
พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล
เมื่อ เอฟราอิม พูด ด้วยตัว สัน
่ เขาได้ ยกย่องตัว เองในอิสราเอล แต่ เมื่อ เอฟราอิม ได้
กระทํา ผิด ด้วยพระบาอัล เขาก็ ตาย 2 เดีย
๋ วนี้ เขายิง่ ทําบาปมากขึ้น และสร้างรู ป หล่อ ไว้
สําหรับ ตัว เป็ นร ูป เคารพที่ สร้างด้วยเงิน ตามความคิด ของเขาเอง เป็น งานของช่างที่ สร้าง
ขึ้น ทัง้ นั ้น เขากล่าวว่า “สําหรับ คนที่ ถวายสัตวบูชาแด่ สิ ่ง เหล่า นี้ จงให้ เขาจุบ รู ป ลูกวัว�
3 เพราะฉะนั ้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้า หรือเหมือนนํ้าค้างที่หายไปตัง
้ แต่เช้า เหมือน
แกลบที่ลมหมุนพัดไปจากลานนวดข้าว หรือเหมือนควันที่ออกมาจากช่องลม 4 เราคือพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า ตัง้ แต่ครัง้ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เจ้าทัง้ หลายไม่รู จั
้ กพระอื่นนอกจากเรา
เพราะไม่มีผูช่
้ วยอื่นใดนอกจากเรา 5 เรานี่ แหละที่คุ้นเคยกับเจ้าที่ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดิ
นทีก
่ ันดารนํ้า 6 เมื่อเขาได้รบ
ั ประทานเต็มคราบแล้ว เขาก็อิม
่ หนํา และจิตใจของเขาก็ผยอง
ขึ้น เพราะฉะนั ้นเขาจึงลืมเราเสีย 7 ดังนั ้นเราจึงเป็นเหมือนสิงโตต่อเขา และเราจะซุ่มคอย
อยูต
่ ามทางอย่างเสือดาว 8 เราจะตะครุ บเขาอย่างกับแม่หมีที่ถูกพรากลูก เราจะฉี กอกของ
เขาและจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงโต สัตว์ป่าทุ่งจะฉี กเขา
1

อิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ทําลายตัวเอง แต่เราช่วยเจ้าได้ 10 เราประสงค์เป็นกษั ตริย์ของ
เจ้า กษั ตริย์ อื่นๆที่ สามารถช่วยเจ้า ในเมืองทัง้ หลายของเจ้า อยู่ ที่ไหน และผู้ ปกครองของ
เจ้าอยู่ที่ไหน คือพวกเหล่านั ้ นที่เจ้าได้กล่าวเรือ
่ งเขาว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์และเจ้านายไว้ให้แก่
ข้าพเจ้า� 11 เพราะความกริว้ ของเรา เราจึงให้เจ้ ามีกษั ตริย์ และเพราะความโกรธของเรา
เราจึง เอากษั ตริย์ นั้น ไปเสีย 12 ความชัว่ ช้า ของเอฟราอิ มก็ หอ
่ ไว้ บาปของเขาก็ เก ็บ สะสม
ไว้ 13 การเจ็บท้องเตือนให้เขาคลอดก็มาถึงเขา แต่เขาเป็นบุตรชายที่ เขลา ด้วยว่าถึงเวลา
แล้วเขาก็ไม่ยอมคลอดออกมา 14 เราจะไถ่เขาให้พ้นอํานาจแดนคนตาย เราจะไถ่เขาให้พ้น
ความตาย โอ มัจจุราชเอ๋ย เราจะเป็นภัยพิบัติ ทัง้ หลายของเจ้า โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะ
เป็นความพินาศของเจ้า การกลับใจเสียใหม่ จะถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเรา 15 แม้ว่าเขา
จะงอกงามขึ้นท่ามกลางพี่น้ อง ลมตะวันออก คือลมของพระเยโฮวาห์จะพัดมา ขึ้นมาจาก
ถิน
่ ทุรกันดาร และตานํ้าของเขาจะแห้งไป และนํ้าพุของเขาก็จะแห้งผาก ลมนั ้นจะริบของ
มีค่าทัง้ หมดเอาไปจากคลังของเขา 16 สะมาเรียจะกลายเป็ นที่รกร้าง เพราะเธอได้กบฏต่อ
9 โอ

โฮเชยา 14:1
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พระเจ้าของเธอ เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบ ทารกของเขาจะถูกจับโยนลงให้แหลกเป็น
ชิน
้ ๆ และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง

14
การสารภาพและการกลับใจนําพระพรมา
โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เจ้ าสะดุ ดก ็ เพราะความ
ชัว่ ช้า ของเจ้า 2 จงนํา ถ้อยคํา มาด้วยและกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ จงทูล พระองค์ ว่า “ขอ
ทรงโปรดยกความชัว่ ช้า ทัง้ หมด ขอทรงพระกรุ ณารับ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ จึง
จะนํา ลูกวัว แห่ง ริม ฝีปากของข้า พระองค์ ทัง้ หลายมาถวาย 3 อัส ซู ร จะไม่ ชว
่ ยข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หมดจะไม่ ขี่ ม้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ กล ่าวต่อ ไปว่า ‘พระของ
เราทัง้ หลาย� แก่ สิ ่ง ที่ มือ ของข้า พระองค์ ได้ สร้างขึ้น เพราะว่า ในพระองค์ ลูก กําพร้า พ่อ
พบพระกรุ ณาคุณ� 4 เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรักเขาทัง้
หลายด้วยเต็มใจ เพราะว่า ความกริว้ ของเราหัน ไปจากเขาแล้ว 5 เราจะเป็น เหมือนนํ้าค้าง
แก่อิสราเอล เขาจะเบิกบานอย่างดอกบัว เขาจะหยัง่ รากเหมือนเลบานอน 6 กิงก
่ ้านของเขา
จะขยายออก เขาจะงามเหมือนต้นมะกอกเทศ และจะมีกลน
ิ่ หอมเหมือนเลบานอน 7 เขาทัง้
หลายที่อยู่ใต้ร่มเงาของเขาก็จะกลับมา เขาจะเจริญขึ้นเหมือนข้าว จะออกดอกเหมือนเถา
องุน
่ และจะมีกลน
ิ่ เหมือนนํ้าองุน
่ แห่งเลบานอน 8 เอฟราอิมจะกล่าวว่า “เราต้องเกี่ยวข้อง
อะไรกับรู ปเคารพต่อไป� เราเองได้ยน
ิ เขาและคอยดูเขา เราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียว
สด และผลของเจ้าก็ได้มาจากเรา 9 ผู้ใดที่ฉลาด ก็ให้เข้าใจสิง่ เหล่านี้ เถิด ผู้ใดที่ช่างสังเกต
ก็ ให้เขารู ้ เพราะว่า พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ก็ เที่ยงตรง ผู้ ชอบธรรมทัง้ หลายก็ เดิน ใน
ทางนี้ แต่ผู้ทรยศก็สะดุดอยู่ในทางนี้
1

โยเอล 1:1

975

โยเอล 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ
ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ โยเอล

โยเอล

เก ี่ย วกับ โยเอลเองเรารู เพี
้ ยงแต่ ว่า เขาเป็น บุตรของเปธุ เอล และเขาพยากรณ์ ในยู ดาห์
ประมาณปี ก่อน ค�ศ� 800 เขาพยากรณ์ ในสมัย เดีย วกั นก ับ เอลี ชา ซึ่ง เป็ นก ่อนสมัย ที่
อิสราเอลเป็นเชลย และอาจจะเป็นในสมัยเดียวกันกับกษั ตริย์โยอาช เพราะเหตุวา่ หนั งสือ
เล่มนี้ไม่ได้ออกชื่อของกษั ตริย์ ไม่ว่าเป็นภาคเหนื อหรือภาคใต้ก็ตาม เขาอาจจะเขียนเล่มน
ี้ ข้น
ึ ในประเทศยู ดาห์ในตอนที่ เยโฮดาห์ (ผู้ เป็น ปุโรหิต� ครอบครองแทนโยอาช ซึ่ง ยัง เป็น
เด็กอยู่ (2 พศด 24:1)
เขาเขียนถึงเรือ
่ งภัยพิบัติ แห่งตัก
๊ แตนร่วมกับฝนแล้ง และได้ เปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับการ
พิพากษาใน “วัน แห่ง พระเยโฮวาห์� เขาเขียนถึง การบุ กรุ กแห่งอ ิส ราเอล การฟื้ นฟู ในวัน
เพ็น เทคศเต จนถึง ช่ วง “วัน สุดท้าย � แห่ งพระคัมภีร ์ใหม่ (2:28-31; กจ 2:14-21) และ
อาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงโยเอล

บุตรชายของเปธุเอล ว่าดังนี้ ว่า 2 ท่านผู้เฒ่า
ทัง้ หลาย ขอจงฟัง เรือ
่ งนี้ ชาวแผ่น ดิน ทัง้ สิน
่ หู ฟัง สิ ่ง เหล่า นี้ เคยเกิด มาในสมัย
้ ขอจงเงีย
ของท่าน หรือเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ 3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และ
ให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลนอีกชัว่ อายุหนึ่ ง
ภัยพิบัติแห่งการสาปแช่งในยูดาห์

4 สิ ่งใดที่ ตัก
๊ แตนวัยเดินกินเหลือ

ตัก
๊ แตนวัยบินก็กินเสีย สิ่งใดที่ ตัก
๊ แตนวัยบินกินเหลือ
ตัก
๊ แตนวัยกระโดดก็ กินเสีย สิ ่งใดที่ ตัก
๊ แตนวัยกระโดดกินเหลือตัก
๊ แตนวัยคลานก็ กินเสีย
5 เจ้ าพวกขี้ เมาเอ๋ย จงตื่น ขึ้น และร้องไห้เถิด นั กด่ ม
ื เหล้าองุน
่ ทุกคนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด
เพราะว่า นํ้า องุน
่ ใหม่ ถู กตัดขาดจากปากของเจ้า ทัง้ หลายแล้ว 6 เพราะว่า ประชาชาติ หน
่งึ ได้ ข้น
ึ มาสู้ กับ แผ่น ดิน ของข้าพเจ้า เขามี ทัง้ กําลัง มากและมี จํานวนนั บ ไม่ ถ้วน ฟัน ของ
มัน เหมือนฟัน สิงโต เข ี้ยวของมัน เหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ 7 มัน ได้ ทําลายเถาองุน
่ ของ
ข้าพเจ้าเสีย และได้ ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิง้ เสีย
กิ่ งก ้า นก็ ดู ขาวโพลน 8 จงโอดครวญอย่างหญิง พรหมจารีซ่ึง คาดเอวด้วยผ้า กระสอบที่ ไว้
ทุกข์ ให้ สามี ของเธอที่ ได้ เมื่อ วัย สาว 9 ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาได้ ถู กตัดขาดเสีย จาก
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิตผู้ปรนนิ บัติของพระเยโฮวาห์ก็โศกเศร้า 10 นาก็ร้าง พื้น
ดินก็เศร้าโศก เพราะข้าวถูกทําลายเสีย นํ้าองุน
่ ใหม่ก็ แห้งไปหมด นํ้ามันก็ขาดมือไป 11 โอ
ชาวนาทัง้ หลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด โอ ผูแต่
้ งเถาองุน
่ เอ๋ย จงครํา่ ครวญเนื่ องด้วยข้าวสาลี
และข้าวบาร์เลย์ เพราะผลของนาก็ถูกทําลายไปหมด 12 เถาองุนก
่ เหี
็ ย
่ ว ต้นมะเดื่อกแห
็ ้งไป
ต้น ทั บท ิม ต้ นอ ิ นทผลัม และต้น แอบเปิ้ ล ต้นไม้ ในนาทัง้ สิ้ นก ็ เห ี่ยวไป เพราะความยินดี ก็
เหี่ยวไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ท่านปุโรหิตทัง้ หลายเอ๋ย จงคาดเอวและโอดครวญ
ท่านผูปรนนิ
้
บัติที่แท่นบูชา จงครํา่ ครวญ ท่านผูปรนนิ
้
บัติพระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวม
ผ้ากระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ่ ง เพราะว่าธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาได้ขาดไปเสียจาก
14
พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของท่าน จงเตรียมตัว ถือ อดอาหาร จงเรียกประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์
จงรวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ และชาวแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์

โยเอล 1:15
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ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลําบากในอนาคตและวันแห่งพระเยโฮวาห์
15 อนิ จจาหนอวัน นั ้น เพราะวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ ใกล้ เข ้า มาแล้ว วัน นั ้น จะมาเป็ นการ
ทําลายจากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ 16 อาหารถูก ตัด ออกจากเบื้องหน้า สายตาของพวกเรา
แล้ว เออ ความปี ติและความยินดีก็ขาดไปจากพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเราแล้ว มิใช่หรือ
17 เมล็ด พื ชก ็ เน่า อยู่ ในดิน ฉางก็ รกร้าง ยุ ้ งก ็ หก
ั พัง ลง เพราะว่า ข้าวเหีย
่ วแห้ง ไปเสีย แล้ว
18 สัตว์ทัง
้ หลายร้องครวญครางแล้วหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน ฝูงแกะ
ก็ ออ
่ นระอาไป 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ เพราะว่า ไฟได้ เผา
ผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิน
่ ทุรกันดาร และเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว 20 ถึงแม้
ว่าสัตว์ป่าก็รอ
้ งทูลพระองค์ด้วย เพราะว่านํ้าในห้วยแห้งไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่ง
ถิน
่ ทุรกันดาร

2
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกองทัพของชนชาติทัง้ หลาย
จงเป่า แตรที่ ในศิ โยน จงเปล่ง เสียงปลุก บนภู เขาบริสุทธิ์ ของข้าพเจ้า ให้ ชาวแผ่น ดิน
ทัง้ สิน
่ เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์กําลัง มาแล้ว ใกล้ เข้ามาแล้ว 2 เป็ นวันแห่งความ
้ ตัว สัน
มืดและความมืดครึม
้ เป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบ ดุจแสงสว่างยามเช้าที่แผ่ปกคลุมไป
ทัว่ ภูเขาทัง้ หลาย ประชาชนจํานวนมากและมีกําลังยิง่ ตัง้ แต่สมัยโบราณก็ไม่เคยมีเหมือน
อย่างนี้ และตัง้ แต่ นี้ ไปก็ จะไม่ มี อี กตลอดปี ทัง้ หลายชัว่ อายุ 3 ไฟเผาผลาญอยู่ ข้างหน้า มัน
ทัง้ หลาย และเปลวไฟไหม้อยู่ข้างหลัง แผ่นดินนั ้นเหมือนสวนเอเดนก่อนหน้ามันทัง้ หลาย
พอให้ หลั งม ัน ไปแล้ วก ็ เป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดารที่ รกร้าง ไม่มี อะไรจะรอดพ้ นม ัน เลย 4 ร่างของ
มันทัง้ หลายเหมือนร่างของพวกม้า มันจะวิง่ เหมือนกับม้าสงคราม 5 เหมือนอย่างเสียงรถ
รบ มัน จะเผ่น อยู่บนยอดเขา เหมือนเสียงแตกของเปลวไฟที่ ไหม้ ตอข้าว เหมือ นกองทั พอ
ันเข้มแข็งแปรกระบวนเข้าสงคราม 6 เมื่อชนชาติทัง้ หลายเห็นหน้ามันก็จะกระสับกระส่าย
ใบหน้า ทุก คนก็ จะซีดเซียว 7 มัน ทัง้ หลายจะวิง่ เหมือนทหาร และปีน กําแพงเหมือนนั กรบ
ต่างก็ จะเดิน ไปตามทางของตัว มัน จะไม่ แตกแถวออกไป 8 มัน ทัง้ หลายจะไม่ รวนกัน เลย
ต่างก็จะเดินอยู่ในทางของตน เมื่อมันตะลุยดาบ มันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ 9 มันจะกระโดดเข้า
ในเมือง มันจะวิง่ อยู่บนกําแพงเมือง มันจะปีนเข้าไปในบ้านเรือน มันจะเข้าไปทางหน้าต่าง
เหมือนกับโจร 10 แผ่นดินโลกจะหวัน
่ ไหวต่อหน้ามัน ฟ้าสวรรค์ จะสัน
่ สะเทือน ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง
กองทัพของพระเจ้าจะทําลายศัตรู
11 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ส่ง พระ สุ รเสียง ต่อ หน้า กองทัพ ของ พระองค์ เพราะ ค่าย ของ
พระองค์ ใหญ่ โตยิง่ นั ก ผู้ ที่ กระทํา ตามพระวจนะของพระองค์ นั้ นม ี เดชานุภาพมาก เพราะ
ว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์เป็นวันใหญ่โตและน่ากลัวยิง่ นั ก ผู้ใดเล่าจะทนอยูได้
่
1

คนอิสราเอลส่วนหนึ่ งกลับใจเสียใหม่

12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดังนั ้น เจ้าทัง
้ หลายจงกลับมาหาเราเสียเดีย
๋ วนี้ ด้วยความเต็มใจ
13
ด้วย การ อด อาหาร ด้วย การ ร้องไห้ และ ด้วย การ โอด ครวญ
จง ฉี ก ใจ ของ เจ้า มิใช่ ฉี ก

เสื้อผ้าของเจ้า� จงหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย เพราะว่าพระองค์
ทรงกอปรด้วยพระคุณ และทรงพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และบริบู รณ ์ ด้วยความเมตตา และ
ทรงกลับ พระทัย ไม่ ลงโทษ 14 ใครจะรู ได้
้ พระองค์ อาจจะทรงกลับ และเปลี่ยนพระทัย และ
ทรงอํานวยพระพรไว้ คือ ให้ มี ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาสําหรับ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
15
พระเจ้าของท่านแล้ว จงเป่าแตรที่ ในศิ โยน จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุ มอ
ันศักดิสิ
์ ทธิ์ 16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชําระชุมนุมชนให้บริสุทธิ์ จงประชุมบรรดาผู้
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ใหญ่ จงรวบรวมเด็กๆ แม้ว่าเด็กที่ยงก
ั ินนม จงให้เจ้าบ่าวออกจากเรือนหอ และเจ้าสาวออก
จากห้องของตน 17 ให้ปุโรหิต คือผู้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ครํา่ ครวญอยู่ระหว่างเฉลียงและ
แท่นบูชา ให้ทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเวทนาประชาชนของพระองค์ ขออย่าทรง
กระทําให้มรดกของพระองค์เป็นทีป
่ ระณามกัน เพื่อให้ประชาชาติครอบครองเหนื อพวกเขา
ควรหรือที่เขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายว่า ‘พระเจ้าของเขาอยูที
่ ่ไหน� ”
พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น

18 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงหวงแหนแผ่นดินของพระองค์

และทรงสงสารประชาชนของ
พระองค์ 19 พระเยโฮวาห์ จะทรงตอบประชาชนของพระองค์ ว่า “ดู เถิด เราจะส่ง ข้าว นํ้า
องุน
่ และนํ้ามันให้แก่เจ้า เจ้าทัง้ หลายจะได้อิม
่ หนําสําราญ เราจะไม่กระทําให้เจ้าเป็ นที ่เขา
ประณามกันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอีก 20 แต่เราจะถอนกองทัพทางทิศเหนื อไปให้หา่ ง
ไกลจากเจ้า และขับ ไล่ มัน เข้าไปในแผ่นดิ นที ่ แห ้ง แล้ง และรกร้าง กองหน้า ของมัน จะหัน
ไปทางทะเลด้านตะวัน ออก และกองหลัง ของมัน จะหัน ไปทางทะเลที่ อยู่ ไกลออกไป กล น
ิ่
เหม็น คลุ้ง ของมัน จะลอยขึ้น มา และกลิน
่ เหม็น เน่า ของมัน จะลอยขึ้น มา เพราะมัน ทําการ
21
ใหญ่หลายอย่าง โอ แผ่นดินเอ๋ย อย่ากลัวเลย จงยินดีและเปรมปรีดิเถิ
์ ด เพราะพระเยโฮ
22
วาห์จะทรงทําการใหญ่โตมาก เจ้าที่เป็นสัตว์ป่าเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าทุ่งหญ้าในถิน
่
23
ทุ รก ัน ดารนั ้น เขียวสด ต้นไม้ เกิด ผล ต้น มะเดื่อ และเถาองุน
่ ออกผลอย่า งบริบู รณ ์ บุ ตร
ทัง้ หลายของศิ โยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพราะว่า
พระองค์ ทรงประทานฝนต้น ฤดู อย่างพอสมควร พระองค์ จะทรงเทฝนลงมาให้เจ้า คือ ฝน
ต้น ฤดู และฝนชุก ปลายฤดู ในเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมี ข้าวอยู่ เต็ม จะมี น้ํา องุน
่ และ
นํ้ามันอยู่เต็มล้นบ่อเก็บ 25 เราจะให้บรรดาปี ของเจ้าคืนสู่ สภาพเดิม คือที่ ตัก
๊ แตนวัยบินได้
กิน เสีย ที่ ตัก
๊ แตนวัย กระโดด ตัก
๊ แตนวัย คลาน และตัก
๊ แตนวัย เดิน ได้ กิน คือ กองทัพ ใหญ่
26
ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั ้น เจ้าทัง้ หลายจะรับประทานอย่างบริบูรณแ
์ ละอิม
่ หนํา
และสรรเสริญ พระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ทรงกระทํา แก่ เจ้ าอย่างมหัศจรรย์
ประชาชนของเราจะไม่ ต้องขายหน้า อีก 27 เจ้ าจะรู ว
้ า่ เราอยู่ ท่ามกลางอิสราเอล และเรานี่
แหละคือ พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า ของเจ้า ไม่ มี อื่น ใดอีก ประชาชนของเราจะไม่ ต้องขาย
หน้าอีก
ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ ปวง
ต่อ มาภายหลัง จะเป็น อย่างนี้ คือ เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้
ปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้าทัง้ หลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของ
เจ้า จะเห็น นิ มิ ต 29 ในกาลครัง้ นั ้น เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ กระทัง่ คนใช้ ชาย
หญิง 30 เราจะสําแดงลางมหัศจรรย์ ในท้องฟ้า และบนดิน เป็น เลือดและไฟและเสาควัน
31 ดวงอาทิตย์จะกลายเป็ นความมืด ดวงจันทร์เป็ นเลือดก่อนวันใหญ่ยง
ิ่ และน่าสยดสยอง
แห่ง พระเยโฮวาห์ จะมาถึง 32 และอยู่ มาจะเป็น อย่างนี้ คือ ผู้ ใดที่ จะร้องออกพระนามของ
พระเยโฮวาห์จะรอดพ้น เพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิโยนและในเยรู ซาเล็มตามที่พระเย
โฮวาห์ตรัสไว้ และในพวกคนที่รอดนั ้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเยโฮวาห์ทรงเรียกด้วย�
28

3
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
1 “เพราะ ดู เถิด ในวัน เหล่า นั ้น และในเวลานั ้น เมื่อ เราให้ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม กลับ สู่
สภาพเดิม
พระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาประชาชาติที่บีบบังคับอิสราเอล
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เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ และนํา เขาลงมาที่ หุบ เขาเยโฮชาฟัท และเรา
จะเข้า สู่ การพิพากษากับ เขาที่ นั่น ด้วยเรือ
่ งประชาชนของเรา คื ออ ิส ราเอลมรดกของเรา
เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา
3 และได้ จับ สลากเอาประชาชนของเรา และให้เด็ก ผู้ชายเป็ น ข้า ของหญิง โสเภณี และขาย
เด็ก ผู้ หญิง ไปซื้อ เหล้า องุน
่ และดื่ม 4 โอ ไทระและไซดอน และประเทศฟี ลิ ส เตีย ทุก แคว้น
เอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยู่ เราจะตอบสนองการก
ระทําของเจ้าเหนื อศีรษะของเจ้าอย่างฉั บพลันและอย่างรวดเร็ว 5 เพราะเจ้าได้เอาเงินของ
เราและทองคําของเราไป และเอาทรัพย์สมบัติมัง่ คัง่ ของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า 6 เจ้
าได้ ขายประชาชนยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ให้ แก่ พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของ
เขา 7 ดู เถิด เราจะกระตุ้น เขาจากสถานที่ ซ่ึง เจ้า ขายเขาไปนั ้น เราจะตอบสนองการกระ
ทํา ของเจ้า บนศีรษะของเจ้า เอง 8 เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้า ไว้ในมือ ของคน
ยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายจะขายต่อ ไปยัง คนเสบา แก่ ประชาชาติ หน ่งึ ที่ อยู่ ห่างไกลออกไป
เพราะว่าพระเยโฮวาห์ลัน
่ พระวาจาแล้ว� 9 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ ให้นานาประชาชาติ
ทราบว่า จงเตรียมทําการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ ทัง้ หลาย ให้พลรบทัง้ สิน
้ เข้า มาใกล้ ให้
10
เขาขึ้น มาเถิด จงตี ผาลไถนาของเจ้า ให้เป็น ดาบ และตี ขอลิด ของเจ้า ให้เป็น ทวน ให้คน
อ่อนแอพูด ว่า “ฉั น เป็น นั กรบ� 11 บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงรวมกัน อยู่ ล้อมรอบ จง
รีบ มาเถิด จงเรียกประชุ มกั นที ่ นั ่น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงนํา นั กรบของพระองค์
ลงมา 12 ให้ บรรดาประชาชาติ ต่ืน ตัว และขึ้น มายัง หุบ เขาเยโฮชาฟัท เพราะที่ นั่น เราจะนั ่ง
พิพากษาบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ ล้อมรอบ 13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึง ฤดู เก
ี่ยวแล้ว เข ้า ไปซิ ยํ่า เลย เพราะบ่อ ยํ่า องุน
่ กําลัง เต็ม บ่อ เก็ บน้าํ องุน
่ ล้น แล้ว เพราะว่า ความ
14
ชัว่ ของเขาทัง้ หลายมากมายนั ก มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสิน เพราะวันแห่ง
พระเยโฮวาห์ใกล้ เข ้า มาแล้ว ในหุบเขาแห่ง การตัดสิน 15 ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์จะมืด
ไป ดวงดาวจะอับ แสง 16 พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่ง พระสิงหนาทจากศิ โยน ทรงเปล่ง พระ
สุรเสียงของพระองค์ จากเยรู ซาเล็ม และฟ้าสวรรค์ กับพิภพก็ จะหวัน
่ ไหว แต่ พระเยโฮวาห์
จะทรงเป็นความหวังแห่งประชาชนของพระองค์ เป็นที่กําบังเข้มแข็งของคนอิสราเอล
การกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอล
17 “ดังนั ้นเจ้าทัง
้ หลายจะได้รู ว่้ า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภู
เขาบริสุทธิ์ของเรา แล้วเยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั ้นไป
อีกเลย 18 และอยูม
่ าในวันนั ้นจะมีน้ําองุน
่ ใหม่หยดจากภูเขา และมีน้ํานมไหลมาจากเนิ นเขา
และห้วยทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์จะมี น้ํา ไหล และนํ้าพุ จะมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
รดหุบเขาชิ ทธิม 19 อียป
ิ ต์ จะกลายเป็ นที ่ รกร้าง และเอโดมจะกลายเป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดารร้าง
เพราะเหตุ ความรุ นแรงที่ กระทํา ต่อ ชนชาติ ยู ดาห์ เพราะว่า เขากระทํา ให้โลหิต ที่ ปราศจาก
ความผิดตกในแผ่นดินของเขา 20 แต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยูเป็
่ นนิ ตย์ และเยรู ซาเล็มจะมีผู้
21
อาศัยอยู่ทุกชัว่ อายุ เราจะชําระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้รับการชําระ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตในศิโยน�
2
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

อาโมส

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนคื
ี้ อ “อาโมสผู้อยูในหมู
่
่ผูเลี
้ ้ยงแกะในเมืองเทโคอา� (1:1) อาโมส (ปี
ก่อน ค.ส. 776-763) พยากรณ์ และเขียนก่อนผู้พยากรณ์ โยเอลในอาณาจักรเหนื อในสมัย
กษั ตริย์เยโรโบอั มท ี่ 2 เขาอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ โฮเชยา และอาจจะอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ อิส
ยาห์ (1:1) เขาพยากรณ์ วา่ ประเทศซีเรีย ไทระ อัม โมน โมอั บก ับ อิสราเอลจะถูก พิพากษา
ลงโทษ เขาพยากรณ์ วา่ ภัยพิบัติ จะมาในสมัย “วันแห่งพระเยโฮวาห์� แล้วหลังจากนั ้นจะ
ตัง้ อาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
การพิพากษาประเทศต่างๆจะเกิดในทันทีและในอนาคต

ถ้อยคํา ของ อา โมส ผู้ อยู่ ใน หมู่ ผู้ เลี้ยง แกะ ใน เมือง เท โค อา ซึ่ง ท่าน ได้ เห ็น เกี่ยว กับ
อิสราเอล ในรัช กาลอุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และในรัช กาลเยโรโบอัม ราชโอรสของ
โยอาช กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ก่อนแผ่นดินไหวสองปี 2 ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรง
เปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน และจะทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรู ซาเล็ม ลาน
หญ้า ของผู้ เลี้ยงแกะจะโศกเศร้า และยอดภู เขาคารเมลก็ จะเหีย
่ วไป� 3 พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของดามัสกัส สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การ
ลงทัณฑ์ เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ นวดกิ เลอาดด้วยเลื่อนเหล็ก สําหรับ นวดข้าว 4 แต่ เรา
จะส่ง ไฟเข้า มาในเรือนของฮาซาเอล ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเบนฮาดัด เสีย
5 เราจะหักดาลประตู เมืองดามัสกัส และตัดผู้ที่ อาศัยอยู่ออกเสียจากที่ราบอาเวน และผู้นั้
นที ่ถือคทาจากวงศ์ วานของเอเดน และประชาชนซีเรียจะต้องตกไปเป็นเชลยยังเมืองคีร�
์
6
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของกาซา
สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขากวาดประชาชนทัง้ หมดไปเป็น
เชลย เพื่อจะมอบให้แก่ เอโดม 7 แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองกาซา ซึ่งจะเผาผลาญ
ปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย 8 เราจะตัดผู้ที่ อาศัยอยู่ออกเสียจากอัชโดด และผู้ที่ ถือ
คทาออกจากเมือ งอัชเคโลน เราจะหั นม ือ ของเราต่อสู้ เอโครน ชาวฟี ลิ ส เตีย ที่ เหลือ อยู่ จะ
พินาศ� องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุ
การละเมิดของเมืองไทระ สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้
มอบประชาชนทัง้ หมดให้ แก่ เอโดม และไม่ ได้ ระลึก ถึง พันธสัญญาแห่ง ภราดรภาพ 10 แต่
เราจะส่ง ไฟมาบนกําแพงเมืองไทระ ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้น เสีย�
11 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิดของเมืองเอโดม สามครัง
้ และสี่ครัง้ เรา
จะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ไล่ตามน้ องของเขาด้วยดาบ และสลัดความสงสาร
ทิง้ เสียสิน
่ ทอนอยูตลอดกาล
่
และความพิโรธของเขาก็มีอยูเป็
่ นนิ ตย์
้ ความโกรธของเขาบัน
12 แต่ เราจะส่งไฟมาบนเมืองเทมาน ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททัง
้ หลายของเมืองโบสราห์�
13 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิดของคนอัมโมน สามครัง
้ และสี่ ครัง้ เรา
จะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะว่า เขาได้ ผ่า ท้องหญิ งม ี ครรภ์ ในเมือ งกิ เลอาด เพื่อ จะ
ขยายอาณาเขตของตน 14 แต่ เราจะจุดไฟขึ้นในกําแพงเมืองรับบาห์ และไฟจะเผาผลาญ
ปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้น เสีย พร ้ อมด้วยเสียงโห่รอ
้ งในวัน ทํา ศึก พร ้ อมด้วยพายุ อน
ั
15
แรงกล้าในวันที่มีลมหมุน กษั ตริย์ของเขาทัง้ หลายจะตกไปเป็นเชลย ทัง้ ตัวท่านและเจ้า
นายของท่านด้วย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1
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“เพราะเหตุการละเมิดของเมืองโมอับ สามครัง้ และสี่ครัง้ เรา
จะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้เผากระดูกของกษั ตริย์เอโดมให้เป็นปูน 2 แต่ เรา
จะส่ง ไฟมาบนโมอับ และไฟนั ้น จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเคริโอทเสีย และโมอับ
จะตายท่ามกลางเสียงสับสนอลหม่าน ท่ามกลางเสียงโห่ รอ
้ งและเสียงแตร 3 เราจะตัด ผู้
วิน ิจฉั ย ออกเสีย จากท่ามกลางเมืองนั ้น และจะประหารเจ้า นายทัง้ หลายของเมืองนั ้น เสีย
พร้อมกับผู้วินิจฉั ย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า

การพิพากษาต่อโมอับ ยูดาห์และอิสราเอล
4 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของยู ดาห์ สามครัง
้ และสี่ ครัง้ เราจะ
ไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่ รบ
ั พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และ
มิได้ รักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ และการมุสาของเขาได้ พาให้เขาหลงเจิน
่ ง
่ ไป ตามเยีย
5
ที่ บิ ดาของเขาได้ ดําเนิ น มาแล้ว แต่ เราจะส่ง ไฟมาบนยู ดาห์ และไฟนั ้น จะเผาผลาญ
ปราสาททัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม เสีย� 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด
ของอิสราเอล สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ขายคนชอบ
ธรรมเอาเงิน และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่เดียว 7 ซึ่งกระหายหาฝุ่นละอองแห่งแผ่นดิน
โลกบนศีรษะของคนจน และผลัก คนที่ ถ่อมใจออกเสีย จากหนทางของเขา บุ ตรชายและ
บิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียวกัน เพื่อลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา 8 ตัวเขาเองนอนอยูข
่ ้าง
แท่น บูชาทุก แท่น อยู่ บนเสื้อผ้า ที่ เขายึด มาเป็น ประกัน และในนิ เวศแห่ง พระของเขา เขา
ทัง้ หลายดื่มเหล้าองุน
่ สําหรับผูที
้ ่ถูกปรับโทษ 9 เรายังได้ล้างผลาญคนอาโมไรต์ตรงหน้าเขา
ซึ่งส่วนสูงของเขาเหมือนอย่างความสูงของต้นสนสี ดาร์ และเป็นผู้ที่ แข็งแรงอย่างกับต้น
โอ๊ก เราทําลายผลข้างบนของเขาเสีย และทําลายรากข้างล่างของเขาเสีย 10 เรานําเจ้าขึ้น
มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และได้ นํา เจ้า ถึง สี่ สิ บปี ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ จะได้ กรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นข
องคนอาโมไรต์ 11 เราได้ ตังบ
้ ุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้พยากรณ์ และได้ ตัง้ ชายหนุ่ม
บางคนของเจ้าให้เป็นพวกนาศีร ์ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย ไม่เป็นความจริงดังนี้ หรือ� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 “แต่เจ้าทัง้ หลายได้กระทําให้พวกนาศีรด
์ ่ืมเหล้าองุน
่ และบัญชาพวก
ผู้พยากรณ์ สัง่ ว่า ‘เจ้ าอย่าพยากรณ์ เลย� 13 ดู เถิด เจ้ ากดเราลง เหมือนเกวียนที่ เต็ มด้วย
ฟ่อนข้าวกดยัดลง 14 ฉะนั ้นการหนี จะประลาตไปจากผู้มีฝีเท้ารวดเร็ว คนที ่แข็งแรงจะไม่
สามารถเสริมกําลังของเขา คนที ่มีกําลังมากจะช่วยชีวต
ิ ของตนก็ ไม่ได้ 15 ผู้ที่ ถือคันธนูจะ
ไม่ยน
ื ยงอยูได้
่ ผู้มีฝีเท้าเร็วก็ชว
่ ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้ หรือผู้ที่ขี่ม้าก็ชว
่ ยตัวเองให้รอดพ้น
ไม่ได้เหมือนกัน 16 และผู้ที่มีใจกล้าหาญท่ามกลางผู้มีกําลังเข้มแข็งเหล่านั ้นจะหนี ไปอย่าง
เปลือยเปล่าในวันนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

3

ความยากลําบากสําหรับทุกตระกูลของอิสราเอล
1 โอ คนอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะนี้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรัสกล่าวโทษท่านทัง
้ หลาย คือ
กล่าวโทษหมดทัง้ ครอบครัวซึ่งเราได้นําออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ว่า 2 “ในบรรดาครอบครัวท
ัง้ สิน
้ ก ดัง นั ้น เราจึง จะลงโทษเจ้า เพราะความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ ในโลกนี้ เจ้ าเท่า นั ้ นที ่ เรารู จั
้ ของ
เจ้า 3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทัง้ สองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน 4 สิงโตจะแผด
เสียงดังอยูใ่ นป่าเมื่อมันไม่มีเหย่อ
ื หรือ ถ้าสิงโตหนุ่มจับสัตว์อะไรไม่ได้เลย มันจะร้องออกมา
จากถํ้าของมันหรือ 5 ถ้าไม่มีเหย่อ
ื ล่อไว้ นกจะลงมาติดกับบนดินได้หรือ ถ้าไม่มีอะไรเข้าไป
ติดกับ กับจะลัน
่ ขึ้นจากดินได้หรือ 6 เขาจะเป่าแตรในเมือง และประชาชนไม่ตกใจกลัวอะไร
หรือ จะมีภัยตกอยู่ในเมืองหนึ่ งเมืองใดหรือ นอกจากว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําเอง 7 แท้
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จร ิ งองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะมิ ได้ ทรงกระทํา อะไรเลย โดยมิ ได้ เปิด เผยความลึ กล ับ ให้
แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ คือ ผู้ พยากรณ์ 8 สิ งโตแผดเสียงร้องแล้ว ผู้ ใดจะไม่ กล ัว บ้าง องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแล้ว จะมีผู้ใดที่จะไม่พยากรณ์ หรือ� 9 จงประกาศในปราสาททัง้
หลายที่ อช
ั โดด และในปราสาททัง้ หลายในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และกล่าวว่า “จงประชุม กัน บน
ภูเขาแห่งสะมาเรีย และพินิจดูความโกลาหลอันยิง่ ใหญ่มากมายและผู้ที่ ถู กกดขี่ทัง้ หลาย
ท่ามกลางเมืองนั ้น� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะเขาไม่ รู จั
้ ก ที่ จะกระทํา ให้ ถูก ต้อง คือ
ผู้ ที่ สํ่า สมความรุ นแรงและการโจรกรรมไว้ในปราสาททัง้ หลายของเขา� 11 เพราะฉะนั ้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “จะมีปฏิปักษ์ ผู้หน่ึงมาล้อมแผ่นดินไว้ และเขาจะ
บัน
่ ทอนขุมกําลังเสียจากเจ้า และปราสาททัง้ หลายของเจ้าจะถูกปล้น� 12 พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า “ผู้เลี้ยงแกะชิงเอาขาสองขาหรือหูชิ้นหนึ่ งมาจากปากสิงโตได้ฉั นใด คนอิสราเอล
ผู้ อยู่ ที่ มุ มหนึ่ ง ของเตียงในสะมาเรีย และบนที่นอนในดามัสกัส จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น ได้
13
ฉั นนั ้น� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “ฟังซิ และเป็นพยานกล่าว
โทษวงศ์ วานของยาโคบเถิด 14 ว่า ในวันที ่ เราทําโทษอิสราเอลเรือ
่ งการละเมิด ของเขา เรา
จะทําโทษแท่นบูชาทัง้ หลายของเมืองเบธเอลด้วย เชิงงอนที่แท่นบูชานน
ั ้ จะถูกตัดออกและ
15
ตกลงที่ ดิน เราจะโจมตี เรือนพัก ฤดู หนาวพร้อมกับ เรือนพัก ฤดู ร้อน และเรือนที่ ทํา ด้วย
งาช้างจะพินาศ และเรือนใหญ่ๆทัง้ สิน
้ จะสูญสิน
้ ไป� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

4
พระเจ้าทรงปฏิเสธเครือ
่ งสัตวบูชาต่างๆที่แท่นบูชาเท็จของเมืองเบธเอล
1 “แม่วัวทง
ั ้ หลายแห่งเมืองบาชานเอ๋ย จงฟังคํานี้ เถิด คือผู้ที่อยูในภู
่
เขาสะมาเรีย ผู้ที่บีบ
บังคับคนยากจน และขยีค
้ นขัดสน ผูที
้ ่กล่าวแก่นายของตนว่า ‘เอามาซิคะ เราจะได้ด่ืมกัน�
2 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ทรงปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุ ทธิ์ ของพระองค์ ว่า ดู เถิด วันทัง
้
หลายจะมาถึงเจ้า เขาจะเอาขอเกี่ยวเจ้าไป จนถึงคนที่สุดท้ายของเจ้า เขาก็จะเกี่ยวไปด้วย
เบ็ด 3 และเจ้าจะออกไปตามช่องกําแพง แม่วัวทัง้ หลายจะออกไปตามช่องตรงข้างหน้าตน
และเจ้าจะทิงม
้ ันเข้าไปในวังนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 4 “จงมาที่เบธเอล มาทําการ
ละเมิด มาที่กิลกาลซิ มาทําการละเมิดให้ทวีมากขึ้น จงนําเครือ
่ งสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเช้า
และนําสิบชักหนึ่ งของเจ้าหลังจากสามปี 5 จงเผาบูชาโมทนาด้วยใช้สิ่งที่มีเชื้อ และประกาศ
การถวายบูชาด้วยใจสมัคร จงโฆษณา โอ คนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ารักที่จะกระทําอย่างนี้ นี่ นะ�
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
พระเจ้าทรงให้อส
ิ ราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
เราให้ฟันของเจ้าสะอาด สถานที่ ทุกแห่งของเจ้าก็ขาดอาหาร เจ้าก็ยงั
ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 7 “เราได้ ยบ
ั ยัง้ ฝนไว้เสีย จากเจ้า ด้วย เมื่
อก่อนถึงฤดูเกี่ยวสามเดือน เราให้ฝนตกในเมืองหนึ่ ง อีกเมืองหนึ่ งไม่ให้ฝน นาแห่งหนึ่ งมี
ฝนตก และนาที่ ไม่มี ฝนก็ เหีย
่ วแห้ง 8 ดัง นั ้น ชาวเมืองสองสามเมืองก็ ดัน
้ ด้น ไปหาอีก เมือง
หนึ่ ง เพื่อ จะหานํ้า ดื่ม และไม่ รู ้จั กอ ม
ิ่ เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ 9 “เราโจมตี เจ้ าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นรา เมื่อบรรดาสวนของเจ้าและสวนองุน
่ ของ
เจ้า พร ้ อมต้น มะเดื่อ และต้น มะกอกเทศของเจ้า ผลิตผล ตัก
๊ แตนก็ มาก ิน เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ
มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 10 “เราให้ โรคระบาดอย่างที่ เก ิด ในอียป
ิ ต์ มาเกิด
ท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่ม ของเจ้า เสีย ด้วยดาบ ทัง้ เอาม้า ทัง้ หลายของเจ้า ไปเสีย
และกระทําให้ความเน่าเหม็นทีค
่ ่ายของเจ้าคลุ้งเข้าจมูกเจ้า เจ้าก็ยงั ไม่กลับมาหาเรา� พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 “เราควํา่ เจ้าเสียบ้าง อย่างที่ พระเจ้าควํา่ เมืองโสโดมและเมือง
6 “ทัว
่ ไปทุกเมือง
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โกโมราห์ เจ้ าเหมือ นดุ้น ฟื นที ่ เขาหยิบ ออกมาจากกองไฟ เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 “โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้น เราจะต้องกระทํา กับ เจ้า ดังนี้
เพราะเราจะต้องกระทํา เช่น นี้ แก่ เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียมตัว เพื่อ จะเผชิญ พระเจ้า
ของเจ้า� 13 เพราะดู เถิด พระองค์ ผู้ ปั้ นภูเขาและสร้างลม และทรงประกาศพระดําริของ
พระองค์แก่มนุษย์ ผู้ทรงกระทําให้รุง่ สว่างกลายเป็นความมืด และทรงดําเนิ นบนที่สูงของ
พิภพ พระนามของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา

5
การครํา่ ครวญเรือ
่ งวงศ์วานอิสราเอล

โอ วงศ์ วาน อิสราเอล เอ๋ย จง ฟัง ถ้อยคํา นี้ ซึ่ง เรา ครํา่ ครวญ ถึง เจ้า ว่า 2 “พรหมจารี
อิสราเอลล้มลงแล้ว และเธอจะไม่ลุ กขึ้นอีก เธอถูกทิง้ ไว้บนแผ่นดินของเธอ ไม่มีผู้ใดพยุง
เธอขึ้นอีก� 3 เพราะว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “เมืองที่ มีคนออกไปพันหนึ่ ง
จะเหลือกลับ มาหนึ่ ง ร้อยคน และซึ่ งม ี ออกไปหนึ่ ง ร้อยคนจะเหลือ สิบ คนแก่ วงศ์ วานของ
อิสราเอล� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสแก่วงศ์วานอิสราเอลดังนี้ ว่า “จงแสวงหาเรา และเจ้า
จะดํารงชีวต
ิ อยู่ 5 แต่ อย่า แสวงหาเบธเอล และอย่า เข้า ไปในกิล กาล หรือ ข้ามไปยัง เบเอ
อร์เชบา เพราะว่ากิลกาลจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็นแน่ และเบธเอลก็จะสูญไป� 6 จงแสวง
หาพระเยโฮวาห์และเจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยู่ เกรงว่าพระองค์จะทรงพลุ่งออกมาอย่างไฟในวงศ์
วานโยเซฟ ไฟจะเผาผลาญ และไม่ มี ผู้ ใดดับ ให้เบธเอลได้ 7 เจ้ าทัง้ หลายผู้ เปล ี่ยนความยุ
ติธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด และเหวีย
่ งความชอบธรรมลงสู่ พื้นดิน 8 จงแสวงหาพระองค์
ผู้ ทรงสร้างหมู่ ดาวลูกไก่ และหมู่ ดาวไถ และเป็น ผู้ทรงกลับ เงามัจจุ ราชให้ เป็ นร ุ่ง เช้า และ
ทรงกระทํา กลางวัน ให้มืด เป็นกลางคืน ผู้ ทรงเรียกนํ้า ทะเลมาและโปรยนํ้า นั ้น ลงบนพื้น พิ
ภพ พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค์ 9 ผูทรงกระทํ
้
าให้ผูที
้ ่ถูกปล้นแวบเข้าสู่ผูแข็
้ งแรง
ผู้ ที่ ถู กปล้น จึง เข้า สู่ ป้อมปราการ 10 เขาทัง้ หลายเกลียดผู้ ที่ กล ่าวเตือนที่ ประตู เมือง และ
เขาทัง้ หลายสะอิดสะเอียนผู้ ที่ พู ดอย ่างเที่ยงธรรม 11 เพราะว่า เจ้า ทัง้ หลายเหยียบยํ่า คน
ยากจน และเอาส่วยข้าวสาลี ไปเสีย จากเขา เจ้ าจึง สร้างตึ กด ้ว ยศิ ลาสกัด แต่ เจ้ าจะไม่ ได้
อยู่ในตึกนั ้น เจ้ าทําสวนองุ ่นที ่ร่มรืน
่ แต่ เจ้ าจะไม่ ได้ ดื่ มน้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น 12 เพราะเรารู ้
ว่าการละเมิด ของเจ้า มี เท่าใด และบาปของเจ้า มากมายสัก เท่าใด เจ้ าทัง้ หลายผู้ ข่ม ใจคน
ชอบธรรม ผูรั
้ บสินบน และขับไล่คนขัดสนออกไปเสียจากประตูเมือง 13 เพราะฉะนั ้น คนทีมี
่
ปัญญาจะนิ่ งเสียในเวลาเช่นนั ้น เพราะเป็นเวลาชัว่ ร้าย 14 จงแสวงหาความดี อย่าแสวงหา
ความชัว่ เพื่อเจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจึงจะทรงสถิตกับเจ้าดัง
15
ที่เจ้ากล่าวแล้วนัน
้
จงเกลียดชังความชัว่ และรักความดี และตัง้ ความยุติธรรมไว้ที่ประตู
เมือง ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจะทรงพระกรุ ณาต่อวงศ์วานโยเซฟที่เหลืออยู่
นั ้น
1

วันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “ตาม
ถนนทุก สายจะมี การรํา่ ไห้ และตามบรรดาถนนหลวงจะมี คนพูด ว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจา
เอ๋ย� เขาจะร้องเรียกชาวนาให้ไว้ทุกข์ และให้ผู้ชํานาญเพลงโศกร้องโอดครวญ 17 ในสวน
องุน
่ ทัง้ สิน
้ จะมี การรํา่ ไห้ เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลางเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
18 วิบัติแก่ เจ้า ผู้ปรารถนาวันแห่งพระเยโฮวาห์ วันนั ้นจะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่ เจ้ าเล่า วัน
แห่งพระเยโฮวาห์เป็นความมืด ไม่ใช่เป็นความสว่าง 19 อย่างกับคนหนี สิงโตไปปะหมี หรือ
16
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เหมือนคนเข้าไปในเรือนเอามือ เท้า ฝาผนั ง และงู ก็ กัด เอา 20 วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ จะเป็น
ความมืด ไม่ใช่ความสว่าง เป็นความมืดคลุ้ม ไม่มีความแจ่มใสเลย
พระเจ้าทรงดูหมินว
่ ันเทศกาลที่ไร้ความชอบธรรม
“เราเกลียดชัง เราดู หมิน
่ บรรดาวัน เทศกาลของเจ้า และจะไม่ ดมกลิน
่ ในการประชุ
22
มอันศั กดิสิ
าเลย แม้ว่าเจ้าถวายเครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชาแก่เรา เราจะไม่
์ ทธิของเจ้
์
ยอมรับสิง่ เหล่านั ้น และสันติบูชาด้วยสัตว์อว
้ นพีของเจ้านั ้น เราจะไม่มองดู 23 จงนําเสียง
เพลงของเจ้าไปเสียจากเรา เพราะเราจะไม่ ฟังเสียงพิณใหญ่ของเจ้า 24 แต่ จงให้ความยุติ
ธรรมหลัง่ ไหลลงอย่างนํ้า และให้ความชอบธรรมเป็น อย่างลําธารที่ ไหลอยู่ เป็น นิ ตย์ 25 โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้นําเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาถวายแก่เราในถิน
่ ทุรกันดาร
ถึงสี่ สิ บปี หรือ 26 เจ้ าทัง้ หลายได้ หามพลับพลาของพระโมเลคและพระชีอัน รู ปเคารพของ
เจ้า คือดาวแห่งพระของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ทําไว้สําหรับตัวเจ้าเอง 27 เพราะฉะนั ้น เราจะนําเจ้า
ให้ ไปเป็น เชลย ณ ที่ เลยเมืองดามัสกัส ไป� พระเยโฮวาห์ ซึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้า จอม
โยธา ตรัสดังนี้ แหละ
21

6

การลงโทษชนชาติอิสราเอล
“วิบัติ แก่ ผู้ ที่ เอกเขนกอยู่ ในศิ โยน และวางใจอยู่ ในภูเขาสะมาเรีย คือ ผู้ มี ชื่อ เสียงแห่ง
ประชาชาติ ชน
ั ้ เอกในบรรดาประชาชาติ ทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง วงศ์ วานอิสราเอลมาหานั ่น น่ ะ 2 จง
ไปยังเมืองคาลเนห์ และดู เอาเถอะ จากที่ นั่นก็ไปยังฮามัทเมืองใหญ่ แล้วลงไปยังเมืองกัท
ของชาวฟี ลิ ส เตีย เมืองเหล่า นั ้น ดี กว่า อาณาจักรเหล่า นี้ หรือ หรือ อาณาเขตเมืองเหล่า นั ้น
ใหญ่ กว่า อาณาเขตเมืองของเจ้า หรือ 3 เจ้ าผู้ ที่ อยากผลัด วัน สนองความร้ายให้ เนิ่ น ไป แต่
กลับนําเอาบัลลั งก์แห่งความทารุ ณ ให้เข้ามาใกล้ 4 วิบัติแก่ ผู้ที่ นอนบนเตียงงาช้าง และผู้
ซึ่ง เหยียดตัว อยู่ บนเก้าอี้ ยาว และกิน ลูก แกะที่ ได้ มาจากฝูง แกะ และลูกวัว จากท่ามกลาง
คอกวัว 5 และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณ ใหญ่ กระทํา อย่างดาวิด ในการประดิษฐ์
เครือ
่ งดนตรีขึ้น ใหม่ 6 ผู้ ใช้ ชามใส่ น้ํา องุน
่ ดื่ม และชโลมตัว ด้วยนํ้ามัน อย่างดี แต่ มิได้ เป็น
ทุกข์ โศกในเรือ
่ งความทุกข์ ยากของโยเซฟ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เขาจะต้องไปเป็น เชลยกับ
พวกแรกที่ตกไปเป็นเชลย และเสียงอึงคะนึ งของพวกที่นอนเหยียดตัวกห
็ มดสิน
้ ไป� 8 องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรั
สว ่า “เราสะอิดสะเอียนความลํ้า เลิศ ของยาโคบ และเกลียดปราสาททัง้ หลายของเขา เรา
จะมอบเมืองนั ้น และบรรดาสิง่ สารพัด ที่ อยู่ ในเมืองนั ้น เสีย� 9 ต่อ มาถ้า ในเรือนเดียวมี คน
เหลืออยู่สิบคน เขาจะต้องตายหมด 10 และเมื่อลุงของผู้ใด คือผู้ที่เผาเพื่อเขา จะยกศพขึ้น
เพื่อ จะนํา กระดูก ออกนอกเรือน และจะกล่าวกับ คนที่ อยู่ ในห้องชัน
้ ในที่สุด ของเรือนนั ้ นว
่า “ยังม ี ใครอยู่กับ เจ้า หรือ� เขาจะตอบว่า “ไม่มี � และเขาจะกล่าวว่า “จุ ๊ จุ ๊ อย่าให้เราออก
พระนามของพระเยโฮวาห์� 11 เพราะดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแล้ว พระองค์ จะทรง
ฟาดเรือนใหญ่ ให้แตกเป็น ชิน
้ ๆ และเรือนเล็ กก ็ จะแตกเป็น จุ ณ 12 ม้า จะวิง่ บนศิลาหรือ มี
คนหนึ่ งคนใดใช้ววั ไถที่นั่นหรือ แต่เจ้าทัง้ หลายได้กลับความยุติธรรมให้ขมอย่างดีหมี และ
เปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด 13 เจ้าทัง้ หลายผู้เปรมปรีดิ์อยูในสิ
่
งอ
่ ัน
ไร้สาระ ผู้ซึ่งกล่าวว่า “เราได้ยด
ึ เขาสัตว์มาเป็นของเราด้วยกําลังของเรามิใช่หรือ� 14 พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะ ดู เถิด โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะยก
ประชาชาติ หน ่งึ ให้ ข้น
ึ ต่อสู้ เจ้า และเขาจะบีบ บังคับ เจ้า ตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท ถึง แม่น้ํา
แห่งถิน
่ ทุรกันดาร�
1
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พระเจ้าทรงบรรเทาการทําโทษ แล้วลงโทษต่อไป
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรง สําแดง แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า ดู เถิด พระองค์ ทรง สร้าง
ตัก
๊ แตน เมื่อพืชรุ น
่ หลังเริม
่ หลังจากที่กษั ตริย์ได้เกี่ยวแล้ว
่ งอกขึ้นมา และดูเถิด เป็นพืชรุ น
2 และต่อมาเมื่อตัก
๊ แตนกินหญ้าในแผ่นดินนั ้นหมดแล้ว ข้าพเจ้าจึงว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงให้อภัย ยาโคบจะตัง้ อยูได้
่ อย่างไร เพราะเขาเล็กนิ ดเดียว� 3 เกยวด
ี่
้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จะไม่เป็นไปอย่างนี้ � 4 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า อย่างนี้ ว่า ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ทรงเรียกให้มีการสู้ความด้วยไฟ และไฟได้เผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ และกินส่วนหนึ่ งเสีย
5 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้า ขอพระองค์ทรงยับยัง
้ ไว้ ยาโคบจะ
6
ตัง้ อยู่ได้ อย่างไร เพราะเขาเล็กนิ ดเดียว� เกี่ยวด้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “จะไม่ เป็น ไปอย่างนั ้น ด้วย� 7 พระองค์ ทรงสําแดงแก่
ข้าพเจ้า ว่า ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทับ ยืน อยู่ที่ ข้างกําแพงสร้างด้วยใช้ สายดิง่ มี สาย
ดิง่ อยู่ ในพระหัตถ์ 8 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “อาโมสเอ๋ย เจ้ าเห็น อะไร� และ
ข้าพเจ้าทูลว่า “สายดิง่ เส้นหนึ่ ง พระเจ้าข้า� แล้วองค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ดู เถิด เราจะ
เอาสายดิง่ จั บท ่า มกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ ผ่านเขาไปอีก 9 สถานที่ อัน
สูงทัง้ หลายของอิสอัคจะรกร้างไป และสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลายของอิสราเอลจะถูกทิง้ ไว้เสีย
เปล่า และเราจะลุกขึ้นต่อสู้วงศ์วานเยโรโบอัมด้วยดาบ�
1

อามาซิยาห์สัง่ ให้อาโมสออกจากเมืองเบธเอล

10 แล้วอามาซิยาห์ปุโรหิตแห่งเบธเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล

ทูลว่า
“อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในท่ามกลางวงศ์วานอิสราเอล บรรดาถ้อยคําของเขาก็หนัก
แผ่น ดิน 11 เพราะอาโมสได้ กล ่าวดังนี้ ว่า ‘เยโรโบอัม จะสิน
้ ชีวิตด ้วยดาบ และอิสราเอลจะ
12
ตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของเขา� ” และอามาซิยาห์พูดกับอาโมสว่า “โอ ท่านผู้
ทํานาย ไปเถิด จงหนี ไปเสียที่แผ่นดินยูดาห์ ไปรับประทานอาหารที่นั ่น และพยากรณ์ ที่นั ่น
เถิด 13 อย่ามาพยากรณ์ ที่เบธเอลอีกเลย เพราะว่านี้ เป็นสถานบริสุทธิข
์ องกษั ตริย์ และเป็น
พระราชสํานั กของกษั ตริย์�
อาโมสตอบผู้ที่กล่าวหาท่าน
14 อาโมสจึง ตอบอามาซิ ยาห์ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ ผู้ พยากรณ์ หรือ ลูกชายของผู้ พยากรณ์
ข้าพเจ้า เป็น คนเลี้ยงสัตว์ และเป็น คนเก็บ ผลมะเดื่อ 15 และพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ข้าพเจ้า
มาจากการติดตามฝูงแพะแกะ และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ไปซิ จงพยากรณ์ แก่
อิสราเอลประชาชนของเรา� 16 ฉะนั ้น บัดนี้ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านกล่าว
ว่า ‘อย่าพยากรณ์ กล่าวโทษอิสราเอล และอย่าเทศนากล่าวโทษวงศ์ วานอิสอัค� 17 เพราะ
ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า ‘ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณี ที่ในเมือง บุตรชาย
หญิง ของท่านจะล้ม ลงตายด้วยดาบ และที่ ดิ นของท่านเขาจะขึง เส้น แบ่ง ออก ตั วท ่านเอง
จะสิน
ิ ในแผ่นดินที่ไม่สะอาด และอิสราเอลจะต้องตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของ
้ ชีวต
ตนเป็นแน่ � ”

8

ผลไม้ฤดูร้อนที่เปื่ อยเน่า

1 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ ว่า

ดูเถิด มีกระจาดผลไม้ฤดูร้อน
กระจาดหนึ่ ง 2 และพระองค์ ตรัสว ่า “อาโมส เจ้ าเห็น อะไร� และข้าพเจ้า ทูล ว่า “ผลไม้ ฤดู
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ร้อนกระจาดหนึ่ ง พระเจ้าข้า� แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “วันสิน
้ สุ ดมาถึ งอิสรา
เอลประชาชนของเราแล้ว เราจะไม่ผ่านเขาไปอีกเลย� 3 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า
“ในวันนั ้น เสียงเพลงในพระวิหารจะเป็นเสียงรํา่ ไห้ จะมีศพมากมายทุกแห่งทิง้ ไว้เงียบๆ�
พระเจ้าทรงคํานวณบาปทัง้ หลายของอิสราเอล
โอ ท่านผู้ เหย ียบยํ่า คนขัดสน ท่านผู้ ทําลายคนยากจนแห่ง แผ่น ดิน จงฟัง ถ้อยคํา นี้
5 โดยกล่าวว่า “เมื่อไรหนอวัน ขึ้น คํ่า จะหมดไป เราจะได้ ขายข้าวของเรา เมื่อไรหนอวัน สะ
บาโตจะพ้นไป เราจะได้เอาข้าวสาลี ออกขาย เราจะได้กระทําเอฟาห์ให้ย่อมลง และกระทํา
เชเขลให้ โตขึ้น และหลอกค้า ด้วยตาชัง่ ขี้ ฉ้ อ 6 เพื่อ เราจะได้ ซ้ือ คนจนด้วยเงิน และซื้อ คน
ขัดสนด้วยรองเท้า สานคู่ หนึ่ ง เออ และขายกากข้าวสาลี� 7 โดยศั กด ิ์ ศร ี ของยาโคบ พระ
เยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณว่า “แน่ นอนที เดียว เราจะไม่ ลืม การกระทํา ของเขาสัก อย่างเดียว
เป็น นิ ตย์ 8 แผ่ นดิน จะไม่ หวัน
่ ไหวเพราะเรือ
่ งนี้ หรือ ทุ กคนที่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น จะไม่
ไว้ทุกข์ หรือ และแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดก็ เอ ่อ ขึ้น มาอย่างแม่ นํ้า ถู กซัด ไปซัด มาและยุบ ลงอีก
เหมือนแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์มิใช่หรือ� 9 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า “และต่อมาในวันนั ้น
เราจะกระทําให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวัน กระทําให้โลกมืดไปในกลางวันแสกๆ 10 เรา
จะให้การเลี้ยงของเจ้าทัง้ หลายกลับเป็นการไว้ทุกข์ และให้เสียงเพลงทัง้ สิน
้ ของเจ้าเป็นคํา
ครํา่ ครวญ เราจะนําผ้ากระสอบมาที่เอวของคนทัง้ หลาย และศีรษะทัว่ ไปก็จะล้าน และเรา
จะกระทําให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์ให้บุ ตรชายคนเดียวของเขา และวาระสุดท้ายก็ จะให้เห
มือ นวันที ่ ขมขื่น � 11 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาก็ มาถึง เมื่อ เราจะ
ส่ง ทุพภิกขภัย มาที่ แผ่น ดิน ไม่ใช่ การอดอาหาร หรือ การกระหายนํ้า แต่ จะอดฟัง พระวจะ
ของพระเยโฮวาห์ 12 เขาทัง้ หลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ ไปทะเลโน้ น และจากทิศเหนื อไป
ทิศ ตะวัน ออก เขาทัง้ หลายจะวิง่ ไปวิง่ มาเพื่อ แสวงหาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ แต่ เขา
จะหาไม่พบ 13 ในวันนั ้น สาวพรหมจารีสวยๆและคนหนุ่มจะสลบไสลเพราะความกระหาย
14 บรรดาผู้ที่ปฏิญาณโดยความบาปแห่งสะมาเรีย และกล่าวว่า ‘โอ ดานเอ๋ย พระของท่าน
มีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด� และว่า ‘พระมรรคาของเบเออร์เชบามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด� เขาเหล่านี้ จะ
ล้มลง และจะไม่ลุกขึ้นอีกเลย�
4

9
อิสราเอลจะถูกกระจัดกระจายไปทัว่ โลก (พบญ 28:63-68)
ข้าพเจ้า เห็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทับ ยืน อยู่ ข้างแท่ นบู ชา และพระองค์ ตรัสว ่า “จงตี
ที่ หัวเสาเพื่อให้ธรณี ประตู หวัน
่ ไหว และจงหักมันเสียให้เป็นชิน
้ ๆเหนื อศีรษะของประชาชน
ทัง้ หมด คนทีย
่ งั เหลืออยูเ่ ราจะสังหารเสียด้วยดาบ จะไม่มีผูใดหนี
้
ไปได้เลย จะไม่รอดพ้นไป
2
ได้สักคนเดียว แม้ว่าเขาจะขุดไปถึงนรก มือของเราจะจับเขามาจากที่นั ่น ถ้าเขาจะปีนไป
ฟ้าสวรรค์ เราจะนําเขาลงมาจากที่นั ่น 3 แม้ว่าเขาจะซ่อนอยูที
่ ่ยอดเขาคารเมล เราจะหาเขา
ที่ นั่นแล้วจับเขามา แม้ว่าเขาจะไปซ่อนอยู่ที่ ก้นทะเลให้พ้นตาเรา เราจะบัญชางู ที่ นั่น และ
มันจะกัดเขา 4 แม้ว่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย เราจะบัญชาดาบ
ที่ นั ่น และดาบจะฆ่า เขาเสีย เราจะจ้องมองดู เขาอยู่ เป็นการมองร้าย ไม่ใช่ มองดี� 5 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา พระองค์ ผู้ ทรงแตะต้องแผ่น ดิน และแผ่นดิ นก ็ ละลายไป
และบรรดาที่ อาศัยอยู่ในนั ้ นก็ไว้ทุกข์ และแผ่นดินนั ้นทัง้ หมดก็ เอ่อขึ้นมาอย่างแม่นํ้า และ
ยุบ ลงอีก เหมือนแม่น้ํา แห่งอ ียป
ิ ต์ 6 ผู้ ทรงสร้างห้องชัน
้ บนไว้ในสวรรค์ และตัง้ ฟ้า ครอบไว้
ที่ พื้นโลก ผู้ทรงเรียกนํ้าทะเลมาแล้วรดนํ้านั ้นบนพื้นโลก พระนามของพระองค์ คือ พระเย
โฮวาห์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “โอ คนอิสราเอลเอ๋ย แก่ เราเจ้าไม่เป็นเหมือนคนเอธิโอเปีย
1

อาโมส 9:8
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ดอกหรือ เรามิได้พาอิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์หรือ และพาคนฟีลิสเตียมาจากคัฟ
8
โทร์ และพาคนซีเรียมาจากคีรหรื
์ อ ดูเถิด พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจับอยู่
ที่ ราชอาณาจั กรอันบาปหนา และเราจะทําลายมันเสียจากพื้นโลก เว้นแต่ เราจะไม่ทําลาย
วงศ์ วานยาโคบให้สิ ้น เสียที เดียว � พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 9 “เพราะว่า ดู เถิด เราจะ
บัญชาและจะสัน
่ วงศ์ วานอิสราเอลท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลายอย่างกับสัน
่ ตะแกรง แต่
10
ไม่มี เม็ด ใดสัก เม็ด เดียวที่ ตกลงถึ งด ิน คนบาปทัง้ ปวงในประชาชนของเราจะตายด้วย
ดาบ คือผู้ที่กล่าวว่า ‘ความชัว่ จะตามไม่ทันและจะไม่พบเรา�
ราชาธิปไตยของดาวิดจะฟื้ นดังเดิม
เราจะยกพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วนัน
้ ตัง้ ขึ้นใหม่ และซ่อมช่องชํารุ ด
ต่างๆเสีย และจะยกที่ ปรักหักพังขึ้น และจะสร้างเสียใหม่อย่างในสมัยโบราณกาล 12 เพื่อ
เขาจะได้ยด
ึ กรรมสิทธิคนที
่เหลืออยู่ของเอโดม และประชาชาติทัง้ สิน
์
้ ซึ่งเขาเรียกด้วยนาม
ของเรา� พระเยโฮวาห์ผู้ทรงกระทําเช่นนี้ ตรัสดังนี้ แหละ
11 ในวันนั ้น

ทัง้ แผ่นดินอิสราเอลและคนอิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอาณาจักร 1000 ปี
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาก็ มาถึง เมื่อ คนที่ ไถจะทัน คนที่ เกี่ยว และคนที่
ยํ่า ผลองุน
่ จะทัน คนที่ หว่านเมล็ ดอง ุ่น จะมี น้ํา องุน
่ หยดจากภู เขา เนิ น เขาทัง้ สิน
้ จะละลาย
14
ไป เราจะให้อส
ิ ราเอลประชาชนของเรากลับสู่สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่พังนั ้นขึ้นใหม่
และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุน
่ และดื่ มน้าํ องุน
่ ของสวนนั ้น เขาจะทําสวนผลไม้และ
รับประทานผลของมัน 15 เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ถู กถอนออกไปจาก
แผ่นดินซึ่งเราได้มอบให้แก่เขาอีกเลย� พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
13
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โอบาดีห์

เราไม่รู ว่
้ าโอบาดีห์เป็นผู้ใด หรือว่าเขาพยากรณ์ ที่ ไหนหรือเมื่อไร เราไม่รู ว่
้ าบิดาของเขา
ชื่ออะไร ชื่อ โอบาดีห์ หมายความว่า “ผูนมั
้ สการ� หรือ “ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์� เขาอาจ
จะเป็น โอบาดีห์ ที่ กล ่าวถึง ใน 1 พกษ 18:3; 1 พศด 9:16; 8:38; 27:19 เขาอาจจะอยู่ ที่
ประเทศยูดาห์ (1:11)
เล่มนี้มีคําพยากรณ์ แห่งการพิพากษาต่อประเทศเอโดม (1:6, 8, 19, 21) เป้าหมายของ
เล่มนี้คือเพื่อแสดงว่าเอโดมจะต้องถูกพิพากษาเพราะเหตุเขาข่มเหงชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม นี่
อาจจะเกิด ขึ้น ในช่วงเวลาเดีย วกั นก ับ 2 พกษ 8 และ 2 พศด 21 (ประมาณปี ก่อน ค�ศ�
800) หนังสือเยเรมีย์ 49:7-22 มีคําพยากรณ์ เช่นกันต่อเอโดม
ความหายนะจะมาสู่เอโดม
1 นิ มิตของโอบาดีห์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสเกี่ยวด้วยเรือ
่ งเอโดมดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ
ข่าวลือจากพระเยโฮวาห์ ทูตคนหนึ่ งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้พูดว่า “จงลุก
ขึ้นเถิด ให้เราลุกไปทําสงครามกับเมืองเอโดม� 2 ดู เถิด เราได้ กระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ ให้ เจ้ าเป็ นที ่ ดู หมิน
่ อย่างมาก 3 ความเห่อเหิม แห่ง ใจของเจ้า ได้ ล่อลวง
เจ้าเอง เจ้ าผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในซอกหิน ที่ อาศัยของเจ้าอยู่สูง เจ้ ารําพึงอยู่ในใจว่า “ผู้ใดจะให้
เราลงมายัง พื้น ดิน� 4 แม้ว ่า เจ้า เหิน ขึ้น ไปสูง เหมือนนกอินทรี แม้ว ่า รัง ของเจ้า อยู่ ในหมู่
ดวงดาวทัง้ หลาย เราจะฉุ ดเจ้าลงมาจากที่ นั ่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 5 ถ้าขโมยเข้า
มาหาเจ้า ถ้าพวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน (เจ้าจะถูกทําลายสักเท่าใด� เขาจะไม่ขโมย
เพียงพอแก่ ตัวของเขาเท่านั ้นหรือ ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้าง
6
หรือ ข้าวของของเอซาวได้ถูกร้อ
ื ค้นสักเท่าใดหนอ ทรัพย์สมบัติซึ่งซ่อนไว้ก็ถูกค้นไปหมด
7 พันธมิตรทัง
้ สิน
้ ของเจ้าได้ ขับเจ้าไปถึงพรมแดน สหมิตรของเจ้าได้ ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้
ชนะเจ้า เสีย แล้ว มิ ตรที่ กิน ข้าวหม้อ เดียวกับ เจ้า ก็ วางกั บด ัก เจ้า เรือ
่ งนี้ ไม่มี ใครเข้าใจอะไร
8
เสียเลย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะไม่ทําลายคนฉลาดให้สิ้นไปจากเอโดม และ
ทําลายความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือ 9 โอ เทมานเอ๋ย ชายผู้มีกําลังทัง้ หลายของเจ้า
จะขยาด จนในที่สุดทุกคนที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร
ความบาปของเอโดมต่ออิสราเอล
เหตุ เพราะความรุ นแรงที่ กระทํา ต่อ ยาโคบน้ องชายของเจ้า ความอับอายจะปกคลุม
เจ้า ไว้ เจ้ าจะต้องถูก ตัดขาดออกไปเป็น นิ ตย์ 11 ในวั นที ่ เจ้ ายืน เป็น ปฏิ ปักษ์ ในวั นที ่ คน
ต่างด้าวนํา กําลัง ของเขาไปเป็น เชลย และคนต่างชาติ เข ้า มาทางประตู เมือง เขาจับ สลาก
เอากรุ งเยรู ซาเล็มกัน เจ้าก็เหมือนคนเหล่านั ้นคนหนึ่ ง 12 เจ้าไม่ควรยืนยิม
่ ้วยความพอ
้ อยูด
ใจในวันที่น้องชายของเจ้ารับเคราะห์ในวันนั ้น เจ้าไม่ควรเปรมปรีดิ์เย้ยประชาชนยูดาห์ในวั
นที ่เขาทัง้ หลายถูกทําลาย เจ้าไม่ควรจะโอ้อวดในวันที ่เขาตกทุกข์ได้ยาก 13 เจ้ าไม่ควรเข้า
ประตูเมืองแห่งประชาชนของเราในวันแห่งหายนะของเขา เออ เจ้าไม่ควรยืนยิม
่ ง
้ อยูใ่ นเรือ
ภัยพิบติ
ั ของเขาในวันแห่งหายนะของเขา เจ้าไม่ควรจะเข้าริบทรัพย์สินของเขาไปในวันแห่ง
หายนะของเขา 14 เจ้าไม่ควรจะยืนสกัดทางแยก เพื่อจะกําจัดพวกที่หลบหนี ของเขา เจ้าไม่
ควรจะมอบพวกที่เหลืออยูให้
่ แก่ศัตรู ของเขาในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก
10

การรือ
้ ทําลายเอโดม เปรียบได้กับวันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
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15 เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้ประชาชาติทัง
้ สิน
้ เข้ามาแล้ว

เจ้ากระทําแก่เขาอย่างไร
ก็จะมีผู้มากระทําแก่ เจ้ าอย่างนั ้น การตอบแทนของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเอง
16 เจ้าดื่มอยูบ
่ นภูเขาบริสุทธิ์ของเราฉั นใด ประชาชาติทัง้ สินก
้ ็จะดื่มไม่หยุดฉั นนั ้น เออ เขา
จะดื่มแล้วก็โอนเอนไป เขาจะเป็นเหมือนอย่างที่ไม่เคยเกิดมา
ในยุค 1000 ปี อิสราเอลจะได้แผ่นดินของเอโดมเป็นกรรมสิทธิ์
17 แต่ จะมี คนรอดพ้น ในภู เขาศิ โยน และที่ นั้น จะบริสุ ทธิ์ และวงศ์ วานของยาโคบจะได้
ถือกรรมสิทธิที
์ ่ดินอันเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา 18 วงศ์ วานของยาโคบจะเป็นไฟ วงศ์ วานของ
โยเซฟจะเป็นเปลวไฟ และวงศ์วานของเอซาวจะเป็นตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะไหม้และเผา
ผลาญเสีย วงศ์วานของเอซาวจะไม่มีใครรอดได้เลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ พระวาจา
19
แล้ว คนเหล่านั ้นทีอยู
่ ในภาคใต้
่
จะได้ภูเขาเอซาวเป็นกรรมสิทธิ์ คนเหล่านั ้นทีอยู
่ ในที
่
่ราบ
จะได้ แผ่ นดิน ฟี ลิ ส เตีย เขาจะได้ แผ่ นดิน เอฟราอิม และแผ่น ดิน สะมาเรีย เป็น กรรมสิทธิ์
และเบนยามินจะได้ กิเลอาดเป็นกรรมสิทธิ์ 20 พลโยธาของอิสราเอลที่ เป็นเชลยจะได้ ที่ ซึ่ง
เป็นของคนคานาอันไกลไปจนถึงศาเรฟัทเป็นกรรมสิทธิ์ ส่วนพวกเชลยชาวเยรู ซาเล็มทอยู
ี่ ่
21
ในเสฟาราดจะได้หว
ั เมืองในภาคใต้เป็นกรรมสิทธิ์ พวกผูช
้ ว
่ ยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน
เพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนัน
้ จะตกเป็นของพระเยโฮวาห์
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โยนาห์

โยนาห์ เก ิด ที่ เมือ งกัท เฮเฟอร์แคว ้ นกาลิ ลี ตระกูล เศบู ลุ น ในอาณาจักรเหนื อ เขารับ ใช้
ในสมัยกษั ตริย์เยโรโบอัมที่ 2 (2 พกษ 14:23-25) โยนาห์เป็นบุตรอามิททัย (1:1; 2 พกษ
14:23-25)
หนังสือโยนาห์ได้ รับการดู ถู กจากผู้สงสัยและคนที่ ไม่เชื่อในพระเจ้ามากกว่าเล่ มอ่น
ื ๆใน
พระคัมภีร ์ แต่ เล่ มน ี้ ได้ รับ การพิ สู จน ์ ว่า เป็น ความจริง มากกว่า เล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร เดิ
์ ม
และประวัติศาสตร์รับรองว่าโยนาห์คนนี้ มีจริง
พระเยซู ได้อ้างถึงเรือ
่ งของโยนาห์วา่ เป็นความจริงในเมื่อพระองค์ทรงเปรียบเทียบเรือ
่ ง
นี้ กับการถูกฝังไว้ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เอง (มธ 12:39-41) เพราะ
เหตุ วา่ พระเยซู ได้ เชื่อ ว่า เรือ
่ งนี้ เป็น ความจริง คนใดๆที่ ปฏิเสธเรือ
่ งนี้ ก็ เป็น คนชัว่ พระเจ้า
แห่งพระคัมภีรนี
์ ้ ทรงสามารถช่วยโยนาห์ให้พ้นจากปลาวาฬ และทรงสามารถช่วยพระเยซู
ให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้เช่นกัน
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์บุตรชายของอามิททัยว่า 2 “จงลุกขึ้นไปยังนี นะ

เวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั ้น เหตุ ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายได้ ข้น
ึ มาเบื้อง
หน้าเราแล้ว�
โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนี ไป แล้วเกิดพายุใหญ่
3 แต่ โยนาห์ ได้ ลุ กขึ้น หนี ไปยัง เมืองทารชิช จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านได้ ลงไปยัง
เมืองยัฟฟา และพบกําปั่ นลําหนึ่ งกําลังไปเมืองทารชิช ดังนั ้นท่านจึงชําระค่าโดยสาร และ
ขึ้น เรือ เดิน ทางร่วมกับ เขาทัง้ หลายไปยัง เมืองทารชิช ให้ พ้น จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์
4 แต่ พระเยโฮวาห์ทรงขับกระแสลมใหญ่ข้น
ึ เหนื อทะเล จึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั ้น จนน่า
กลัว กําปั่ นจะอับปาง 5 แล ้ว บรรดาลูก เรือก ็ กลัว ต่างก็ รอ
้ งขอต่อ พระของตน และเขาโยน
สินค้าในกําปั่ นลงในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบาขึ้น แต่โยนาห์เข้าไปข้างในเรือ นอนลงและหลับ
สนิ ท 6 นายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ เจ้าคนขี้เซาเอ๋ย อย่างไรกันนี่ ลุกขึ้น
ซิ จงร้องขอต่อ พระเจ้า ของเจ้า ชะรอยพระเจ้า นั ้น จะทรงระลึก ถึง พวกเราบ้าง เราจะได้ ไม่
พินาศ� 7 เขาทัง้ หลายก็ชก
ั ชวนกันว่า “มาเถอะ ให้เราจับสลากกัน เพื่อเราจะทราบว่า ใคร
เป็นต้นเหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ � ดังนั ้นเขาก็จับสลาก สลากนั ้นกต
็ กแก่โยนาห์ 8 เขา
จึง พู ดก ั บท ่า นว่า “จงบอกเรามาเถิด ว่า ภัย ซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ เรานี้ ใครเป็นต้น เหตุ เจ้ าหากิน
ทางไหน และเจ้า มาจากไหน ประเทศของเจ้า ชื่อ อะไร เจ้ าเป็น คนชาติ ไหน � 9 และท่านจึง
ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนฮีบรู และข้าพเจ้ายําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้ง� 10 คนทัง้ ปวงก็กลัวยิง่ นั ก จึงถามท่านว่า “ท่านกระทํา
อะไรเช่นนี้ หนอ� เพราะคนเหล่านั ้นทราบแล้วว่า ท่านหลบหนี จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพราะท่านบอกแก่เขาเช่นนั ้น 11 เขาทัง้ หลายจึงกล่าวแก่ท่านว่า “เราควรจะทําอย่างไรแก่
ท่าน เพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเรา� เพราะทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้นทุกที
ปลามหึมาตัวหนึ่ งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
ท่านจึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงจับ ตัว ข้าพเจ้า โยนลงไปในทะเลก็ แล้ว กัน ทะเลก็ จะ
สงบลงเพื่อท่าน เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ที่ พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ ก็เนื่ องจากตัว
ข้าพเจ้าเอง� 13 ถึงกระนั ้นก็ดีพวกลูกเรือก็ชว
่ ยกันตีกรรเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนําเรือก
12
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ลับเข้าฝั่ งแต่ไม่ได้ เพราะว่าทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้นต้านเขาไว้ 14 เพราะฉะนั ้นเขาจึงร้องทูล
ต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายขอวิงวอนต่อพระองค์ ขอ
อย่าให้พวกข้าพระองค์พินาศเพราะชีวต
ิ ของชายผู้นี้ เลย ขออย่าให้โทษของการทําให้โลหิต
ที่ไร้ความผิดตกมาเหนื อข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทํา
สิง่ ที่ พระองค์ ทรงพอพระทัย� 15 เขาจึงจับโยนาห์ทิง้ ลงไปในทะเล ความปั่ นป่วนในทะเลก็
สงบลง 16 คนเหล่านั ้นก็ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ยิง่ นั ก เขาทัง้ หลายก็ถวายสัตวบูชาแด่พระเย
โฮวาห์และปฏิญาณตัวไว้ 17 และพระเยโฮวาห์ทรงกําหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่ งกลืนโยนาห์
เข้าไป โยนาห์ก็อยูในท้
่
องปลานั ้นสามวันสามคืน

2
โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป
แล ้ว โยนาห์ ก็ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจากภายในท้องปลานั ้น 2 ว่า
“ในคราวที่ ข้า พระองค์ ตกทุกข์ ได้ ยาก ข้า พระองค์ ร้องทุกข์ ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระองค์
ทรงสดับ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ร้องทูล จากท้อง ของนรก และพระองค์ ทรงฟัง เสียงข้า
พระองค์ 3 เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ลงไปในที่ ลึก ในท้องทะเล และนํ้า ก็ ท่วม
ล้อม รอบ ข้า พระองค์ ไว้ บรรดา คลื่น และ ระลอก ของ พระองค์ ท่วม ข้า พระองค์ แล้ว 4 ข้า
พระองค์ จึง ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ถู ก เหวีย
่ ง ให้ พ้น จาก สาย พระเนตร ของ พระองค์ แต่ ข้า
พระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิข
์ องพระองค์ได้อีก� 5 นํ้าก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึง
จิตใจข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่ 6 ข้า
พระองค์ ลงไปยัง ที่ รากแห่ง ภู เขาทัง้ หลาย แผ่ นดิ นก ับ ดาลประตูปิ ดก ั ้นข้า พระองค์ ไว้เป็น
นิ ตย์ แต่กระนั ้ นก็ดี โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงนําชีวต
ิ
7
ของข้าพระองค์ข้น
ึ มาจากความเปื่ อยเน่า เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ระลึก ถึง พระเยโฮวาห์ และคํา อธิษฐานของข้า พระองค์ มาถึง พระองค์ เข้า สู่ พระวิ
หารบริสุทธิ์ของพระองค์ 8 บรรดาผู้ที่ แสดงความนั บถือต่อพระเทียมเท็จ ย่อมสละทิง้ พระ
เมตตาเสีย 9 แต่ ข้าพระองค์ จะถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุ ณ
ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณอย่างนั ้น การที่ชว
่ ยให้รอด
10
นั ้นเป็นของพระเยโฮวาห์� และพระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ปลานั ้น มันก็สํารอกโยนาห์ออกไว้
บนแผ่นดินแห้ง
1

3

พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนี นะเวห์กลับใจ
แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง โยนาห์ เป็น คํารบสองว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปยัง นี นะ
เวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่ เมืองนั ้น ตามที่ เราบอกเจ้า� 3 ดัง นั ้น โยนาห์จึง ลุก ขึ้น ไป
ยัง นี นะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ฝ่ายนี นะเวห์เป็น นครใหญ่ โตมากที เดียว ถ้า
จะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน 4 โยนาห์ตัง้ ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ ง
และท่านก็รอ
้ งประกาศว่า “อีกสี่สิบวัน นี นะเวห์จะถูกควํา่ � 5 ฝ่ายประชาชนนครนี นะเวห์ได้
เชื่อพระเจ้า เขาประกาศให้อดอาหาร และสวมผ้ากระสอบ ตัง้ แต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้ อยที่สุด
6 กิตติศัพท์ นี้ ลือ ไปถึง กษั ตริย์ นครนี นะเวห์ พระองค์ ทรงลุก ขึ้น จากพระที่ นั ่ง ทรงเปลื้อง
ฉลองพระองค์ ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้เถ้า 7 พระองค์ ทรง
ออกพระราชกฤษฎี กา ประกาศไปทัว่ นครนี นะเวห์ โดยอํา นาจกษั ตริย์ และบรรดาขุนนาง
ทัง้ หลายว่า “คนหรือ สัตว์ ไม่ ว่า ฝูง สัตว์ใหญ่ หรือ ฝูง สัตว์เล็ก ห้ามลิม
้ รสสิง่ ใดๆ อย่า ให้ กิน
8
อาหาร อย่าให้ด่ืมน้าํ ให้ทัง้ คนและสัตว์น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ ให้ตัง้ จิตตัง้ ใจร้องทูลต่อพระเจ้า
เออ ให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชัว่ และเลิกการทารุ ณซึ่งมือเขากระทํา 9 ใครจะ
1
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รู ได้
้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย คลายจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อว่าเราจะ
มิ ได้ พินาศ � 10 เมื่อ พระเจ้า ทอดพระเนตรการกระทํา ของเขาแล้ วว ่า เขากลับ ไม่ ประพฤติ
ชัว่ ต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรง
ลงโทษเขา

4

โยนาห์โกรธ

1 เหตุการณ์ นี้ ไม่เป็นทีพ
่ อใจโยนาห์อย่างยิง่ และท่านโกรธ 2 ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเยโฮ

วาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อข้าพระองค์ยงั อยูใ่ นประเทศของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
พู ดแล้ วว ่า จะเป็น ไปเช่น นี้ มิใช่หรือ นี่ แหละเป็น เหตุ ให้ข้า พระองค์ ได้ รีบหนี ไปยัง เมืองทาร
ชิช เพราะข้าพระองค์ ทราบว่า พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระคุ ณ และทรง
พระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และบริบู รณ ์ ด้วยความเมตตา และทรงกลับ พระทัย ไม่ ลงโทษ 3 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเอาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะ
ว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู�
่
พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์
และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “การที่ เจ้ าโกรธเช่น นี้ ดี อยู่หรือ � 5 แล ้ว โยนาห์ก็ ออกไปนอก
นคร นั ่งอยูท
่ างทิศตะวันออกของเมืองนั ้น และท่านทําเพิงไว้เป็นทีท
่ ่านอาศัย ท่านนั ่งอยูใต้
่
ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์ อันจะเกิดขึ้นกับนครนั ้น 6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้
ต้นละหุง่ ต้นหนึ่ งงอกขึ้นมาเหนื อโยนาห์ ให้เป็ นที่กําบังศีรษะของท่าน เพื่อให้บรรเทาความ
ร้อนรุ ม
่ กลุ้มใจในเรือ
่ งนี้ เพราะเหตุต้นละหุง่ ต้นนี้ โยนาห์จึงมีความยินดียิง่ นั ก 7 แต่ในเวลา
เช้า วันร ุ่ง ขึ้น พระเจ้า ทรงกําหนดให้หนอนตัว หนึ่ ง มากั ดก ิน ต้น ละหุง่ ต้น นั ้น จนมัน เหีย
่ วไป
8 ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ข้น
ึ แล้ว พระเจ้าทรงกําหนดให้ลมตะวันออกที่ รอ
้ นผากพัดมา และ
แสงแดดก็ แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านอ่อนเพลีย ไป และท่านนึ ก ปรารถนาในใจที่
จะตายเสีย จึง ทูล ขอว่า “ให้ ข้า พระองค์ ตายเสี ยก ็ ดี กว่า อยู�
่ 9 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ โยนาห์
ว่า “ที่ เจ้ าโกรธเพราะต้น ละหุง่ นั ้น ดี อยู่ แล ้ว หรือ� ท่านทูล ว่า “ที่ ข้า พระองค์ โกรธถึง อยาก
ตายนี้ ดี แล้ว พระเจ้าข้า� 10 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้ าสงสารต้นละหุง่ นั ้น ซึ่งเจ้ามิได้
ลงแรงปลูก หรือมิได้กระทําให้มันเจริญ มันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดี
ยวดุจกัน 11 ไม่สมควรหรือที่เราจะไว้ชีวิตเมืองนี นะเวห์นครใหญ่นั ้น ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า
หนึ่ งแสนสองหมื่นคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงเป็ นอัน
มากด้วย�
4
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มีคาห์

มี คาห์ เป็น ชาวเมืองโมเรเชทแห่ง ประเทศยู ดาห์ (1:14) เราไม่ ทราบเกี่ยวกับ ครอบครัว
หรือประวัติของเขา แต่เราทราบว่าเขาเป็นชาวเมืองโมเรเชท (1:1; ยรม 26:18) ตามข้อที่
1 เราเห็นว่ามีคาห์อยูสม
่ ัยเดียวกันกับอิสยาห์ (อสย 1:1) และเขาพยากรณ์ ในรัชสมัยกษั ตริ
ย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์ ใน 4:1-8 มีคาห์ได้พยากรณ์ ถึงการรวบรวมและความรอด
ของอิสราเอลและถึงอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซูด้วยคําอันไพเราะมาก เขาได้พยากรณ์
ถึงการที่ อส
ิ ราเอลจะเป็นเชลย การบุ กรุ กแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม การบังเกิดของพระเยซู ที่ หมู่
บ้านเบธเลเฮม (5:2) และอาณาจักร 1000 ปี ของพระเยซู ในมธ 10:35-36 พระเยซูได้อ้าง
ข้อความจากหนั งสือมีคาห์
หนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 ภาค แล้วแต่ละภาคได้เริม
่ ต้นด้วยคําว่า “จงฟัง�
พระเจ้าทรงมีเรือ
่ งกล่าวโทษแก่สะมาเรียและยูดาห์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ มาถึ งม ี คาห์ ชาวเมืองโมเรเชท ในรัช กาลโยธาม อาหัส
และเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งประเทศยูดาห์ ซึ่งท่านได้ เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรู ซาเล็ม
2 ชนชาติ ทัง
้ หลายเอ๋ย ทุกคนจงฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัดที่ อยู่ในนั ้น จงฟัง และให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ
์ ของพระองค์ 3 เพราะ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ เสด็จ ออกจากสถานของพระองค์ และจะเสด็จ
ลงมา ทรงเหยียบยํ่า ที่ สูง ของพิ ภพ 4 ภู เขาจะละลายไปภายใต้ พระองค์ และหุบเขาจะถูก
ผ่า เหมือนขี้ ผ้งึ หน้าไฟ เหมือนนํ้า ที่ เทลงมาตามที่ ชัน 5 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ บังเกิด ขึ้น
เพราะการละเมิด ของยาโคบ และเพราะความบาปของวงศ์ วานอิสราเอล การละเมิด ของ
ยาโคบนั ้น คือ อะไร สะมาเรียม ิ ใช่ หรือ ปู ชน ีย สถานสูง แห่ง ยู ดาห์ คือ อะไร เยรู ซาเล็ม มิ ใช่
หรือ 6 เหตุฉะนั ้น เราจะกระทําสะมาเรียให้เป็นกองสิง่ ปรักหักพังอยู่ในที่ โล่ง เป็ นที ่สําหรับ
ทํา สวนองุน
่ เราจะเทก้อนหิ นที ่ ใช้ สร้างเมืองนั ้น ลงที่ หุบเขา จะให้ เห ็ นรากฐานของเมือง
7 รู ปเคารพแกะสลักทัง
้ สิน
้ ของเมืองนั ้นจะถูกทุบเป็นชิน
้ ของเมืองนั ้นจะถูก
้ ๆ ค่าจ้างทัง้ สิน
เผาเสียด้วยไฟ และเราจะกระทําให้รู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นถูกทิง้ ร้าง เพราะเมืองนั ้น
รวบรวมรู ป เคารพเหล่า นี้ มาด ้วยค่า จ้างของหญิง แพศยา และมัน จะกลับ เป็น ค่า จ้างของ
หญิง แพศยา 8 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง รํา่ ไห้ และครํา่ ครวญ ข้าพเจ้า จะเดิน เท้า เปล่า และ
เปลือยกายไปไหนๆ ข้าพเจ้าจะส่งเสียงรํา่ ไห้ดุ จมังกร และเสียงครวญครางดุจนกเค้าแมว
9 เพราะว่ารอยแผลของเมืองนั ้นรักษาไม่หาย และได้ลามมาถึงยูดาห์ ได้มาถึงกระทัง
่ ประตู
10
เมืองแห่ง ประชาชนของเราคือ ถึง เยรู ซาเล็ม อย่า บอกเรือ
่ งนี้ ในเมือ งกัท อย่า ร้องไห้ ไป
11
เลย จงเกลือกกลิง้ ตัวอยูใ่ นฝุ่นในวงศ์วานอัฟราห์ ชาวเมืองชาฟีรเอ๋
์ ย จงผ่านไปตามทาง
ของเจ้าด้วยตัวเปลือยเปล่าและอับอาย ชาวเมืองศานั นไม่ได้ออกมาในเมื่อเบธเอเซลรํา่ ไห้
มันจะเอาสถานที่ตัง้ ของมันไปเสียจากเจ้า 12 เพราะว่าชาวมาโรทคอยความดีอยูด้
่ วยความ
13
รอบคอบ แต่ภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรู ซาเล็ม โอ ชาวเมืองลา
คี ช เอ๋ย จงเทียมม้า เข้า กับ รถรบ เธอเริม
่ สร้างบาปให้ แก่ บุ ตรสาวของศิ โยน เพราะได้ พบ
การละเมิดของอิสราเอลในเจ้า 14 เพราะฉะนั ้น เจ้าจะต้องมอบของไว้อาลัยให้แก่โมเรเชทกัท บรรดาเรือนของอัคซีบจะเป็นสิง่ อสัตย์แก่บรรดากษั ตริย์อิสราเอล 15 โอ ชาวเมืองมาเร
ชาห์เอ๋ย เราจะนําผู้รบ
ั มรดกมาสู่เจ้าอีก ท่านจะมายังอดุลลัมซึ่งเป็นสง่าราศีของอิสราเอล
1
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16 จงกล้อนผมและโกนหนวดโกนเคราเสีย

เพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ลูกรักที่พอใจของเจ้า จงทําตัว
ให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกอินทรี เพราะเขาทัง้ หลายได้จากเจ้าไปเป็นเชลย

2

ความโลภและพวกผู้พยากรณ์ เท็จนําความหายนะมาสู่ยูดาห์
และคิดกระทําความชัว่ อยูบ
่ นที่นอนของตน พอรุ ง่ ขึ้นเช้า
ก็ออกไปกระทํา เพราะว่าการนั ้นอยูใ่ นอํานาจมือของเขาที่จะกระทําได้ 2 เขาโลภที่ดินแล้วก็
ใช้ความรุ นแรงยึดเอาไป เขาโลภบ้านเรือนและก็ รบ
ิ ไปเสีย เขาบีบบังคับคนและบ้านเรือน
3
ของเขา และบีบคนกับมรดกของเขา เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา
กําลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ ซึ่งเจ้าจะหลบคอของเจ้าให้พ้นไปไม่ได้ และเจ้าจะเดิน
อย่างผึ่งผายไปไม่ ได้ เพราะเวลานี้ เป็น การวิบั ติ 4 ในวัน นั ้น จะมี คนเล ่า คํา อุปมาต่อสู้ เจ้า
และจะรํา่ ไห้ ด้วยการโอดครวญอย่างขมขื่ นว ่า “พวกเราพินาศอย่างสิน
้ เชิง แล้ว พระองค์
ทรงเปลี่ยนที่ ดิ นกรรมสิทธิ์ แห่ งชนชาติ ของข้า พระองค์ ทรงถอนไปจากข้า เสีย แล้ว หนอ
พระองค์ ทรงแบ่ง ไร่นาของพวกเราให้ แก่ บรรดาคนที่ จั บก ุม พวกเรา� 5 ดัง นั ้น เจ้ าจะไม่ มี
ใครจับ สลากแบ่ง ที่ ดิ นก ัน ในชุมชนแห่ง พระเยโฮวาห์ 6 เขากล่าวแก่ ผู้ ที่ พยากรณ์ ว่า “อย่า
พยากรณ์ เลย� เขาจะไม่พยากรณ์ แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่อับอาย 7 โอ พวกที่มีชื่อว่า
วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์หมดความอดทนแล้วหรือ สิ่งเหล่า
นี้ เป็นการกระทําของพระองค์หรือ ถ้อยคําของเราไม่กระทําให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ ดําเนิ นใน
ความเที่ยงธรรมหรือ 8 ในตอนหลังๆนี้ ประชาชนของเราลุก ขึ้น ต่อสู้ อย่างกับ เป็น ศั ตรู เจ้ า
ริบเอาเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าจากผูที
้ ่ผ่านไปโดยไว้วางใจ ด้วยไม่นึกฝันว่าจะมีสงคราม 9 เจ้าขับ
ไล่พวกผูห
้ ญิงในประชาชนของเราออกไปจากเรือนอันผาสุกของเขาทัง้ หลาย เจ้าได้เอาสง่า
ราศี ของเราไปเสีย จากเด็กๆของเขาเป็น นิ ตย์ 10 จงลุก ขึ้น และจากไป เพราะที่ นี่ ไม่ใช่ ที่ พัก
ของเจ้า เพราะความไม่สะอาดซึ่งจะทําลายเจ้า ด้วยความพินาศอย่างทุกข์ระทม 11 หากคน
ใดจะเที่ยวไปโดยมี นิสัย หลอกลวงและมุ สาว ่า “เราจะพยากรณ์ ให้ ท่านฟัง เรือ
่ งเหล้า องุน
่
และเมรัย� เขาจะเป็นผู้พยากรณ์ ของชนชาตินี้ ได้ละ
1 วิบัติแก่ผูที
้ ่เตรียมความชัว่ ช้า

พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
12 โอ ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้า ทัง
้ หลายเป็นแน่ เราจะรวบรวมคนอิสราเอลที่ เหลือ
อยู่ และจะตัง้ เขาไว้ด้วยกัน เหมือนฝูง แพะแกะที่ อยู่ ในเมืองโบสราห์ เหมือนฝูง สัตว์ที่ อยู่
ในคอก เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุมีคนมากมาย 13 ผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทัง้
หลาย เขาทัง้ หลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตู เมือง เขาจะออกไปทางนี้ กษั ตริย์
ของเขาทัง้ หลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮวาห์จะทรงนําหน้าเขา

3

ยูดาห์จะถูกนําไปเป็นเชลย เยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย
1 และข้าพเจ้ากล่าวว่า โอ ท่านทัง
้ หลายผู้เป็นประมุขของยาโคบ คือบรรดาผู้ครอบครอง
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง ท่านทัง้ หลายต้องทราบความยุ ติ ธรรมไม่ ใช่ หรือ 2 ท่านทัง้
หลายผูเกล
้
ียดชังความดีและรักความชัว่ ผูที
้ ่ฉี กหนั งออกจากประชาชนของเรา และฉี กเนื้ อ
ออกจากกระดูกของเขาทัง้ หลาย 3 ผู้ที่กินเนื้ อชนชาติของเรา และถลกหนั งออกจากตัวเขา
ทัง้ หลาย และหัก กระดูก ของเขา และสับ เขาเป็น ชิน
้ ๆ เหมือนกับ ทํา ไว้ใส่ หม้อ และเหมือน
4
เนื้ อที่ อยู่ ในหม้อ ขนาดใหญ่ แล ้ว เขาจะร้องทุกข์ ต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ จะไม่ ทรง
ฟังเขา คราวนั ้นพระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์เสียจากเขาทัง้ หลาย เพราะเขาได้ประพฤติ
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อย่างชัว่ ร้าย 5 พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ ยวด ้วยเรือ
่ งผู้ พยากรณ์ ผู้ ที่ นํา ชนชาติ ของข้าพเจ้า ให้
หลงไป ผู้ ที่ กัด ด้วยฟัน และร้องว่า “จงเป็นสุข เถิด� ผู้ ที่ ไม่ ยื่น อะไรใส่ ปากของเขา แต่ พวก
เขาประกาศสงครามต่อเขา 6 เพราะฉะนั ้น จะเป็นกลางคืนแก่เจ้าปราศจากนิ มิต และความ
มืดทึบจะบังเกิดแก่เจ้าปราศจากการทํานาย สําหรับพวกผู้พยากรณ์ นี้ ดวงอาทิตย์จะตกไป
และกลางวั นก ็ จะมื ดอย ู่ เหนื อ เขา 7 ผู้ ทํานายจะอับอาย พวกโหรจะขายหน้า เออ เขาทัง้
หลายจะปิดริมฝีปากด้วยกันหมด เพราะว่าไม่มีคําตอบมาจากพระเจ้า 8 แต่สําหรับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิเดช
คือด้วยพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ และทัง้ ความยุติธรรมกับ
์
กําลังที่ จะประกาศการละเมิดของยาโคบแก่ เขาเอง และประกาศบาปของอิสราเอลแก่ เขา
เอง 9 ท่านทัง้ หลายผูเ้ ป็นประมุขแห่งวงศ์วานของยาโคบ คือผูค
้ รอบครองวงศ์วานอิสราเอล
จงฟัง ข้อความนี้ คือ ท่านผู้ ชงั ความยุ ติ ธรรมและผู้ แปรความเที่ยงตรงทัง้ สิน
้ ให้ ปรวนไป
10 ผู้สร้างศิ โยนด้วยโลหิต และสร้างเยรู ซาเล็ มด้วยความชัว
่ ช้า 11 ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้
ตัดสินความด้วยเห็นแก่ สินบน ปุ โรหิตของเธอสัง่ สอนด้วยเห็นแก่ สินจ้าง ผู้พยากรณ์ ของ
เธอทํานายด้วยเห็นแก่เงิน ถึงกระนั ้นเขาทัง้ หลายยังอิงพระเยโฮวาห์และกล่าวว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเรามิใช่หรือ ไม่มีความชัว่ อย่างไรเกิดขึ้นแก่เราได้� 12 ด้วยเหตุนี้
แหละ เพราะเจ้านี่ เอง ศิโยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนา เยรู ซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักห
ักพัง และภูเขาแห่งพระนิ เวศจะเป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้

4
อาณาจักร 1000 ปีในอนาคต
คือภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูง
ที่สุด ในจําพวกภู เขาทัง้ หลาย และจะถูก ยกขึ้น ให้เหนื อ บรรดาเนิ น เขา ชนชาติ ทัง้ หลายจะ
หลัง่ ไหลเข้ามาหา 2 และประชาชาติเป็ นอันมากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขา
ของพระเยโฮวาห์ ยัง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของยาโคบ เพื่อ พระองค์ จะทรงสอนวิถี ของ
พระองค์ แก่ เรา และเพื่อ เราจะเดิน ในมรรคาของพระองค์� เพราะว่า พระราชบัญญั ติ จะ
ออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ จะ
ทรงวินิจฉั ย ระหว่างชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก และจะทรงตัดสิน เพื่อ บรรดาประชาชาติ
อัน แข็ง แรงที่ อยู่ ไกลออกไป และเขาทัง้ หลายจะตี ดาบของเขาให้ เป็น ผาลไถนา และหอก
ของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อ
ไป 4 แต่ ต่างก็ จะนั ่งอยู่ใต้ ซุ้ มองุ่นและใต้ ต้นมะเดื่อของตน และจะไม่มีใครมากระทําให้เขา
สะดุ้งกลัว เพราะพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ ตรัสอย่างนี้ แล้ว 5 ด้วยว่าบรรดา
ชนชาติทัง้ หลายต่างก็ดําเนิ นในนามแห่งพระของตน แต่เราจะดําเนิ นในพระนามของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นนิ ตย์สืบๆไป 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในคราวนั ้นเราจะรวบรวม
คนขาพิการ และจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไป และบรรดาผู้ที่เราได้ให้ทุกข์ใจ 7 คนที่ขา
พิการนั ้น เราจะให้เป็น คนที่ เหลือ อยู่ คนที ่ ถู กทิง้ ไปนั ้น เราจะให้เป็น ชนชาติ ที่ เข้ม แข็ง และ
พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนื อเขาที่ ภูเขาศิ โยนตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนชัวก
่ ัลปาวสาน
8 โอ หอคอยที่ เฝ้า ฝูง สัตว์ เอ๋ย เจ้ าผู้ เป็ น ป้ อมปราการอัน แข็งแกร่ง สําหรับ บุตรสาวแห่ง ศิ
โยน อํานาจครอบครองดัง้ เดิมจะมาสู่เจ้า ราชอาณาจักรจะมาสู่บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็ม
1 ในยุคหลังจะเป็ นดังนี้

อิสราเอลจะต้องถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับมายังแผ่นดินของตน

9 เออ

ทําไมเจ้าร้องไห้เสียงดัง ไม่มีกษั ตริย์ปกครองเจ้าหรือ ที่ ปรึกษาของเจ้าพินาศเสีย
แล้วหรือ เจ้าจึงเจ็บปวดรวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตร 10 โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย จงบิด
ตัวและโอดครวญไปเถิด อย่างกับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัดนี้ เจ้าจะต้องออกไปจากนคร
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ไปพักอยูต
่ ามไร่นา เจ้าจะต้องไปยังบาบิโลน เจ้าจะได้รบ
ั การช่วยให้รอดพ้น ณ ที่นั่น พระเย
โฮวาห์จะทรงไถ่เจ้า ณ ที่นั ่นให้พ้นจากมือศัตรูของเจ้า 11 บัดนี้ ประชาชาติมากหลายได้ชุมนุ
มต่อสู้ เจ้า กล่าวว่า “จงให้มันหมดความศั กดิ์สิทธิ์ ให้ตาของเราเพ่งดูศิโยน� 12 แต่เขาทัง้
หลายไม่ ทราบถึงพระดําริของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายไม่ เข้าใจในแผนการของพระองค์
ที่ พระองค์ จะทรงรวบรวมเขาทัง้ หลายเข้า มา ดัง รวมฟ่อนข้าวไว้ที่ ลานนวดข้าว 13 โอ บุ ต
รสาวศิ โยนเอ๋ย จงลุก ขึ้น และนวดเถิด เพราะว่า เราจะทํา เขาของเจ้า ให้ เป็น เหล็ก และกีบ
เท้า ของเจ้า ให้ เป็น ทองสัมฤทธิ์ และเจ้า จะตี ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากให้ เป็น ชิน
้ ๆ และ
เราจะมอบสิง่ ที่ ได้ มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มอบสมบัติ ของเขาทัง้ หลายแด่ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าแห่งพิภพจบสิน
้

5

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบังเกิดของพระเยซูที่เบธเลเฮม
1 โอ บุ ตรสาวแห่ง กองทัพ ทหารเอ๋ย บัดนี้ เจ้ าจงรวมกัน เป็ นกองทัพ ศัตรู มาล้อมเราทัง
้
2
หลายไว้ เขาจะเอาไม้ ตี แก้ มของผู้ ปกครองอิสราเอล เบธเลเฮม เอฟราธาห์ เอ๋ย แต่ เจ้ า
ผู้ เป็น หน่วยเล็ก ในบรรดาคนยู ดาห์ ที่ นั บ เป็น พันๆ จากเจ้า จะมี ผู้ หน ่ึ งออกมาเพื่อ เรา เป็น
ผู้ ที่ จะปกครองในอิสราเอล ดัง้ เดิม ของท่านมาจากสมัย เก่า จากสมัย โบราณกาล 3 ดัง นั ้น
พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้จนถึง เวลาที่ หญิง ผู้ เจ ็บ ครรภ์ จะคลอดบุตร แล ้ว บรรดาพี่ น้องที่
เหลืออยูจะกลั
่
บมายังคนอิสราเอล
ยุคอาณาจักร 1000 ปี
4 และพระองค์จะทรงยืนมัน
่ ทรงเลี้ยงดูด้วยพระกําลังแห่งพระเยโฮวาห์ ด้วยสง่าราศีแห่
งพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ และเขาทัง้ หลายอยู่ ได้ เพราะบัดนี้ พระองค์
จะทรงเป็น ใหญ่ ตลอดจนถึง ที่สุด ท้ายปลายพิ ภพ 5 พระองค์ ผู้ นี้ จะเป็น สันติ สุข คือ เมื่อ
ชาวอัส ซีเรีย จะยกเข้า มาในแผ่น ดิน ของเราและเมื่อ เขาจะเหยียบยํ่า ในปราสาททัง้ หลาย
ของเรา เราจะยกผู้ เลี้ยงแกะเจ็ด คนและเจ้า นายแปดคนมาต่อ ต้านเขา 6 เขาทัง้ หลาย
จะทํา ลายแผ่นดิ นอ ัสซี เรียด ้วยดาบ และแผ่น ดิน นิ มโรดในทางเข้า และพระองค์ จะทรง
ช่วยเราให้ พ้น จากชาวอัส ซีเรีย เมื่อ ชาวอัส ซีเรีย ยกเข้า มาในแผ่น ดิน ของเรา และเหยียบ
ยํ่า ภายในเขตแดนของเรา 7 แล ้ว คนยาโคบที่ เหลือ อยู่ จะอยู่ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายเป็
นอันมาก เหมือนนํ้าค้างจากพระเยโฮวาห์ เหมือนห่าฝนที่ ตกบนหญ้า ซึ่งไม่อยู่คอยมนุษย์
หรือคอยบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 8 และคนยาโคบที่เหลืออยูจะอยู
่
ท
่ ่ามกลางประชาชาติ ใน
ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมาก ดังสิงโตอยูท
่ ่ามกลางสัตว์เดียรัจฉานในป่า ดังสิงโต
หนุ่มอยูท
่ ่ามกลางฝูงแพะแกะ ซึ่งเมื่อมันผ่านไป มันกเหย
็
ียบยํ่าลงและฉี กเสีย ไม่มีใครช่วย
ให้พ้น ได้ 9 มือ ของเจ้า จะถูก ยกขึ้น เหนื อ คู่ อริของเจ้า และศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะถูก ตัดขาด
ไป 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะขจั ดม ้า ของเจ้า ให้ หมดไปจากท่ามกลาง
เจ้า และจะทําลายรถรบของเจ้า 11 และเราจะขจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้า และ
จะโค่ นที ่กําบังเข้มแข็งของเจ้าทัง้ สิน
้ 12 เราจะขจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า เจ้ า
13
จะไม่ มี หมอผี อีก ต่อ ไป เราจะขจัด รู ป เคารพสลัก ของเจ้า ออกเสีย ด้วย และทํา ลายเสาศั
กดิสิ
ามกลางเจ้า เจ้าจะมิได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไป 14 เราจะ
์ ทธิจากท่
์
ถอนเสารู ปเคารพของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายเมืองของเจ้าเสีย 15 เราจะ
แก้แค้นเพราะความโกรธและความกริว้ ต่อประชาชาติ ดังที่ไม่เคยมีใครได้ยน
ิ เลย

6

พระเจ้าทรงมีคดีกับอิสราเอล
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1 จงฟังสิง
่ ที่พระเยโฮวาห์ตรัส จงลุกขึ้น แถลงคดีของเจ้าต่อหน้าภูเขาทัง้ หลาย จงให้เนิ น

เขาฟัง เสียงของเจ้า 2 โอ ภู เขาทัง้ หลาย ทัง้ รากฐานที่ ทนทานของพิภพเอ๋ย จงฟัง คดี ของ
พระเยโฮวาห์เถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมีคดี กับประชาชนของพระองค์ และพระองค์
จะทรงสู้ ความกับอิสราเอล 3 “โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราได้ กระทําอะไรแก่ เจ้า เราได้ ให้
เจ้ าอ่อนเพลียในกรณี ใด จงตอบมา 4 ด้วยว่าเราได้ นําเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และไถ่
5
เจ้ามาจากเรือนทาส และเราใช้ให้โมเสส อาโรน และมิเรียม นําหน้าเจ้าไป โอ ประชาชน
ของเราเอ๋ย จงระลึ กว่า บาลาคกษั ตริย์โมอับคิดอุบายประการใด และบาลาอัมบุตรชายเบ
โอร์ได้ ตอบเขาอย่างไรจากชิ ทธิ มถึ งก ิล กาล มี อะไรเกิด ขึ้น เพื่อ เจ้า จะได้ ทราบความชอบ
ธรรมของพระเยโฮวาห์� 6 “ข้าพเจ้า จะนํา อะไรเข้า มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อ
พระพักตร์พระเจ้าเบื้องสูง ควรข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครือ
่ งเผาบูชาหรือ ด้วยลูกวัว
อายุหน่งึ ขวบหลายตัวหรือ 7 พระเยโฮวาห์จะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันๆตัว และ
ธารนํ้ามันหลายหมื่นสายหรือ ควรที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปี ชาํ ระการละเมิดของข้าพเจ้า
หรือ คือ ถวายผลแห่ง กายของข้าพเจ้า ชําระบาปแห่ง วิญญาณของข้าพเจ้า� 8 โอ มนุษย์
เอ๋ย พระองค์ ทรงสําแดงแก่ เจ้ าแล้ วว ่า อะไรดี และพระเยโฮวาห์ ทรงมี พระประสงค์ อะไร
จากเจ้า นอกจากให้กระทําความยุติ ธรรม และรักความเมตตา และดําเนิ นด้วยความถ่อม
ใจไปกับพระเจ้าของเจ้า 9 พระสุรเสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่ นครนั ้น คนที ่มีสติ ปัญญา
จะพิจารณาดู พระนามของพระองค์ จงฟัง คทา และผู้ ที่ ทรงตั ้ งม ัน ไว้ เถิด 10 ยั งม ี ทรัพย์
สมบัติแห่งความชัว่ ร้ายในเรือนของคนชัว่ และเครือ
่ งตวงที่พรอ
่ งไปซึ่งน่าสะอิดสะเอียนนั ้น
11
อยูอี
่ กหรือ เราจะถือพวกที่มีตาชัง่ ที่ชัว่ ร้าย และมีถุงเต็มด้วยลูกตุ้มขีโ้ กงว่า ไม่มความผิ
ี
ด
12
ได้หรือ บรรดาคนมังม
่ ีของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุ ณ และชาวเมืองของเจ้าก็พูดมุสา
และลิน
้ ของเขาก็ล่อลวงอยู่ในปากของเขา 13 เพราะฉะนั ้นเราจะกระทําให้เจ้าเจ็บป่วยด้วย
การเฆี่ยนตีเจ้า ด้วยการกระทําให้เจ้ารกร้างไปเพราะเหตุบาปของเจ้า 14 เจ้าจะรับประทาน
แต่จะไม่รูจั
้ กอม
ิ่ และส่วนภายในของเจ้าก็จะมีแต่ความหิว เจ้าจะเก็บไว้ แต่ก็ไม่สัง่ สม อะไร
ที่เจ้าสัง่ สม เราก็จะให้แก่ดาบ 15 เจ้าจะหว่าน แต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยว เจ้าจะยํ่าบีบมะกอกเทศ
แต่จะไม่ได้ชโลมตัวเองด้วยนํ้ามัน เจ้าจะยํ่าองุน
่ แต่จะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ 16 เพราะได้มีการถือ
รักษากฎเกณฑ์ ของอมรี และบรรดากิจการแห่งวงศ์ วานของอาหับ และเจ้าได้ ดําเนิ นตาม
คํา แนะนํา ของคนพวกนี้ เพื่อ เราจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็ นที ่ รกร้าง และชาวเมืองที่ อาศัย อยู่ ใน
นั ้นจะเป็นที่เย้ยหยัน ฉะนั ้นเจ้าจะต้องทนรับการดุด่าว่ากล่าวจากชนชาติของเรา

7

วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า เป็น เหมือนคนที่ พบว่า เขาเก็บ ผลในฤดู รอ
้ นหมดแล้ว
และเล็มผลจากเถาองุน
่ หมดแล้ว ไม่มีพวงองุนร
่ ับประทาน จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาผลสุ กรุ
2
่น แรก คนดี สูญหายไปจากโลก จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์ สัก คนก็ ไม่มี ต่างก็ ซุ่ม
คอยจะเอาโลหิตกัน ต่างก็เอาตาข่ายดักพี่น้องของตน 3 มือทัง้ สองของเขาคอยจ้องแต่ สิ ่ง
ที่ชัว่ เพื่อจะกระทําด้วยความขยัน เจ้านายและผู้พิพากษาขอสินบน และคนใหญ่คนโตก็เอ
่ยถึงความปรารถนาชัว่ แห่งจิตใจของเขา ต่างก็สานสิง่ เหล่านี้ เข้าด้วยกัน 4 คนที่ดีที่สุดของ
เขาก็เหมือนหนามย่อย คนที่ซ่ือตรงที่สุดของเขาก็คมกว่ารัว้ ต้นไม้หนาม วันแห่งยามรักษา
การณ์ ของเจ้า และวันที่จะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว บัดนี้ ความยุง่ เหยิงของเขาก็อยูใกล้
่
เต็มที
5 อย่าวางใจในสหาย อย่ามัน
่ ใจในคนนําทาง จงเฝ้าประตู ปากของเจ้าอย่าเผยอะไรแก่ เธอ
6
ที่ อยู่ในอ้อมอกของเจ้า เพราะว่าลูกชายดูหมิน
่ พ่อ และลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้ แม่ของเธอ ลูก
สะใภ้ต่อสู้แม่สามี ศัตรู ของใครๆก็คือคนที่อยูร่
่ วมเรือนของเขาเอง
1

มีคาห์กล่าวถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยูในวาระสุ
่
ดท้าย

มีคาห์ 7:7

7 เพราะฉะนั ้นสําหรับข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้า
แห่ง ความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะทรงฟัง ข้าพเจ้า 8 โอ ศัตรู ของข้าพเจ้า
เอ๋ย อย่า เปรมปรีดิ ์ เย้ ยข้าพเจ้า เลย เมื่อ ข้าพเจ้า ล้ม ลง ข้าพเจ้า จะลุก ขึ้ นอ ีก เมื่อ ข้าพเจ้า
นั ่ง อยู่ ใน ความ มืด พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เป็น ความ สว่าง แก่ ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า จะ ทน ต่อ
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าข้าพเจ้ากระทําบาปต่อพระองค์ ข้าพเจ้าจะทนจนกว่า
พระองค์ จะทรงแก้ คดี ของข้าพเจ้า และกระทํา การตัดสิน เพื่อ ข้าพเจ้า พระองค์ จะทรงนํา
ข้าพเจ้า ไปยัง ความสว่าง และข้าพเจ้า จะเห็น ความชอบธรรมของพระองค์ 10 แล ้ว เธอซึ่ง
เป็น ศั ตรู ของข้าพเจ้า จะเห็น และความอับอายจะทับถมเธอที่ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “พระเย
โฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน� ตาของข้าพเจ้าจะเพ่งดูเธอให้สาแก่ใจ คราวนี้ เธอจะถูก
ยํ่า ลงเหมือนเลนที่ ในถนน 11 วัน ที่ จะสร้างกําแพงเมืองของเจ้า ในวัน นั ้น คํา บัญชาจะถูก
ปลดเปลื้องไป 12 ในวันนั ้นเขาจะมาหาเจ้าคือมาจากอัสซีเรียและจากเมืองที่มีป้อมปราการ
จากระหว่างป้อมปราการกับแม่นํ้า จากระหว่างทะเลนี้ กับทะเลโน้ น และจากระหว่างภูเขา
นี้ กับ ภูเขาโน้ น 13 ถึง กระนั ้น แผ่นดิ นก ็ จะรกร้างเพราะคนที่ อาศัย ในแผ่น ดิน นั ้น เป็น เหตุ
เนื่ องด้วยผลแห่งการกระทําของเขา 14 ขอทรงเลี้ยงดู ประชาชนของพระองค์ ด้วยคทาของ
พระองค์ คือฝูงประชาชนที่เป็นมรดกของพระองค์ ผู้อาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่า ในท่ามกลาง
คารเมล ขอทรงให้ เขาหากิน อยู่ ในบาชานและกิ เลอาดอย่ างในโบราณกาล 15 ดัง ในสมัย
เมื่อ เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราจะสําแดงสิง่ มหัศจรรย์ แก่ เขา 16 ประชาชาติ ทัง้ หลาย
จะแลเห็นและอับอายด้วยอานุภาพทัง้ สิน
้ ของเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะเอามือปิดปากไว้
17
และหูของเขาจะหนวกไป เขาทัง้ หลายจะเลียผงคลี เหมือนอย่างงู เขาจะเคลื่อนตัวออก
จากรู ของเขาดุจ หนอนบนแผ่น ดิน โลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา
เนื่ องด้วยเจ้า เขาทัง้ หลายจะกลัว 18 ใครเล่า จะเป็น พระเจ้า เสมอเหมือนพระองค์ ผู้ ทรง
ยกโทษความชัว่ ช้า และทรงให้อภัยการละเมิดแก่ คนที ่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์
พระองค์ มิได้ ทรงถือ พระพิโรธเนื องนิ ตย์ เพราะว่า พระองค์ ทรงพอพระทัย ในความเมตตา
19 พระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทัง
้ หลาย พระองค์จะทรงเหยียบ
ความชัว่ ช้า ของเราไว้ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งบาปทัง้ หลายของเขาลงไปในที่ ลึก ของทะเล
20 พระองค์จะทรงสําแดงความจริงให้ประจักษ์ แก่ยาโคบ และความเมตตาต่ออับราฮัม ดัง
ที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตัง้ แต่สมัยโบราณกาล

นาฮูม 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นาฮูม

ผู้พยากรณ์ นี้ มีชื่อว่า “นาฮูมชาวเมืองเอลโขช� (1:1) ดูเหมือนว่าเขามาจากแคว้นกาลิลี
เราคิด ว่า เมืองแห่ง หนึ่ ง ในแคว้น กาลิ ลี ได้ ปกปั กร ักษาชื่อ ของนาฮูม ไว้ คือ เมือ งกับเรนาอูม
ซึ่งชื่อเมืองนี้ หมายความว่า “หมู่บ้านของนาฮูม� (ภาษาอีบรู เรียกว่า คาฟาร์ นาฮูม�

หัวเรือ
่ งของหนั งสือเล่มนี้คือการพยากรณ์ ถึงการทําลายกรุ งนี นะเวห์ ผู้พยากรณ์ นี้ ได้เข
ียนไว้ในปีก่อน ค�ศ� 713 ประมาณ 70 ปีหลังจากการประกาศของโยนาห์ซ่ึงได้นําชาวนี นะ
เวห์ให้มีการฟื้ นฟูใหญ่ แต่หลังจากสมัยของโยนาห์ ชาวเมืองนี้ ได้กลับไปทําความบาปและ
ไหว้รูปเคารพอีก เพราะฉะนั ้นอีกประมาณ 100 ปีหลังจากสมัยของนาฮูม เมืองนี้ จะต้องถูก
ทําลาย คําพยากรณ์ นี้ ได้สําเร็จเมื่อกษั ตริย์นาโปโพลาส์ซาร์และไซอาซาร์รีสได้ทําลายกรุ ง
นี นะเวห์ประมาณปีก่อน ค�ศ� 600
คํา พยากรณ์ ของนาฮูม เป็น บทกวี ที่ ไพเราะมาก หัว เรือ
่ งก็ คือ “ภาระเกี่ยวข้องกับ นคร
นี นะเวห์� คือ การทําลายของเมืองและอาณาจั กรน ี้ เพราะเหตุ ชาวอัส ซีเรีย ได้ ข่มเหงพวก
อิสราเอล
พระเจ้าผู้บริสุทธิจะทรงลงโทษคนบาป
์

1 ภาระเกี่ยวข้องกับนครนี นะเวห์

หนังสือเรือ
่ งนิ มิตของนาฮูมชาวเมืองเอลโขช 2 พระเจ้า
ทรงเป็น พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงหวงแหนและทรงแก้ แค้น พระเยโฮวาห์ทรงแก้ แค้น และทรง
มี พระพิโรธ พระเยโฮวาห์ จะทรงแก้ แค้น ศั ตรู ของพระองค์ และทรงเก็บ ความโกรธไว้ ให้
ปัจจามิตรของพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิง่ พระองค์ จะไม่
ทรงงดโทษคนชัว่ เลย พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ อยู่ ในลมหมุน และพายุ และเมฆเป็น
ผงคลี แห่ งพระบาทของพระองค์ 4 พระองค์ ทรงห้ามทะเล ทรงกระทํา ให้ มัน แห้ง ทรงให้
แม่น ้าํ ทัง้ หลายแห้ง ไป บาชานและคารเมลก็ เหีย
่ ว และดอกไม้ ของเลบานอนก็ เห ื อดไป
5 ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ภู เขาก็ สัน
่ สะเทือนและเนิ น เขาก็ ละลายไป แผ่ นดิ นก ็เริศร
้างต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ ทัง้ โลกและสิง่ สารพัด ที่ อาศัย อยู่ ในโลกด้วย 6 ใครจะ
ต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ ใครจะทนต่อความร้อนแรงแห่งความกริว้ ของพระองค์
ได้ พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่ งออกมาอย่างกับ ไฟ โดยพระองค์ ศิ ลาก ็ ถู กเหวีย
่ งลง 7 พระ
เยโฮวาห์ประเสริฐ ทรงเป็ นที่กําบังเข้มแข็งในวันยากลําบาก พระองค์ทรงรู จ
้ ักผู้ที่วางใจใน
พระองค์ 8 แต่พระองค์จะทรงกระทําให้สถานที่ แห่งนั ้นสิน
้ สุดลงด้วยนํ้าท่วมที่ ไหลท่วมท้น
9
และความมืดจะไล่ ตามศั ตรู ทัง้ หลายของพระองค์ ไป เจ้ าคิดอุบายอันใดต่อพระเยโฮวาห์
พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ สิ ้น ไปอย่างเด็ด ขาด ความทุกข์ ยากจะไม่ โผล่ ขึ้น เป็น คํารบสอง
10 แม้ว่าเขาทัง
้ หลายเหมือนหนามไก่ไห้ที่เกี่ยวกันยุง่ และเมาตามขนาดที่เขาดื่ม เขาจะถูก
เผาผลาญสิน
้ เหมือนตอข้าวที่แห้งผาก 11 เคยมีผู้หน่ึงมาจากพวกเจ้าที่คิดอุบายชัว่ ร้ายต่อ
พระเยโฮวาห์ และแนะนํา ความชัว่ 12 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “แม้ พวกนั ้น จะอยู่ อย่าง
สงบและมี จํานวนมากมายด้วย เขาก็ จะถูก ตัดขาดและสิน
้ ไปเมื่อ เขาผ่านไป แม้ว ่า เราให้
เจ้าทุกข์ใจบ้าง แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป 13 บัดนี้ เราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้า
และจะระเบิดเครือ
่ งจองจําของเจ้าให้สลายไป� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสบัญชาด้วยเรือ
่ งเจ้าว่า
“เขาจะไม่หว่านชื่อของเจ้าให้แพร่หลายอีกต่อไป เราจะขจัดรู ปเคารพที่สลักและรู ปเคารพ
ที่หล่อออกเสียจากนิ เวศแห่งพระของเจ้า เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชัวน
่ ัก�

นาฮูม 1:15
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พระพรสําหรับยูดาห์ในอนาคต
15 ดู เถิด เท ้า ของผู้นํา ข่าวดี มาที่ บนภู เขา ผู้ โฆษณาสันติ ภาพ โอ ยู ดาห์ เอ๋ย จงรักษา
ประเพณี การเลี้ยงตามกําหนดของเจ้า ไว้ จงทํา ตามคํา ปฏิญาณของเจ้า เถิด เพราะว่า คน
ชัว่ จะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกขจัดเสียสิน
้ แล้ว

2
นครนี นะเวห์จะถูกทําลายด้วยสงคราม
1 ผู้ที่ ฟาดให้แหลกเป็ นชิน
ึ มาต่อสู้กับเจ้าแล้ว จงเข้าประจําป้ อม จงเฝ้าทางไว้ จง
้ ๆได้ข้น
คาดเอวไว้ จงรวมกําลังไว้ให้หมด 2 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ความโอ่อา่ ตระการ
ของยาโคบกลับสู่ สภาพเดิม อย่างกับความโอ่อา่ ตระการของอิสราเอล เพราะว่าพวกปล้น
ได้ ปล้น เอาไป และได้ ทํา ลายกิ่ งก ้า นของเขาให้ พินาศ 3 โล่ ของทหารหาญนั ้น สี แดง และ
ทหารของเขาก็ แต่ งกายสี แดงเข้ม ในวันเตรียมพร้อมรถรบก็ จะแวบวาบดังคบเพลิง และ
ไม้สนสามใบก็จะสัน
่ สะท้านอย่างรุ นแรง 4 รถรบห้อไปตามถนน มันรีบไปรีบมาที่ลานเมือง
ส่องแสงราวกับ คบเพลิง และพุ่ง ไปอย่างสายฟ้า แลบ 5 นายทหารถูก เรียกตัว เขาก็ สะดุด
เมื่อเขาเดินไป เขาจะรีบตรงไปที่ กําแพงเมือง มีเพิงกันอาวุธตัง้ ขึ้น 6 ประตู ที่ แม่น้าํ จะเปิด
แล ้ วท ี่ พระราชวังก ็ จะมลายไป 7 ฮัส ซาปจะถูก นํา ไปเป็น เชลย นางจะถูก นํา ขึ้น ไป บรรดา
สาวใช้จะนําหน้านางไปด้วยเสียงนกเขา ตีอกชกใจของตน 8 แต่ตัง้ แต่เดิมมาแล้ วนีนะเวห์
ก็เหมือนสระนํ้า แม้กระนั ้นพวกเขาจะหนี ออกมา เขาทัง้ หลายจะร้องว่า “หยุด หยุด� แต่ก็
ไม่มีใครหันกลับ 9 ปล้นเอาเงินซิ ปล้นเอาทองคํา มีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู สิ
้ น
้ สุด มีของ
มี ค่า ทุก อย่างเป็น ทรัพย์ มัง่ คัง่ 10 เริศร้าง ความเริศร ้าง และความพินาศ จิ ตใจก็ ละลาย
ไปและหัวเข่าก็ สัน
่ บัน
้ เอวก็ ปวดร้าวไปหมด ใบหน้าทุกคนซีดเซียว 11 ที่ อาศัยของสิงโตอยู่
ที่ไหน คือ ที่ เลี้ยงอาหารของสิงโตหนุ่ม ที่ ที่ สิ งโตคือ สิงโตแก่ เคยเดิน เข้าไป ที่ ที่ ลูก ของมัน
เคยอยู่ ไม่มผู
ี ใดทํ
้
าให้มันกลัวได้ 12 สิงโตนั ้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกิน และได้คาบคอ
เหยื่อมาให้เหล่าเมียของมัน มันสะสมเหยื่อเต็มถํ้าและสะสมเนื้ อที่ฉีกแล้วเต็มรัง 13 พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า เราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควัน และดาบจะ
สังหารสิงโตหนุ่มของเจ้า เราจะตัดเหยื่อของเจ้า เสีย จากโลก และจะไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียงผู้
สื่อสารของเจ้าอีก

3

นครนี นะเวห์จะถูกลงโทษสมกับการกระทําของเธอ
1 วิบัติ แก่ เมืองที่ แปดเปื้ อนไปด้วยโลหิต เต็ มด ้ว ยการมุ สาและการโจรกรรม เหย่ อ
ื จะไม่
2
3
จากไปเลย เสียงขวับ ของแส้ และเสียงกระหึ่ม ของล้อ ม้า ควบ และรถรบห้อ ไป พลม้า
เข้า ประจัญบานดาบแวววาวและหอกวาววับ คนถูก ฆ่า เป็ นก ่า ยกอง ซากศพกองพะเนิ น
ร่างคนตายไม่ รู ้ จัก จบสิน
้ เขาจะสะดุด ร่างนั ้น 4 ทัง้ นี้ เพราะการแพศยาอย่างมากนั บ ไม่
ถ้วนของหญิง แพศยานั ้น ผู้ มี เสน่ ห์ และเป็น จอมวิทยาคม นางได้ ขายประชาชาติ เสียด ้ว
ยการแพศยาของนาง และขายบรรดาครอบครัว มนุษย์ ด้วยวิทยาคมของนาง 5 พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธาตรัสว ่า ดู เถิด เราต่อสู้ เจ้า และจะยกกระโปรงของเจ้า คลุม หน้า เจ้า เราจะ
ให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลือยเปล่าของเจ้า และให้ราชอาณาจักรทัง้ หลายมองดู
ความอับอายของเจ้า 6 เราจะโยนของโสโครกที่น่าสะอิดสะเอียนใส่เจ้า และกระทําให้เจ้าน่า
ขยะแขยง และจะปล่อยให้เจ้ าถูก ประจาน 7 ต่อ มาทุก คนที่ แลเห็น เจ้า จะหดหนี ไปจากเจ้า
และกล่าวว่า “นี นะเวห์เป็น เมืองร้างเสีย แล้ว ใครเล่า จะสงสารเธอ� จะไปหาใครที่ไหนมา
เล้าโลมเธอได้ เล่า 8 เจ้ าวิเศษกว่าเมืองโนซึ่ งมีพลเมืองมาก ซึ่งตัง้ อยู่ระหว่างแม่น้ําหรือ ซึ่
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งมีน้ํารอบนคร มีทะเลเป็ นที่กําบัง มีทะเลเป็นกําแพงเมือง 9 เอธิโอเปียเป็นกําลังของเมือง
นี้ ทั ้งอ ียป
ิ ต์ และก็ ไม่ จํากัด เสีย ด้วย พู ตและลิ บน ี เป็น ผู้ ชว
่ ยเมืองนั ้น 10 ถึง กระนั ้น เมืองนั ้
นก็ยงั ถูกกวาดไป เธอตกไปเป็นเชลย ลูกเล็กเด็กแดงของเธอก็ถูกเหวีย
่ งลงแหลกเป็นชิน
้ ๆ
ที่ หว
ั ถนนทุก สาย เขาจับ สลากแบ่ง ผู้ มี เกียรติ ของเมืองนั ้น และคนใหญ่ คนโตทัง้ สิน
้ ของ
เมืองนั ้ นก็ถู กล่ามโซ่ 11 เจ้ าจะมึนเมาไปด้วย เจ้ าจะถูกซ่อนไว้ เจ้ าจะแสวงหากําลัง เพราะ
เหตุศัตรู 12 ป้อมปราการทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดื่อที่มีผลมะเดื่อสุกรุ ่นแรก ถ้า
ถูกเขย่า ก็ จะร่วงลงไปในปากของผู้กิน 13 ดู เถิด คนของเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางเจ้าก็ เหมือนผู้
หญิง ประตูเมืองแห่งแผ่นดินของเจ้าก็เปิดกว้างให้แก่ศัตรูของเจ้า ไฟได้ไหม้ดาลประตูของ
เจ้าหมดแล้ว 14 เจ้ าจงชักนํ้าขึ้นไว้สําหรับการถู กล้อมนั ้น จงเสริมป้อมปราการของเจ้า จง
ลงไปในบ่อดินเหนี ยว ยํ่าปูนสอให้เข้ากันดี และเสริมให้เตาเผาอิฐแข็งแกร่งขึ้น 15 ไฟก็ จะ
คลอกเจ้าที่ นั ่น ดาบก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าเสียอย่างตัก
๊ แตนวัยกระโดด จงเพิม
่ พวกเจ้า
16
ให้มากอย่างตัก
๊ แตนวัยกระโดด จงเพิม
๊ แตนวัยบิน เจ้าเพิม
่ ให้มากเหมือนตัก
่ พวกพ่อค้า
ให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า ตัก
๊ แตนวัยกระโดดนั ้นลอกคราบแล้วก็บินไปเสีย 17 เจ้านาย
ของเจ้า ก็ เหมือนตัก
๊ แตนวัย บิน พวกสั สด ี ของเจ้า ก็ เหมือนฝูง ตัก
๊ แตนเกาะอยู่ ที่ รัว้ ต้นไม้
ในวัน อากาศเย็น พอดวงอาทิตย์ ขึ้น มั นก ็ บิ นไปหมด ไม่มี ใครทราบว่า มัน ไปที่ ไหน 18 โอ
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสียแล้ว ขุนนางของเจ้าจะอาศัยในผงคลี
19 แผลฟกชํ้าของเจ้า
ชนชาติของเจ้ากระจัดกระจายอยูบ
่ นภูเขา ไม่มีผูใดรวบรวมเอามาได้
้
ไม่มีบรรเทา บาดแผลของเจ้าก็สาหัส ทุกคนผู้ได้ยินข่าวของเจ้า เขาก็ตบมือเยาะเจ้า มีใคร
เล่าที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเนื องนิ ตย์ของเจ้า
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮาบากุก

เรารู ้ไม่ มากเกี่ยวกับ ผู้ พยากรณ์ ฮาบากุก เราไม่ รู ้ว่า เขาเกิด ที่ ไหน มาจากตระกูล อะไร
หรือ พยากรณ์ ปี ไหน ชื่อ ของเขาอยู่ ในเล่ มน ี้ สองครัง้ (1:1; 3:1) ดู เหมือนว่า เขาพยากรณ์
ก่อนที่กษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้บุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็มในปี ก่อน ค�ศ� 605 เล่มนี้ สวนมาก
เป็นการว่ากล่าวต่อชนชาติยูดาห์ แต่บทสุดท้ายเป็นการอธิษฐานและเพลงสดุดีที่สวยงาม
มาก
ภาระของฮาบากุกเรือ
่ งความบาปของอิสราเอล

ภาระที่ ฮาบากุกผู้พยากรณ์ ได้ เห็นมา 2 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ จะร้องทุกข์
นานสักเท่าใด และพระองค์จะมิได้ทรงฟังหรือ ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์เรือ
่ งความ
ทารุณ และพระองค์ก็จะไม่ทรงช่วยให้รอด 3 ไฉนพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นความชัว่ ช้า
และให้มองเห็น ความยากลําบาก ทัง้ การทําลายและความทารุ ณ ก็ อยู่ตรงหน้า ข้า พระองค์
การวิวาทและการทุ่ม เถียงกั นก ็ เกิด ขึ้น 4 ดัง นั ้น พระราชบัญญัติ จึง หย่อนยานและความ
ยุ ติ ธรรมก็ มิได้ ปรากฏเสีย เลย เพราะว่า คนชัว่ ล้อมรอบคนชอบธรรมไว้ ความยุ ติ ธรรมจึง
ปรากฏอย่างวิปลาส 5 จงมองทัว่ ประชาชาติต่างๆและดูให้ดี จงประหลาดและแปลกใจ ด้วย
ว่าเราจะกระทําการในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะบอก เจ้ าก็ จะไม่ เชื่อ 6 เพราะดู เถิด เรากําลัง
เร้าคนเคลเดีย ประชาชาติที่ขมขื่นและรีบร้อนนั ้น ผูกร
้ ีธาทัพไปทัว่ แผ่นดิน เพื่อยึดเอาบ้าน
เรือนที่ มิใช่ของตน 7 เขาเป็ นที ่น่าครันคร
่
้ามและสยดสยอง ความยุติ ธรรมและความโอ่อา่
8
ของเขาจะออกมาจากพวกเขาเอง ม้าทัง้ หลายของเขาก็เร็วกว่าเสือดาว และดุรา้ ยยิง่ กว่า
หมาป่า ยามเย็น พลม้า ของเขาจะรุ ด หน้า เรือ
่ ยไปอย่างผยอง เออ พลม้า ของเขาจะมาจาก
ถิ่ นที ่ ไกล มัน จะบิน ไปอย่างนกอินทรีคอยกินเร็วน ัก 9 เขาทัง้ หลายจะพากัน มาเพื่อ ความ
ทารุ ณ หน ้า เขาทัง้ หลายจะสะสมเหมือนกับ ลมจากทิศ ตะวัน ออก เขาจะรวบรวมเชลยไว้
มากมายเหมือนทราย 10 เขาจะดู หมิน
่ บรรดากษั ตริย์ และเขาจะเหยียดหยามเจ้า นายทัง้
หลาย เขาจะหัวเราะเยาะป้อมปราการทุก แห่ง เพราะเขาจะพูน ดิน ขึ้น และยึด ป้อมนั ้น เสีย
11 แล ้ว ใจของเขาก็ จะเปลี่ยนไป เขาจะผ่านไปและกระทํา ผิด เขาจะให้อา
ํ นาจของเขานี้ แก่
พระของเขา
1

พระเจ้าผู้บริสุทธิจะไม่
ลงโทษความบาปหรือ
์

12 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ องค์ผูบ
้ ริสุทธิของข้
าพระองค์ พระองค์
์
มิได้ ดํารงมาแต่ นิ รัน ดร์ดอกหรือ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ ตาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อแก่การพิพากษา โอ พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ พระองค์ทรง
ตัง้ เขาไว้เพื่อแก่การตีสอน 13 พระเนตรของพระองค์บริสุทธิเก
์ ินที่จะทอดพระเนตรการชัว่
จะทรงมองดูความชัว่ ช้าก็ไม่ได้ ไฉนพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู่เมื่อ
คนชัว่ กลืนคนที่ชอบธรรมเกินกว่าตัวเขาเสีย 14 เพราะว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์เป็นดังปลา
ในทะเล เป็นดังสิง่ เลื้อยคลาน ที่ ไม่มีหัวหน้า 15 เขาจับคนทัง้ หลายมาด้วยเบ็ด เขาลากคน
มาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึงเปรมปรีดิแ
์ ละเริงโลด 16 เพราะฉะนั ้น เขา
จึงถวายสัตวบูชาแก่แหของเขา และเผาเครือ
่ งหอมให้แก่อวนของเขา เพราะโดยสิง่ เหล่านี้
เขาจึง ดํารงชีพ อยู่ อย่างฟุ่มเฟือย อาหารของเขาก็ สมบูรณ์ 17 แล ้ว เขาจะเททิง้ แหของเขา
และฆ่าประชาชาติทัง้ หลายอย่างไม่ละเว้นตลอดไปเป็นนิ ตย์หรือ
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2
พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก
1 ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย และมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่า พระองค์
จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์อย่างไรเมื่อข้าพเจ้าถูกตําหนิ 2 และ
พระเยโฮวาห์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า “จงเขียนนิ มิตนัน
้ ลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง
เพื่อ ให้คนที ่วิงอ
้ ยัง รอเวลาที่ กําหนดไว้ แต่ ในที่สุด มั นก ็ จะ
่ ่านได้ คล่อง 3 เพราะว่า นิ มิ ตน ัน
กล่าวออกมา มันไม่มุสา ถ้าดูชา้ ไป ก็ จงคอยสักหน่ อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้า
นั ก 4 ดู เถิด ผู้ ที่ จิ ตใจผยองขึ้ นก ็ ไม่ เที่ยงธรรม แต่ ว่า คนชอบธรรมจะมี ชี วิตดํา รงอยู่ โดย
ความเชื่อ 5 ยิง่ กว่านั ้น เพราะเขาละเมิดโดยเหล้าองุน
่ เขาจึงเป็นคนจองหอง เขาไม่ยอมอยู่
บ้าน ความตะกละของเขากว้างเหมือนอย่างนรก อย่างมัจจุราชไม่เคยรู จ
้ ักอม
ิ่ เขากอบโกย
ประชาชาติทัง้ หลายมาเพื่อตัวเขาเอง แล้วรวบรวมชนชาติทัง้ หลายเข้ามาเป็นคนของตน�
6 ประชาชาติ ทัง
้ สิน
้ เหล่านี้ จะไม่ยกคําอุปมากล่าวต่อเขาหรือ และยกสุภาษิ ตกล่าวเยาะเขา
ว่า “วิบัติ แก่ ผู้ ที่ สะสมสิง่ ที่ มิใช่ ของตนไว้ จะทํา อย่างนี้ ได้ นานเท่าใดนะ และบรรทุก ของที่
ยึด เป็น ประกัน ไว้เต็ม ตัว 7 ลูก หนี้ ของเจ้า จะไม่ ลุ กขึ้น มาในปัจจุบัน ทัน ด่วนหรือ และผู้ ใดที่
กระทําให้เจ้าตัวสัน
่ จะไม่ต่ืนขึ้นหรือ แล้วเจ้าก็จะถูกเขาริบบ้างละ 8 เพราะว่าเจ้าได้ปล้นมา
แล้วหลายประชาชาติ ชนชาติทัง้ หลายที่เหลืออยูนั
่ ้นจึงจะมาปล้นเจ้า เพราะเจ้าทําให้โลหิต
มนุษย์ตก และเพราะการทารุ ณต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหัวเมืองและต่อบรรดาผูที
้ ่อยูในเมื
่
อง
9
นั ้น วิบัติแก่ผูที
้ ่อยากได้กําไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชัว่ เพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่น
ขึ้น เพื่อ ให้ พ้น จากฤทธิอ
์ าํ นาจของความชัว่ ร้าย 10 ที่ จร ิง เจ้า ได้ ออกอุบายหาความอับอาย
มาสู่ เรือนของเจ้า โดยกําจัด ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากเสีย เจ้ าได้ ทําบาปต่อ จิตใจของ
เจ้าแล้ว 11 เพราะว่าศิลาจะตะโกนออกมาจากผนั ง และขื่อก็จะตอบสนองมาจากหมู่ตัวไม้
ในเรือน 12 วิบัติ แก่ ผู้ สร้างเมืองด้วยโลหิต และวางรากนครไว้ด้วยความชัว่ ช้า 13 ดู เถิด ที่
บรรดาชนชาติทํางานก็เพื่อแก่ไฟ และที่ชนชาติทัง้ หลายทําจนเหน็ ดเหนื่ อยก็เพื่อแก่การไร้
สาระ มิได้เป็นเช่นนี้ เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาดอกหรือ 14 เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วย
ความรูใ้ นเรือ
่ งสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ดังนํ้าที่เต็มทะเล 15 วิบัติแก่ผูนั
้ ้นทีให้
่ เพื่อนบ้านดื่ม
ที่ ยื่นขวดไปให้เขาและทําให้เขาเมาไป เพื่อจะเพ่งดูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้าน 16 เจ้
าจะอิม
่ ไปด้วยความอับอาย ไม่ใช่ อิ่มด ้วยสง่า ราศี เจ้ าดื่ม เองซิ แล ้ว ให้เหมือนผู้ชายที่ มิได้
เข้าสุหนั ต ถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์จะเวียนมาถึงเจ้า แล้วความอับอาย
จะพ่นเหนื อสง่าราศี ของเจ้า 17 เนื่ องด้วยความทารุ ณที่ เจ้ากระทําแก่เลบานอนจะท่วมเจ้า
ความพินาศของสัตว์เดียรัจฉานซึ่ง กระทํา ให้เขากลัว เพราะเจ้า ทําให้โลหิต มนุษย์ตก และ
ด้วยเหตุ ความรุ นแรงต่อ แผ่น ดิน ต่อ บรรดาหัว เมืองและต่อ บรรดาผู้ ที่ อยู่ในเมืองนั ้น 18 รู
ปแกะสลักให้ประโยชน์ อะไรเล่า รู ปที่ชา่ งได้แกะสลักไว้ รู ปหล่ออันเป็ นครูสอนความเท็จให้
ประโยชน์ อะไร ที่ช่างจะวางใจในสิง่ ที่เขาสร้างขึ้น ที่ช่างจะสร้างพระใบ้ 19 วิบัติแก่ผู้ที่กล่าว
แก่ สิ ่ง ที่ ทํา ด้วยไม้ ว่า ‘จงตื่น เถิด� แก่ หิน ใบ้ ว่า ‘จงลุก ขึ้น เถิด� สิ ่ง นี้ สัง่ สอนอะไรได้ หรือ ดู
เถิด สิ ่ง นั ้น กะไหล่ ทองคํา หรือ เงิน แต่ ไม่มี ลมหายใจในสิง่ นั ้น เลย 20 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรง
สถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ จงให้สิ้นทัง้ พิภพอยูส
่ งบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด�

3
คําอธิษฐานของฮาบากุก
คํา อธิษฐานของฮาบากุก ผู้ พยากรณ์ ตามทํานองชิ กกาโยน 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ข้า พระองค์ ได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ ของพระองค์ แล ้ว ข้า พระองค์ ยําเกรง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
1
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พอถึง กลางยุค ขอทรงรือ
้ ฟื้ นพระราชกิจ ของพระองค์ ข้น
ึ ใหม่ พอถึง กลางยุค ขอทรงแจ้ง
ให้ ทราบทั ่วก ัน เมื่อ ทรงกริว้ ขอทรงระลึก ถึง ความกรุ ณา 3 พระเจ้า เสด็จ จากเทมาน องค์
บริสุทธิ์เสด็จ จากภูเขาปาราน เซลาห์ สง่า ราศี ของพระองค์ ค ลุ มท ัว่ ฟ้า สวรรค์ และโลกก็
เต็ มด ้วยคํา สรรเสริญ พระองค์ 4 ความผ่องใสของพระองค์ ดัง แสงสว่าง มี เขาออกมาจาก
พระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกําบัง ฤทธานุ ภาพของพระองค์ เสียที ่ นั ่น 5 โรคระบาด
เดิน นํา หน้า พระองค์ ถ่านที่ ไหม้ อยู่มาชิด ตามหลัง พระบาทของพระองค์ 6 พระองค์ ประทับ
ยืน และทรงวัด พิ ภพ พระองค์ ทอดพระเนตรและทรงเขย่า ประชาชาติ แล ้ว ภูเขานิ รัน ดร์
กาลก็กระจัดกระจาย และเนิ นเขาอันอยู่เนื องนิ ตย์ก็ยุบตํ่าลง การเสด็จของพระองค์ก็เป็น
ดั งด ัง้ เดิม 7 ข้าพเจ้า ได้ เห ็น เต็นท์ ของคนคู ชน
ั อยู่ ในสภาพทุกข์ ใจ และม่านแห่ง แผ่นดิ นม
8
ี เดีย นหวัน
่ ไหว ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อ แม่น้ํา หรือ พระองค์ ทรง
กริว้ ต่อ แม่น้ํา หรือ หรือ ว่า พระองค์ ทรง โกรธ ทะเล เมื่อ พระองค์ เสด็จ ทรง ม้า เมื่อ ทรง รถ
รบแห่ง ความรอด 9 คัน ธนู ของพระองค์ ก็ ถู กเปิด ออกจนเปลือยเปล่า ที เดียว ตามคํา สัตย์
ปฏิญาณของเหล่า ตระกูล คือ พระดํารัส ของพระองค์ เซเลห์ พระองค์ ทรงแยกพิภพด้วย
แม่น้ํา ทัง้ หลาย 10 บรรดาภูเขาเห็น พระองค์ ก็ บิ ดเบี้ยวไป กระแสนํ้า ที่ ดุ เดือดก็ กวาดผ่าน
ไป มหาสมุทรก็ ส่งเสียง มันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูง 11 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ่งเฉย
อยู่ ในที่ ของมัน เมื่อ แสงแห่ง ลูก ธนู ของพระองค์ พุ ่ง ผ่านไป เมื่อ แสงแห่ง หอกอัน วาววับ
ของพระองค์ พุ ่งไป 12 พระองค์ เสด็จไปเหนื อพิภพด้วยความโกรธา พระองค์ ทรงเหยียบยํ่า
ประชาชาติ ด้วยความกริว้ 13 พระองค์ เสด็จ ออกไปเพื่อ ช่วยประชาชนของพระองค์ ให้ รอด
เพื่อ ช่วยผู้ ที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้ให้ รอด พระองค์ ทรงทําให้ ศีรษะแห่ง เรือนของคนชัว่ ได้ รบ
ั
14
บาดเจ็บ โดยการเผยให้ เห ็น ตัง้ แต่ รากฐานถึง ช่วงคอ เซลาห์ พระองค์ ทรงแทงหัวหน้า
หมู่บ้านของเขาด้วยหอกของพระองค์ ผู้ มาอย่างลมหมุน เพื่อ จะกระจายข้าพเจ้า เสีย เขา
จะเปรมปรีดิ ์ ดัง ว่า จะกิน คนจนเสีย เป็น ความลับ 15 พระองค์ ทรงเหยียบยํ่า ทะเลด้วยม้า
ของพระองค์ คือ นํ้า มากหลายซึ่ง เดือดพลุ่ง 16 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ แล้ว ท้องของข้าพเจ้า ก็
สะเทือน พอได้ยินเสียง ริมฝีปากของข้าพเจ้าก็สัน
่ กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพัง และข้าพเจ้า
ก็ สะเทือนอยู่ ในตัว ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะพัก อยู่ ในวัน แห่ง ความลําบาก เมื่อ เขามาถึง
ประชาชน เขาจะบุกรุ กด้วยกองทหารของตน 17 แม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบาน หรือจะไม่มี
ผลในเถาองุน
่ การตรากตรํากับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า ทุ่งนาจะมิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์
จะขาดไปจากคอก และจะไม่ มี ฝูง วัวท ี่ ในโรงนา 18 ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า จะร่าเริง ในพระเยโฮ
วาห์ ข้าพเจ้า จะเปรมปรีดิ ์ ในพระเจ้า แห่ง ความรอดของข้าพเจ้า 19 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า พระองค์จะทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัว
เมีย พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ข้าพเจ้า เดิน ไปบนที่ สูง ทัง้ หลายของข้าพเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้
องใช้เครือ
่ งสาย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศฟันยาห์

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ เศฟันยาห์ ที่ได้ประกาศในปี ก่อนค.ศ� 625 ในสมัยกษั ตริย์โยสี
ยาห์และเยเรมีย์ (1:1; ยรม 1:1) ผู้พยากรณ์ นี้ ได้ บอกเกี่ยวกับเชื้อวงศ์ ของตนถึงชัว่ อายุที่
สี่ เขาคือ “เศฟัน ยาห์บุ ตรชายคู ชี ผู้ เป็น บุตรชายเกดาลิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอามาริยาห์ ผู้
เป็น ราชโอรสของเฮเซคี ยาห์� และเขาพยากรณ์ “ในรัชกาลโยสิ ยาห์ราชโอรสของอาโมน
กษั ตริยของยู
์
ดาห์� (1:1)
เขากล่าวว่าการทําลายของกรุ ง เยรู ซาเล็ม โดยกรุ ง บาบิ โลนซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในอนาคตเป็น
“วันแห่งพระเยโฮวาห์� อันเล็ก ซึ่งได้เปรียบเทียบกับ “วันขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า� อันแท้ ซึ่
งก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูและการสงครามที่อารมาเกดโดน
ยูดาห์จะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง มาถึง เศฟัน ยาห์บุ ตรชายคู ชี

ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิ ยาห์
ผู้ เป็น บุตรชายอามาริยาห์ ผู้ เป็น ราชโอรสของเฮเซคี ยาห์ ในรัชกาลโยสิ ยาห์ราชโอรสของ
อาโมน กษั ตริย์ของยูดาห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกวาดทุกสิง่ ทุกอย่างให้เกลี้ยงจาก
พื้นแผ่นดิน� 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกวาดมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานไปเสีย เราจะ
กวาดนกในอากาศไปเสียทัง้ ปลาในทะเลด้วย เราจะกวาดล้างสิง่ ที่ทําให้สะดุดพร้อมกับคน
ชัว่ เราจะขจัด มนุษยชาติ ออกจากพื้น แผ่น ดิน 4 เราจะเหยียดมือ ของเราออกต่อสู้ ยู ดาห์
และต่อ ชาวเยรู ซาเล็ มท ั ้งมวล เราจะขจัด กากเดนของพระบาอัล เสีย จากสถานที่ นี้ และ
กําจัดชื่อบรรดาเคมาริมพร้อมกับพวกปุโรหิตเสีย 5 กําจัดคนเหล่านั ้นที่กราบลงบนดาดฟ้า
หลังคาตึก เพื่อ ไหว้บริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ คนเหล่านั ้ นที ่ กราบลงปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์
และปฏิญาณต่อ พระมิล โคม 6 คนเหล่านั ้ นที ่ หน
ั กลับ จากการติด ตามพระเยโฮวาห์ ผู้ มิได้
แสวงหาพระเยโฮวาห์หรือ ทูล ถามพระองค์� 7 จงนิ่ ง สงบอยู่ต่อ เบื้องพระพักตร์องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรียมเครือ
่ ง
บูชา และทรงกระทําแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์ 8 และต่อมาในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงฆ่าบู
ชานน
ั ้ พระองค์ตรัสว่า “เราจะลงโทษบรรดาเจ้านายและโอรสของกษั ตริย์ และบรรดาผู้ที่
ตกแต่งตัวด้วยเครือ
่ งแต่งกายต่างด้าว 9 ในวันนั ้น เราจะลงโทษทุกคนที่กระโดดข้ามธรณี
ประตู คือผู้ที่ กระทําให้เรือนของนายเต็มไปด้วยความทารุ ณและการคดโกง� 10 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “ต่อมาในวันนั ้น จะได้ยน
ิ เสียงร้องจากประตูปลา และเสียงรํา่ ไห้จากแขวงสอง
และเสียงโครมครามจากเนิ นเขา 11 ชาวตําบลมักเทชเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะพ่อค้าทัง้ ปวง
ก็ถูกโค่นลงเสียแล้ว บรรดาผูที
้ ่ค้าขายกับเงินกถู
็ กขจัดเสียแล้ว 12 ต่อมาคราวนั ้นเราจะเอา
ตะเกียงส่องดู เยรู ซาเล็ม และเราจะลงโทษคนที่ ตกตะกอน ผู้ ที่ กล ่าวในใจของตนว่า ‘พระ
เยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทําการดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทําการชัว่ � 13 ฉะนั ้นทรัพย์สิ่ง
ของของเขาจะถูกปล้น และเรือนของเขาจะรกร้าง ถึงเขาจะสร้างเรือน เขาก็จะไม่ได้อยู่ใน
เรือนนั ้น ถึงเขาจะปลูกสวนองุน
่ เขาจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น� 14 วันสําคัญแห่งพระ
เยโฮวาห์ใกล้ เข้ามา ใกล้ เข้ามาและเร่งมาก ทัง้ เสียงของวันแห่งพระเยโฮวาห์ ผู้แกล้วกล้า
จะร้องเสียงดังที่ นั ่น 15 วันนั ้นเป็ นวันแห่งพระพิโรธ เป็ นวันแห่งความทุกข์ใจและความซึม
เศร้า เป็ นว ัน แห่ง การทิง้ ให้ เสีย เปล่า และการทิง้ ให้ รกร้าง เป็ นว ัน แห่ง ความมืด และความ
อึ ม ครึม เป็ นว ัน แห่ง เมฆหมอกและความมืด ทึบ 16 เป็ นว ั นที ่ มี เสียงแตรและวัน โห่ รอ
้ งต่อ
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เมืองทัง้ หลายที่ มี สัน ปราการและต่อ ป้อมสูง 17 เราจะนํา ทุกข์ ภัย มาสู่ มนุษย์ เขาจะได้ เดิน
ไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ โลหิต ของเขาจะถูก เทออก
เหมือนฝุ่น และเนื้ อ ของเขาจะถูก เทออกเหมือนมูล สัตว์ 18 เงิน หรือ ทองคํา ของเขาก็ ดี จะ
ไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แผ่นดินทัง้ สิน
้ จะถูกเผา
ผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงกําจัดคนทัง้ ปวงที่อาศัย
อยูใ่ นแผ่นดินอย่างรวดเร็ว

2
ทุกคนที่ใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์
โอ ประชาชาติ ที่ ผู้ อื่น ไม่ ปรารถนาเอ๋ย จงมาชุ มนุ มกัน เออ มาชุ มนุ มกัน 2 ก่อนที่ พระ
บัญชาสําเร็จ ก่อนที่ วัน นั ้น ผ่านไปดัง่ แกลบที่ ปลิว ก่อนที่ พระพิโรธอั นร ้ายแรงแห่ง พระเย
โฮวาห์จะลงมาเหนื อเจ้า ก่อนที่ วันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะลงมาเหนื อเจ้า 3 ทุก
คนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้ คือผูที
้ ่กระทําตามคําตัดสินของพระองค์ จงแสวงหาพระเยโฮวาห์
จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้า จะได้ รบ
ั การกําบัง ในวัน แห่ง
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์
1

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการพิพากษาต่อกาซา โมอับ อัมโมนและเอธิโอเปีย
และเมืองอัชเคโลนจะเป็ นที่รกร้าง ชาวเมืองอัชโดด
จะถูก ขับ ไล่ ในเวลาเที่ยงวัน และเมืองเอโครนจะถูก ถอนรากถอนโคน 5 วิบัติ แก่ เจ้า ชาว
เมืองชายทะเล เจ้ าผู้ เป็น ประชาชาติ เคเรธี พระวจนะของพระเยโฮวาห์มี มากล่าวโทษเจ้า
โอ คานาอัน แผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เราจะทําลายเจ้า จนไม่มีชาวเมืองเหลือ 6 ชายทะเล
นั ้นจะเป็ นที่อยู่อาศัยและเป็นกระท่อมสําหรับผู้เลี้ยงแกะ และเป็นคอกสําหรับฝูงแพะแกะ
7 ชายทะเลนั ้น จะเป็ น กรรมสิทธิ์ของวงศ์ วานยู ดาห์ ที่ เหลือ อยู่ นั ้น เขาจะหากิ นที ่ นั ่น ครัน
้
ถึง เวลาเย็น เขาจะนอนลงที่ ในเหย้า เรือนทัง้ หลายของอัชเคโลน เพราะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเขาจะเอาพระทัย ใส่ เขา และให้ เขากลับ สู่ สภาพเดิม 8 “เราได้ยน
ิ คํา ด่า ของโม
อับ และคําครหาของคนอัมโมนแล้ว ซึ่งเขาด่าประชาชนของเรา และอวดอ้างเรือ
่ งเขตแดน
9
ของเขาทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า “เหตุฉะนี้ เรามีชีวิ
ตอยูฉั
่ นใด แน่ ทีเดียว โมอับจะกลายเป็นเหมือนเมืองโสโดม และคนอัมโมนจะเหมือนเมือง
โกโมราห์ คือเป็นทีขยายพั
่
นธุต้
์ นตําแยและบ่อเกลือ และเป็นทีร่ กร้างอยูเนื
่ องนิ ตย์ ชนชาติ
ของเราส่วนที่เหลือจะปล้นเขา และชนชาติของเราที่เหลืออยูจะยึ
่
ดเขาเป็นกรรมสิทธิ�
์ 10 นี่
จะเป็นผลตอบแทนความจองหองของเขา เพราะเขาด่าและโอ้อวดต่อประชาชนของพระเย
โฮวาห์ จอมโยธา 11 พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จะทรง
กระทํา ให้ พระทัง้ หลายของโลกผ่ายผอม และมนุษย์ ทัง้ ปวงจะนมัสการพระองค์ ต่างตาม
ถิน
่ ฐานของตน ร่วมทัง้ เกาะแห่งประชาชาติทัง้ สิน
้ 12 คนเอธิโอเปียเอ๋ย เจ้าด้วยเหมือนกัน
จะต้องถูกประหารเสียด้วยดาบของเรา 13 แล้วพระองค์จะเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ต่อ
แผ่น ดิน ทางทิศ เหนื อ และทําลายอัส ซีเรีย และจะกระทํา ให้เมืองนี นะเวห์เป็ นที ่ รกร้าง เป็
นที ่ แห ้ง แล้ง เหมือนถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 14 ฝูง สัตว์ ทัง้ หลายจะนอนอยู่ ท่ามกลางที่ นั ้น สัตว์ ป่า
ในประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ทัง้ นกกระทุง และอี กาบ ้านจะอาศัย อยู่ ที่ หัว เสาทัง้ หลายของเมืองนั ้น
เสียงของพวกมันจะร้องอยูที
่ ่หน้าต่าง ความรกร้างจะอยูที
่ ่ธรณี ประตู เพราะพระองค์จะทรง
15
กระทํา ให้งานที่ ทํา ด้วยไม้ สนสี ดาร์เปิด โล่ง ออก นี่ เป็น เมืองที่ สน ุก สนานที่ อยู่ได้ อย่างไร ้
กังวล เป็นเมืองที่คิดในใจของตนว่า “ข้านี่ แหละ และไม่มีเมืองอื่นใดนอกเหนื อจากข้าอีก�
มันกลายเป็นเมืองรกร้างเสียจริงๆ เป็ นที ่อาศัยนอนของสัตว์ป่า ทุ กคนที่ ผ่านเมืองนี้ ไปจะ
เย้ยหยันและส่ายมือของเขา
4 เพราะว่าเมืองกาซาจะถูกทอดทิง
้
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3
ความบาปของพวกผู้พิพากษา ผู้พยากรณ์ และปุโรหิตแห่งเยรู ซาเล็ม

วิบัติ แก่ เมืองนี้ ที่ โสโครกและเป็น มลทิน เป็น เมืองที่ บีบ บังคับ เขา 2 เธอไม่ ยอมเชื่อ ฟัง
เสียงใดๆ และไม่ยอมรับการตีสอนใดๆ เธอไม่วางใจในพระเยโฮวาห์ และเธอไม่เข้ามาใกล้
พระเจ้า ของเธอ 3 เจ้ านายของเธอก็ เหมือนสิงโตที่ คําราม ผู้ พิพากษาของเธอก็ เหมือน
หมาป่า ยามเย็น ซึ่ง ไม่ แทะกระดูก จนกระทัง่ ถึง รุ ง่ เช้า 4 ผู้ พยากรณ์ ของเธอเป็น คนเบา
ปัญญา เป็นคนทรยศ พวกปุโรหิตของเธอก็ กระทําสถานบริสุทธิ์ให้มัวหมอง เขาฝ่าฝืนต่อ
พระราชบัญญั ติ 5 พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ในเมืองนั ้น ชอบธรรม พระองค์ จะมิ ได้ ทรง
กระทําความชัว่ ช้าเลย ทุกเช้าพระองค์สําแดงคําตัดสินของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงขาด
เลย แต่ คนอธรรมไม่ รู จั
้ ก อาย 6 “เราได้ ขจัด ประชาชาติ ทัง้ หลายออกเสีย แล้ว หอคอยของ
เขาก็รกร้าง เรากระทําให้ถนนของเมืองนั ้นเสียไปเปล่าๆ ไม่มใครผ่
ี
านไปมา หัวเมืองของเขา
7
ถูก ทําลาย เพื่อ จะไม่ มี คน ไม่มี ชาวเมืองอยู่เลย เรากล่าวว่า ‘แท้จริง เมืองนั ้น จะยําเกรง
เรา เธอจะยอมรับคําสัง่ สอน� เพื่อที่อาศัยของเขาจะไม่ถูกตัดออก เราลงโทษเขาอย่างไรก็
ตาม แต่เขาทัง้ หลายยิง่ กลับร้อนใจที่จะให้การกระทําของเขาเสื่อมทราม�
1

บรรดาศัตรู ของเยรู ซาเล็มจะถูกลงโทษ

พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น จงคอยเรา คอยวันที ่ เราลุก ขึ้น เพื่อ ทําการปล้น
เพราะการตกลงใจของเราก็คือจะรวมประชาชาติ ให้ราชอาณาจักรชุมนุมกัน เพื่อเทความ
กริว้ ของเราบนเขาทัง้ หลาย คือความร้อนแรงแห่งความโกรธของเรา เพราะว่าพิภพทัง้ สิน
้
9
จะถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของเรา ในคราวนั ้น เราจะให้ประชาชนนั ้นหันไป
ใช้ภาษาบริสุทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติพระองค์
เป็นใจเดียวกัน 10 บุ คคลที่ ทูล ขอต่อ เรา คื อบ ุต รสาวแห่ง คนของเราที่ ถู กกระจัด กระจาย
ไป จะนํา เอาเครือ
่ งบูชาของเรามาจากฟากข้างโน้ น ของแม่น้ํา แห่ง เอธิโอเปีย 11 ในวัน นั ้น
เจ้ าจะไม่ ถู กกระทําให้ อบ
ั อายด้วยการกระทํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า ได้ ละเมิด ต่อ เรา เพราะในเวลา
นั ้น เราจะคัด ผู้ โอ้ อวดเห่อ เหิมน ั น
้ ออกเสีย จากท่ามกลางเจ้า เจ้ าจึง จะไม่ เย่อ หยิง่ จองหอง
เพราะเหตุ ภู เขาบริสุทธิ์ ของเราอีกต่อ ไป 12 เพราะเราจะเหลือ แต่ คนที ่ ทุกข์ ยากและขัดสน
ไว้ ในท่ามกลางเจ้า เขาจะวางใจในพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนที่ เหลือ อยู่ ใน
อิสราเอล เขาจะไม่ กระทํา ความชัว่ ช้า และไม่ กล ่าวคํา มุสา และในปากของเขานั ้น จะหาลิ้
นที ่ ล่อลวงก็ ไม่มี เพราะเขาทัง้ หลายจะเที่ยวหากิน และนอนลง และไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ให้เขา
กลัวเกรง
8

อิสราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระคริสต์

14 โอ บุตรสาวแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่รอ
้ งเถิด จงเปรม

ปรีดิ ์ และลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้า เถิด โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 15 พระเยโฮวาห์ ทรง
ล้ม เลิก การพิพากษาลงโทษเจ้า แล้ว พระองค์ ทรงขับ ไล่ ศัตรู ของเจ้า ออกไปแล้ว กษั ตริย์
แห่ งอ ิส ราเอลคือ พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ท่ามกลางเจ้า เจ้ าจะไม่ พบความชัว่ ร้ายอีก ต่อ ไป
16 ในวัน นั ้น เขาจะพู ดก ับ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘อย่า กลัว เลย� และพู ดก ับศิ โยนว่า ‘อย่า ให้ มือ
ของเจ้าอ่อนเพลียไป� 17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์
พระองค์จะทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะ
ทรงพํานั กในความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง
18 เราจะรวบรวมคนที่เศร้าโศกให้มายังประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ คือคนในพวกเจ้าซึ่งต้องทนต่อ
การเยาะเย้ย 19 ดูเถิด ในคราวนั ้นเราจะกวาดล้างผู้ที่ บีบบังคับเจ้าทุกคน เราจะช่วยคนขา
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พิการให้ รอดพ้น และรวบรวมคนที่ กระจัดกระจายไป และเราจะเปลี่ยนความอับอายของ
เขาให้เป็นความน่าสรรเสริญ และให้เป็นเสียงลือไปทัว่ โลก 20 ในคราวนั ้นเราจะนําเจ้ากลับ
เข้ามา คือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน เออ เราจะกระทําให้เจ้ามีช่อ
ื เสียงและ
เป็ นที่สรรเสริญในท่ามกลางบรรดาชนชาติทัง้ หลายของโลก คือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพ
เดิมต่อหน้าต่อตาเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

ฮักกัย 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮักกัย

ฮั กก ัย พยากรณ์ หลัง จากชาวอิสราเอลได้ กล ับ มาจากบาบิ โลนโดยเศรุ บ บาเบลเป็น ผู้ นํา
เอสราได้ พู ดถึงฮักกัยใน 5:1 และ 6:14 จากข้อความเหล่านี้ เราได้ เห็นว่าการประกาศของ
เขาได้เกิดผลและพวกอิสราเอลได้สร้างพระวิหารให้เสร็จ หัวเรือ
่ งของเล่มนคื
ี้ อ การตกแต่ง
พระวิหารและการถวายทรัพย์ที่ต้องใช้ในการตกแต่งนั ้น เขาอยูสม
่ ัยเดียวกันกับเศคาริยาห์
และมาลาคี (1:1)
หนังสือฮักกัยมีอยู่ 5 ภาค และแต่ละภาคเริม
่ ต้นด้วยคําว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาโดยทางฮักกัย� (1:1; 1:3; 2:1; 2:10; 2:20)
1ณ

วันที่หนึ่ ง เดือนที่หก ปีที่สองแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาโดยทางฮักกัย ผู้พยากรณ์ ถึงเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิ เอล ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์
และถึงโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต ว่า
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในเยรู
่
ซาเล็มจะถูกพระเจ้าลงโทษ

2 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า

ประชาชนเหล่านี้ กล่าวว่า เวลานั ้นยังไม่มาถึง คือ
เวลาที่จะสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 3 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงมาถึงโดย
ทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า
ประชาชนเริม
่ สร้างพระวิหารใหม่
“โอ เจ้ าทัง้ หลาย ถึง เวลาแล้ว หรือ ที่ ตัว เจ้า เองอาศัย อยู่ ในบ้านที่ มี ไม้ บุ แต่ ส่วนพระ
นิ เวศนี้ ทิง้ ให้พังทลาย 5 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสว่า จงพิจารณาดู
ว่า เจ้ ามี ความเป็นอยู่อย่างไร 6 เจ้ าหว่านมาก แต่ เกี่ยวน้ อย เจ้ ารับประทาน แต่ ไม่ เคยอิม
่
เจ้ าดื่ม แต่ ก็ ไม่ เคยหายอยาก เจ้ านุ่ง ห่ม แต่ ก็ ไม่มี ใครอุน
่ ผู้ ที่ ได้ ค่า จ้าง ก็ได้ ค่า จ้างมาใส่
7
ถุง ที่ มี รู พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า จงพิจารณาดู ว่า เจ้ ามี ความเป็น อยู่ อย่างไร
8 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า จงขึ้น ไปที่ เนิ น เขาและนํา ไม้ มาสร้างพระนิ เวศ เราจะมี ความพอใจ
ในพระนิ เวศนั ้น และเราจะได้ รบ
ั เกียรติ 9 เจ้ าทัง้ หลายหวังได้ มาก แต่ ดู เถิด ก็ได้ น้ อย และ
เมื่อเจ้านําผลมาบ้านของเจ้า เราก็ เป่ามันไปเสีย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ทําไมเป็น
อย่างนั ้นเล่า ก็ เพราะนิ เวศของเราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็ สาละวนอยู่กับเรือ
่ งบ้านของ
ตน 10 เพราะฉะนั ้น ท้องฟ้าที่อยู่เหนื อเจ้าจึงยัง้ นํ้าค้างไว้เสีย และโลกก็ยด
ึ พืชผลของมันไว้
11
เสีย และเราก็ เรียกความแห้ง แล้ง มาสู่ แผ่ นดิน และเนิ น เขา มาสู่ ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่ และ
นํ้ามัน มาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอํานวยผล สู่มนุษย์และสัตว์ และมาสู่ผลงานทัง้ สิน
้ ซึ่งมือกระทํา
ไว้� 12 แล้วเศรุ บบาเบล บุตรชายเชอัลทิเอลและโยชูวา บุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต พร้
อมกับประชาชนทัง้ ปวงที่ เหลืออยู่ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขา
ทัง้ หลาย และถ้อยคําของฮักกัยผู้พยากรณ์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
ได้ ทรงใช้ ท่านมา และประชาชนก็ เกรงกลัว ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 แล ้วฮั กก ัย ทูต
ของพระเยโฮวาห์ จึง กล่าวแก่ ประชาชนตามกระแสรับสัง่ ของพระเยโฮวาห์ ว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราอยูก
่ ับเจ้าทัง้ หลาย� 14 และพระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอั
ลทิ เอล ผู้ว่าราชการเมืองยู ดาห์ และทรงเร้าใจของโยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต
และเร้าใจประชาชนทัง้ ปวงที่ เหลือ อยู่ นั ้น เขาทัง้ หลายก็ มาทํางานในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 15 ณ วันที่ ยี่สิ บสี่ ของเดือนที่ หก ในปี ที่ สองแห่ง
รัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั
4
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2
พระสัญญาของพระเจ้าถึงพระวิหารยิง่ ใหญ่ในสมัยที่พระคริสต์เสด็จกลับมา
1 ณ วันที่ ยี่สิบเอ็ด เดือนที่ เจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์
ว่า 2 “จงกล่าวแก่ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล ผู้ ว่า ราชการเมืองยู ดาห์ และแก่ โยชู
วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และแก่ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ เถิด ว่า 3 ใครบ้างที่ เหลือ
อยู่ ท่ามกลางพวกท่านนี้ ที่ เห ็ นพระนิ เวศนี้ ครัง้ เมื่ อม ี สง่า ราศี เดิ มน ัน
้ บัดนี้ ท่านเหล่า นั ้น
เห็น เป็น อย่างไร มองดู แล ้ว เปรียบกัน ไม่ ได้ เลยใช่ ไหม 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ เศรุ บ บา
เบลเอ๋ย แม้ กระนั ้ นก็ดี จงกล้าหาญเถิด โอ โยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิตเอ๋ย จง
กล้า หาญเถิด ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน เอ๋ย จงกล้า หาญเถิด พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า จงทํางานเถิด เพราะเราอยู่กับ เจ้า 5 ตามถ้อยคํา ซึ่ง
เราได้ ทํา เป็น พันธสัญญาไว้ กับ เจ้า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ วิญญาณของเราอยู่
6
ท่ามกลางเจ้า อย่า กลัว เลย เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า อี กสัก หน่ อย เรา
จะเขย่าท้องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดินแห้ง อีกครัง้ หนึ่ ง 7 เราจะเขย่าประชาชาติทัง้ สิน
้
เพื่อ ความปรารถนาของประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะได้ เข้า มา เราจะบรรจุ นิเวศนี้ ให้ เต็ มด ้วยสง่า
ราศี พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 8 เงินเป็นของเรา และทองคําเป็นของเรา พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า สง่าราศี ของพระนิ เวศ
ครัง้ หลังนี้ จะยิง่ กว่าครัง้ เดิมนัน
้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบู
รณ์พูนสุขในสถานที่นี้ �
ทรงติเตียนประชาชนเพราะเขาละเลยในการเตรียมพระวิหาร
เมื่อ วั นที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนที่ เก้า ในปี ที่ สองของรัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮ
11
วาห์มาโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จงถามบรรดา
ปุโรหิต เกี่ยว กับ ราช บัญญั ติ เถิด ว่า 12 ‘ถ้า ผู้ ใด ยก ชาย เสื้อ คลุม ทํา พก ห่อ เนื้ อ บริ สุทธิ ์ ไป
หากว่าชายเสื้อตัวนัน
้ ไปถูกขนมปังหรือแกง หรือนํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน หรืออาหารใดๆ สิ่งนั ้น
จะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือไม่� ” พวกปุโรหิตตอบว่า “ไม่บริสุทธิ�
์ 13 แล้วฮักกัยจึงถามว่า
“ถ้า คนหนึ่ ง คนใดที่ มลทิน เพราะไปถูก ศพมา แล ้ว มาถูก สิง่ เหล่า นี้ เข้า สิ ่ง เหล่า นี้ จะมลทิน
ไปด้วยหรือ ไม่� ปุ โรหิต ตอบว่า “สิ ่ง เหล่า นี้ จะมลทิน ไปด้วย� 14 ฮั กก ัย จึง ตอบว่า “พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ หน้า เรา ชนชาติ นี้ เป็น อย่างนั ้น และประชาชาติ นี้ ก็ เป็น อย่างนั ้น ผลงาน
ทุกอย่างที่มือของเขากระทําเป็นอย่างนั ้นด้วย และสิง่ ใดๆที่เขาถวายบูชาที่นั ่น ก็เป็นมลทิน
15 บัดนี้ จงพิจารณาเถิดว่า ตัง
้ แต่วันนี้ เป็นต้นไปจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง คือก่อนที่ศิลาก้อน
หนึ่ งจะวางซ้อนบนศิ ลาก้อนหนึ่ งที่ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 16 ก่อนสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้น
เมื่อผู้ใดมายังกองข้าวคิดว่าจะตวงได้ยี่สิ บถัง ก็มีแต่สิบถัง เมื่อผู้หน่ึงมาถึ งบ่อเก็บน้าํ องุน
่
17
เพื่อตักเอาห้าสิบถัง ก็ มีแต่ ยี่สิ บถัง พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ โจมตี เจ้ าและผลงานทัง้
สิน
ั
้ จากมือ ของเจ้า ด้วยให้ ข้าวม้าน และขึ้น รา และด้วยลูกเห็บ แต่ เจ้ าทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ หน
18
มาหาเรา จงพิจารณาตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป คือวันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า คือตัง้ แต่วันที่วาง
รากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์ จงพิจารณาดู 19 ยังมข
ี ้าวตกค้างอยูใ่ นยุงบ
้ ้างหรือ
เถาองุน
่ ต้นมะเดื่อ และต้นทับทิมกับต้นมะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือ ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป
เราจะอํานวยพรแก่เจ้า�
10

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระเจ้าจะทรงทําลายอาณาจักรทัง้ หลายแห่งโลก

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงฮักกัยเป็ นครัง
้ ที่สองเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ของเดือนนั ้ นว่า
21 “จงพูดกับเศรุ บบาเบลผู้วา
่ ราชการเมืองยูดาห์ว่า เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก 22 และเรา

จะควํา่ พระที่นั่งของบรรดาราชอาณาจักร เราจะทําลายเรีย
่ วแรงของบรรดาราชอาณาจักร

ฮักกัย 2:23
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แห่งประชาชาติ และจะควํา่ รถรบกับผู้ขับขี่ ม้าและผู้ขับขี่จะต้องล้มลง คือทุกคนจะต้องล้ม
ลงด้วยดาบแห่งพี่น้องของเขา 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะรับเจ้า โอ
เศรุ บบาเบล บุตรชายเชอัลทิเอล ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระทําเจ้า
ให้เป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ�

เศคาริยา 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศคาริยา

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ ชื่อ จากผู้ เข ียนคือ เศคาริยาห์ ซึ่ง เป็น บุตรเบเรคิ ยาห์ ซึ่ง เป็น บุตรอิด โด
(1:1) เขาอยูใ่ นเชื้อวงศ์ของปุโรหิต ตามหนั งสือเอสรา 5:1 และ 6:14 เศคาริยาห์ได้รับใช้พร้
อมกับฮักกัยในการฟื้ นฟูแห่งการสร้างพระวิหาร และเขาได้พยากรณ์ ในปีก่อน ค�ศ� 520
และ 518 (1:1, 7; 7:1) ทัง้ เขากับฮักกัยได้ ประกาศถึงเรือ
่ งการนมัสการและความบาปทัง้
หลายแห่งชาติอิสราเอล
เครือ
่ งหมายต่างๆซึ่ง เศคาริ ยาห์ ได้ ใช้ ในการพยากรณ์ มี คํา อธิ บายในเล่ มอ ่น
ื ๆในพระ
คัมภีร ์ เขาได้พยากรณ์ ถึงตอนที่พระเยซูทรงลูกลาเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม (9:9) การที่พระ
เยซู ทรงเป็น “กิง่ � แห่งราชวงศ์ ของดาวิด (อสย 11:1-5) และการปรากฏของพระเยซู ต่อ
พวกยิวในตอนที่พวกยิวนัน
้ จะได้รบ
ั ความรอด เขาได้พยากรณ์ ถึงรอยตะปูในพระหัตถ์ของ
พระเยซู การรวบรวมของอิสราเอล การที่ ผู้ ทรยศต่อ พระคริสต์ จะสู้ รบกับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
การที่ พระเยซู จะทรงช่วยกรุ งเยรู ซาเล็มให้พ้นจากการสู้ รบนั ้น และถึงอาณาจั กร 1000 ปี
ของพระเยซู
ผู้พยากรณ์ เศคาริยาห์ตักเตือนประชาชน

1 ในเดือนที่แปด

ปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเศคาริยาห์
บุตรชายของเบเรคิยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายของอิดโด ผูพยากรณ์
้
ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อ
บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลายเป็นอย่างยิง่ 3 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จงกลับมาหาเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ และ
เราจะกลับ มาหาเจ้า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 4 อย่า เป็น เหมือนบรรพบุรุษ
ของเจ้า ซึ่งบรรดาผู้พยากรณ์ คนก่อนๆร้องบอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
จงหัน กลับ เสีย จากทางชัว่ ของเจ้า และจากการกระทํา ที่ ชว
ั ่ ของเจ้า เถิด� พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า แต่ เขาไม่ได้ ยินและมิได้ ฟังเรา 5 บรรพบุรุษของเจ้า เขาอยู่ที่ไหน พวกผู้พยากรณ์ เล่า
เขามี ชี วิตอยู่ เป็น นิ ตย์ หรือ 6 แต่ ถ้อยคํา ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราได้ บัญชาแก่
ผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเราก็ ได้ ติ ดตามบรรพบุรุษ ของเจ้า ทั นม ิ ใช่ หรือ จนเขากลับ ใจแล้ว
กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงดําริวา่ จะทรงกระทํา แก่ เราประการใด ในเรือ
่ งทาง
และการกระทําของเรา พระองค์ทรงกระทําแก่เราอย่างนั ้น� ”
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขีม
่ ้าสีแดง

เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนที่ สิบ เอ็ด ซึ่ง เป็น เดือนเชบัท ในปี ที่ สองแห่ง รัชกาลดาริอส
ั พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเศคาริยาห์ บุ ตรชายของเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายของอิด
โด ผู้ พยากรณ์ ว่า 8 “ณ กลางคื นว ัน หนึ่ ง ข้าพเจ้า ได้ มองดู และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ขี่ ม้า สี
แดง ยืนอยู่ท่ามกลางต้นนํ้ามันเขียวที่ลานหุบเขา ณ เบื้องหลังท่านผู้นั้นมีม้าสีแดง สีแสด
และสีขาว 9 แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘โอ นายเจ้าข้า เหล่านี้ คืออะไร� ทูตสวรรค์ที่สนทนากับ
ข้าพเจ้า บอกข้าพเจ้า ว่า ‘เราจะสําแดงให้ เจ้ าทราบว่า เหล่า นี้ คือ อะไร� 10 เหตุ ฉะนั ้น ชาย
ที่ ยน
ื อยู่ ท่ามกลางต้นนํ้า มัน เขียวจึง บอกว่า ‘เหล่า นี้ คือ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ไปเที่ยว
ตรวจตราโลก� 11 และเขาเหล่านั ้น ได้ ตอบทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ผู้ยืนอยู่ท่ามกลาง
ต้นนํ้ามันเขียวว่า ‘เราได้ตรวจตราโลกแล้ว ดูเถิด ทัง้ โลกก็นิ่งสงบอยู�
่
7

พระเจ้าทรงเมตตากรุ งเยรู ซาเล็มหลังจากการเป็นเชลยเจ็ดสิบปีแล้ว
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แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ กล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา อี กนาน
เท่าใดพระองค์ จะไม่ ทรงเมตตากรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ซึ่ง พระองค์ ก็ ทรง
กริว้ มาเจ็ด สิบ ปี แล้ว พระเจ้า ข้า� 13 และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนากับ
ข้าพเจ้า เป็นพระวาทะที่ประเสริฐและเล้าโลมใจ 14 ทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึง
กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘จงร้องว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เรามีความหวงแหนกรุ ง
เยรู ซาเล็ม คือ กรุ ง ศิ โยนเป็ นที ่ ยิง่ 15 เราโกรธประชาชาติ มากที่ อยู่อย่างสบายๆ เพราะเมื่อ
เราโกรธแต่น้ อย เขาก็ก่อภัยพิบติ
ั เกินขนาด 16 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสว่า เรากลับ
มายังกรุ งเยรู ซาเล็มด้วยความกรุ ณา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จะต้องสร้างนิ เวศของ
เราขึ้น ไว้ในนั ้น และขึง เชือกวัด ไว้เหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม 17 จงร้องอี กว่า พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า เมืองทัง้ หลายของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมัง่ คังอ
่ ีก และพระเย
โฮวาห์จะปลอบศิโยน และเลือกสรรกรุ งเยรู ซาเล็มอีกครัง้ หนึ่ ง� ”
12

นิ มิตเรือ
่ งเขาสี่เขากับช่างไม้สี่คน
ดูเถิด มีเขาสี่เขา 19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนา
อยู่ กับ ข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ คือ อะไร� ท่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ คือ เขาที่ ขวิด ยู ดาห์
อิสราเอล และ เยรู ซาเล็ม ให้ กระจัดกระจาย ไป� 20 แล ้ว พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง สําแดง ให้
ข้าพเจ้าเห็นช่างไม้สี่คน 21 และข้าพเจ้าจึงถามว่า “คนเหล่านี้ มาทําอะไรกัน� พระองค์ทรง
ตอบว่า “เขาเหล่า นี้ มาขวิด ยู ดาห์ให้กระจัดกระจายไป จนไม่ มี ผู้ ใดยกศีรษะขึ้น ได้ อีก และ
ช่างเหล่านี้ มากระทําให้เขาหวาดกลัว เพื่อจะเหวีย
่ งลงซึ่งเขาแห่งประชาชาติ ที่ ยกเขาของ
ตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์กระทําให้กระจัดกระจายไป�
18 ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นแลเห็น

2
การวัดกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งอนาคต
1 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น ดู เถิด ชายคนหนึ่ งมีเชือกวัดอยู่ในมือแน่ ะ 2 ข้าพเจ้าจึง
ถามว่า “ท่านจะไปไหน� เขาจึง บอกข้าพเจ้า ว่า “จะไปวัด เยรู ซาเล็ มด ู ว่า กว้างเท่าใด ยาว
เท่าใด� 3 และดูเถิด ทูตสวรรค์ที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป และทูตสวรรค์อีกองค์
หน่งก
ึ ็ก้าวออกไปพบกับท่าน
ในยุคอาณาจักร 1000 ปี เยรู ซาเล็มจะรับพระพร
4 และบอกท่านว่า “วิง
่ ซิ บอกชายหนุ่มคนนั ้ นว่า ‘จะมีคนมาอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็มอย่าง
กับเมืองที่ไม่มีกําแพงล้อม เพราะว่าประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั ้นจะมีมากมาย 5 เพราะว่า
เราจะเป็น เหมือนกําแพงเพลิง ล้อมเธอไว้ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า และเราจะเป็น สง่า ราศี ใน
เมืองนั ้น 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เฮ ้ เฮ ้ จงหนี ไปให้ พ้น จากแผ่น ดิน เหนื อ พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เพราะเราได้ แผ่ พวกเจ้า ออกดัง ลมทัง้ สี่ ทิศ ของท้องฟ้า 7 โอ ศิ โยนเอ๋ย เจ้ าผู้ ที่ อยู่ กับ
ธิดาของบาบิ โลน จงหนี ไป 8 เมื่อ สง่า ราศี มาแล้ว พระองค์ ทรงใช้ เราให้ไปยัง ประชาชาติ ที่
ปล้น เจ้า เพราะว่า ผู้ ใดได้ แตะต้องเจ้า ก็ได้ แตะต้องแก้ว พระเนตรของพระองค์ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ ว่า 9 เพราะ ดู เถิด เราจะสั ่นมือของเราเหนื อเขา และเขาจะเป็น
ของถูก ปล้น ให้ แก่ คนรับ ใช้ ของเขาเอง� แล ้ว เจ้า จะได้ ทราบว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาใช้
ข้าพเจ้า มา 10 โอ บุ ตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงร้องเพลงและร่าเริง เถิด เพราะดู เถิด เรามา
และจะอยู่ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 11 และประชาชาติ เป็ นอ ัน
มากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ในวันนั ้น และจะเป็นประชาชนของเรา และเรา
จะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามายัง
เจ้า 12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรับยูดาห์เป็นมรดก เป็นส่วนของพระองค์ในแผ่นดินบริสุทธิ
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์ และจะเลือกสรรกรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก ครัง้ หนึ่ ง� 13 โอ บรรดาเนื้ อ หนั ง เอ๋ย จงนิ่ ง สงบอยู่ ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ ทรงตื่น และเสด็จ จากที่ ประทับ อัน บริสุทธิ์ ของ
พระองค์แล้ว

3

โยชูวาสวมเครือ
่ งแต่งกายแห่งความชอบธรรม
แล ้ วท ่านได้ แสดงให้ ข้าพเจ้า เห็น โยชู วามหาปุโรหิต ซึ่ง ยืน อยู่ หน ้า ทูต สวรรค์ ของพระ
เยโฮวาห์ และซาตานยืน อยู่ ข้างขวามือ ของท่าน จะขัด ขวางท่าน 2 และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับซาตานว่า “โอ ซาตาน พระเยโฮวาห์ตรัสห้ามเจ้าเถอะ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกสรรกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทรงห้ามเจ้า เถิด นี่ ไม่ใช่ดุ ้นฟื นที ่ ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือ� 3 ฝ่ายโยชู วาน น
ั้
4
สวมเครือ
่ งแต่งกายสกปรก ยืนอยูหน
่ ้าทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์จึงบอกผูที
้ ่ยืนอยูข
่ ้างหน้า
ท่านว่า “จงเปลื้องเครือ
่ งแต่งกายที่สกปรกจากท่านเสีย� และทูตสวรรค์พูดกับท่านว่า “ดู
เถิด เราได้ เอาความชัว่ ช้า ออกไปเสีย จากเจ้า แล้ว และเราจะประดับ ตัว เจ้า ด้วยเสื้อผ้า อัน
สะอาด� 5 และข้าพเจ้า ว่า “จงให้ เขาทัง้ หลายเอาผ้า มาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน�
เขาจึง เอาผ้า มาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน และสวมเครือ
่ งแต่ง กายให้ ท่าน และทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ก็ ยืน อยู่ 6 และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ จึง กล่าวแก่ โยชู วาว ่า
7 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า ดําเนิ น ในหนทางของเรา และรักษาคํา กําชับ
ของเรา เจ้ าจะได้ ปกครองนิ เวศของเรา และดูแลบริเวณของเรา และเราจะให้เจ้ ามีสิทธิที่
จะเข้าไปท่ามกลางผู้เหล่านั ้นที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่
1

โยชูวาเปรียบได้กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระอังกูร
8 โอ โยชู วามหาปุโรหิต จงฟังเถิด เจ้าและสหายของเจ้าผู้ที่ นั ่งอยู่ข้างหน้าเจ้า เพราะคน
เหล่า นี้ เป็น หมายสําคัญ ดู เถิด เราจะนํา ผู้ รับ ใช้ ของเรามา คือ พระอั งก ูร 9 เพราะว่า พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า จงดู ศิลาซึ่ง เราตัง้ ไว้หน ้า โยชู วา เป็น ศิ ลาก ้อนเดียวที่ มี เจ ็ดตา
ดู เถิด เราจะสลัก บนศิ ลาน ัน
้ และเราจะเปลื้องความชัว่ ช้า ของแผ่น ดิน นี้ ออกไปเสีย ในวัน
เดียว 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มา
ใต้เถาองุน
่ และใต้ต้นมะเดื่อ�

4

คันประทีปทําด้วยทองคํากับต้นมะกอกเทศสองต้น
และทูต สวรรค์ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า มาอีก และปลุก ข้าพเจ้า เหมือนคนที่ เพิง่ ตื่น จาก
การนอนของเขา 2 และท่านถามข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้าตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า
เห็นเชิงเทียนทําด้วยทองคําล้วนอันหนึ่ ง มี ชามอยู่ที่ ยอด และมี ตะเกียงอยู่บนนั ้นเจ็ดดวง
และมีท่อเจ็ดท่อนําไปยังตะเกียงซึ่งอยูบ
่ นยอดนั ้นดวงละท่อ 3 และมีต้นมะกอกเทศสองต้น
อยู่ ข้างๆ อยู่ ข้างขวาชามนั ้น ต้น หนึ่ ง อยู่ ข้างซ้ายต้น หนึ่ ง� 4 และข้าพเจ้า ถามทูต สวรรค์ ผู้
ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ านายเจ้าข้า นี่ คือ อะไร� 5 ทูต สวรรค์ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า ตอบ
ข้าพเจ้าว่า “นี่ คืออะไร เจ้าไม่ทราบหรือ� ข้าพเจ้าตอบว่า “เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ทราบ
� 6 แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า “นี่ เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่ให้ไว้กับเศรุ บบาเบลว่า
มิใช่ด้วยกําลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด
ังนี้ แหละ 7 โอ ภูเขาใหญ่ เจ้าเป็นอะไรเล่า ต่อหน้าเศรุ บบาเบลเจ้าจะเป็ นที่ราบ และท่านจะ
นําศิลาก้อนที่อยูยอดออกมาท่
่
ามกลางการโห่รอ
้ งว่า ‘งามจริงพระวิหาร งามจริง� ”
1

เศรุ บบาเบลจะสร้างพระวิหารให้สําเร็จ
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8 ยิง
่ กว่านั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้ากล่าวว่า 9 “มือของเศรุ บบาเบลได้

วางรากฐานของพระนิ เวศนี้ และมือของเขาจะสร้างให้สําเร็จ แล้วเจ้าจะทราบว่า พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทัง้ หลาย 10 เพราะว่าผู้ใดที่ดูหมินว
่ ันแห่งการเล็กน้ อย
เพราะเขาจะเปรมปรีดิ์ และจะได้เห็นสายดิง่ ที่อยู่ในมือของเศรุ บบาเบลพร้อมกับสิง่ ทัง้ เจ็ด
นี้ ซึ่งคือบรรดาพระเนตรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมองอยูท
่ ัว่ พิภพ�
พยานสองคน (วว 11)

“ต้นมะกอกเทศสองต้นที่อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชิง
เทียนนั ้น คือ อะไร� 12 และข้าพเจ้า ถามท่านเป็ นคร ัง้ ที่ สองว่า “กิง่ ทัง้ สองของต้น มะกอก
เทศ ซึ่งอยูข
่ ้างท่อทองคําทัง้ สอง ซึ่งเทนํ้ามันออกนั ้นคืออะไร� 13 ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “เจ้
าไม่ทราบหรือ เหล่านี้ คืออะไร� ข้าพเจ้าตอบว่า “เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 14 แลวท
้
่านจึงกล่าวว่า “ทัง้ สองนี้ คือผู้ที่ ได้ รับการเจิม เป็นผู้ยน
ื อยู่ข้างองค์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพ
ทัง้ สิน
้ �
11 แล้วข้าพเจ้าจึงถามท่านว่า

5

หนังสือม้วนหนึ่ งที่เหาะอยู่ เป็นคําสาปแช่ง
1 ข้าพเจ้าหันกลับและเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็น ดู เถิด หนังสื อม้วนหนึ่ งเหาะอยู่นั ่น 2 ท่าน
จึง ถามข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเห็น อะไร� ข้าพเจ้า ตอบว่า “ข้าพเจ้า แลเห็น หนั ง สื อม ้ วนหนึ่ ง เหาะ
อยู่ มันยาวยีสิ
่ บศอก และกว้างสิบศอก� 3 แลวท
้ ่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า “นี่ แหละเป็นคําสาป
ที่ แผ่ ออกไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ผู้ ที่ ทําการโจรกรรมทุก คนจะต้องถูก ขจัด ออก ตัง้ แต่ นี้
ไปตามความในหนั งสื อม้วนนั ้น และทุกคนที่ ปฏิญาณจะต้องถูกขจัดออกตัง้ แต่ นี้ ไปตามที่
กําหนดไว้ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราส่งคําสาปนั ้นออกไป และคํานั ้นจะเข้าไปใน
เรือนของโจร และในเรือนของคนที่ ปฏิญาณเท็จ โดยออกนามของเรา และคํา นี้ จะค้างคืน
อยูใ่ นเรือน ผลาญเรือนนั ้นเสียทัง้ ตัวไม้และศิลา�
เอฟาห์ที่ออกไป

“จงเงยหน้าขึ้นดู ว่า สิ ่งที่
ออกไปนั ้นคืออะไร�
“นั ่นคืออะไร� ท่านจึงตอบว่า “นี่ คือเอฟาห์ที่ ออกไป�
และท่านจึงว่า “นี่ คือสิง่ คล้ายคลึงในแผ่นดินทัง้ สิน
้ � 7 และ ดู เถิด ตะกัว่ หนึ่ งตะลันต์ ก็ ถู ก
ยกขึ้น และมีผูหญิ
้ งคนหนึ่ งนั ่งอยูใ่ นเอฟาห์นั ้น 8 และเขากล่าวว่า “นี่ คือความชัว่ � และท่าน
ก็ผลักนางนั ้นเข้าไปในเอฟาห์ แล้วก็ผลักลูกนํ้าหนั กที่ทําด้วยตะกัวน
่ ัน
้ ปิดปากมันไว้ 9 แล้ว
ข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ้นแลเห็น ดูเถิด มีผู้หญิงสองคนออกมานั ่น มีลมอยู่ในปีกของนาง นาง
มีปี กเหมือนปีกของนกกระสาดํา และนางก็ยกเอฟาห์ข้น
ึ ระหว่างโลกและฟ้าสวรรค์ 10 แล
้วข้าพเจ้าจึงพู ดกับทูตสวรรค์ผู้ที่ สนทนากับข้าพเจ้าว่า “นางเหล่านั ้นจะนําเอฟาห์ไปที่ ไหน
� 11 ท่านตอบข้าพเจ้าว่า “ไปยังแผ่นดินชินาร์ไปสร้างเรือนไว้ให้เอฟาห์ เมื่อเตรียมอย่างนี้
เสร็จแล้ว นางเหล่านั ้นจะวางเอฟาห์ไว้บนฐานของมัน�
5 ทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า ได้ ออกมาพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า
6 ข้าพเจ้า จึง ว่า

6
รถรบสี่คัน

1 และข้าพเจ้า ได้ หัน กลับ

เงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น ดู เถิด มีรถรบสี่ คันออกมาระหว่างภูเขา
สองลูก ภูเขาเหล่านั ้นเป็นภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 รถรบคันแรกเทียมม้าแดง รถรบคันทีส
่ องม้า
3
4
ดํา รถรบคั นที ่ สามม้า ขาว รถรบคั นที ่ สี ่ ม้า ด่างสี เทา แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ถามทูต สวรรค์ ผู้ ที่
สนทนากับข้าพเจ้าว่า “เจ้านายเจ้าข้า เหล่านี้ คืออะไร� 5 และทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้าว่า
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“เหล่านี้ เป็ นวิญญาณสี่ดวงแห่งฟ้าสวรรค์ ซึ่งออกมาหลังจากที่ได้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง พิภพทัง้ สิน
้ แล้ว 6 ม้า ดํา ตรงไปยัง ประเทศเหนื อ ตัว ขาวติดตามม้า
ดําไป และตัวสี ด่างตรงไปยังประเทศใต้� 7 และตัวสี เทาออกไป พวกมันก็รอ
้ นใจที่ จะออก
ไปและตรวจตราพื้นพิภพ และท่านกล่าวว่า “ไปซิ ไปตรวจตราพิภพ� ดังนั ้นม้าเหล่านั ้นจึง
ตรวจตราพิภพ 8 แลวท
้ ่านจึงร้องบอกข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด ม้าเหล่านี้ ที่ไปยังประเทศเหนื อนั ้น
ได้กระทําให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่ งในประเทศเหนื อนั ้น�
ย์

การสวมมงกุฎบนศีรษะของโยชูวา เปรียบได้กับพระคริสต์ ผูเป็
้ นมหาปุโรหิตและกษั ตริ
9 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 10 “จงนําเอาเฮลดัย

โทบียาห์ และเย
ดายาห์ไปเสีย จากบรรดาเชลย ผู้ ซึ่ง กลับ จากบาบิ โลน ในวัน เดียวกัน นั ้น ไปยัง เรือนของโย
สิ ยาห์ บุ ตรชายเศฟันยาห์ 11 จงเอาเงินและทองคําทําเป็นมงกุฎหลายมงกุฎ และสวมบน
ศีรษะของโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต 12 และกล่าวแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด ชายผู้ที่ มีชื่อว่าพระอังกูร เพราะท่านจะไพบูลย์ในสถานที่ ของท่าน
และจะสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านผู้นี้ แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระ
เยโฮวาห์ และจะรับเกียรติศักดิ์ และจะประทับและปกครองอยูบ
่ นราชบัลลังกข
์ องท่าน และ
ท่านจะเป็น ปุโรหิต อยู่บนราชบัล ลั งก ์ ของท่าน และการหารือก ัน อย่างสันติ จะมี อยู่ระหว่าง
ท่านทัง้ สอง� 14 และมงกุฎเหล่านั ้นจะอยู่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้เป็ นที่ระลึก
ถึงเฮเลม โทบียาห์ เยดายาห์ และเฮ็น บุตรชายของเศฟันยาห์ 15 บรรดาผูที
้ ่อยูห่
่ างไกลจะมา
ช่วยสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และท่านทัง้ หลายจะทราบว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ทรงใช้ข้าพเจ้ามายังท่าน ถ้าท่านทัง้ หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้ จะเป็นไปดังกล่าวนั ้น�

7

ทรงติเตียนการอดอาหารที่ไม่จริงใจ
ต่อมาในปี ที่ สี่ของรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเศคาริยาห์
ณ วัน ที่ สี ่ เดือนที่ เก้า ซึ่ง เป็น เดือนคิ สลิว 2 เมื่อ พวกเขาได้ ใช้ ให้ ชาเรเซอร์และเรเกมเม
เลค พร้อมกับพรรคพวกของเขา ไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า ทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 3 และร้องขอต่อ บรรดาปุโรหิต ที่ พระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และต่อ
ผู้ พยากรณ์ ว่า “ควรที่ ข้าพเจ้า จะไว้ ทุกข์ และปลีก ตัว ออกในเดือนที่ ห้า อย่างที่ ข้าพเจ้า ได้
กระทํา มาแล้ว เป็น หลายปี นั้น หรือ ไม่� 4 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธามายัง
ข้าพเจ้าว่า 5 “จงกล่าวแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินและแก่บรรดาปุโรหิตว่า เมื่อเจ้าทัง้
หลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่หา้ และในเดือนที่เจ็ด ตัง้ เจ็ดสิบปีนั ้น เจ้าได้อดอาหาร
เพื่อ เราคือ เราเองหรือ 6 และเมื่อ เจ้า รับ ประทานและเมื่อ เจ้า ดื่ม เจ้ าก็ รบ
ั ประทานเพื่อ ตัว
7
เจ้าเอง และดื่มเพื่อตัวเจ้าเองมิใช่หรือ ในเมื่อเยรู ซาเล็มมีคนอยูแ
่ ละมัง่ คัง่ มีหัวเมืองล้อม
รอบ ภาคใต้และแดนที่ราบก็มีคนอยู่ เจ้าควรจะฟังพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศ
โดยผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนๆ มิใช่หรือ�
1

จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี

8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเศคาริยาห์ว่า 9 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง

นี้ ว่า จงพิพากษาตามความจริง ทุ กคนจงแสดงความเมตตากรุ ณาและความสงสารต่อ พี่
น้ องของตน 10 อย่าบีบบังคับหญิงม่าย ลูกกําพร้าพ่อ คนต่างด้าวหรือคนยากจน และอย่า
คิดอุบายชัว่ ในใจต่อพีน
่ ้ องของตน� 11 แต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่ และอุด
หู ของเขาเสีย เพื่อ เขาจะไม่ ได้ยน
ิ 12 เออ เขาได้ กระทํา ใจของเขาเหมือนก้อนหิน แข็ง เกรง
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ว่า เขาจะได้ยน
ิ พระราชบัญญั ติ และพระวจนะ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ ทรงส่ง ไปทาง
ผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนโดยพระวิญญาณของพระองค์ เหตุ ฉะนั ้นพระพิโรธอันยิง่ ใหญ่จึงได้ มา
จากพระเยโฮวาห์จอมโยธา 13 ดัง นั ้น ต่อ มาพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “เมื่อ เราร้องเรี
ยก เขาไม่ ฟังฉั นใด เมื่อเขาร้องทูล เราก็ ไม่ ฟังฉั นนั ้น 14 และเราก็ ให้เขากระจัดกระจายไป
ด้วยลมหมุนท่ามกลางประชาชาติทัง้ สิน
้ ัก ดังนั ้นแผ่นดินจึงรกร้างอยูเ่ บื้องหลัง
้ ซึ่งเขาไม่รู จ
เขา ไม่มีใครผ่านไปหรือกลับเข้าไป เพราะเขาได้ปล่อยให้แผ่นดินที่น่าพึงพอใจนั ้นรกร้างไป
เสียแล้ว�

8

บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลง
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธามายัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เราหวงแหนศิ โยนด้วยความหวงแหนอัน ยิง่ ใหญ่ และเราหวงแหนเธอ
ด้วยความกริว้ มาก 3 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เรากลับ ไปยัง ศิ โยน และจะอยู่ ท่ามกลาง
เยรู ซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรู ซาเล็ม ว่า เมืองแห่ง ความจริง และเรียกภูเขาของพระเยโฮ
วาห์จอมโยธาว่าภู เขาบริสุทธิ์ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ชายชราและหญิงชรา
จะอาศัย อยู่ ตามถนนในกรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก ต่างก็ มี ไม้ เท ้า อยู่ ในมือ เพราะอายุ มากที เดียว
5 และถนนทัง
้ หลายในเมืองนั ้ นก ็ จะเต็ม ไปด้วยเด็ก ผู้ชายและเด็ก ผู้ หญิง วิง่ เล่น อยู่ ทัว่ ไป
6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งประหลาดในสายตาของประชาชน
ที่เหลืออยู่ในสมัยนี้ แล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ก็น่าจะประหลาดในสายตาของเรา
ด้วยมิ ใช่ หรือ 7 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะช่วยประชาชนของเราให้
รอดพ้น จากประเทศตะวัน ออกและจากประเทศตะวัน ตก 8 และเราจะพาเขาทัง้ หลายให้
มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย ด้วยความจริงและความชอบธรรม
1

ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคําของพวกผู้พยากรณ์
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงให้มือของเจ้าทัง้ หลายแข็งแรง คือเจ้าทัง้ หลายผู้ได้
ยินถ้อยคําเหล่านี้ ในกาลนี้ ซ่ึงมาจากปากผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่งอยู่ในวันที ่ได้ วางรากฐาน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพื่อ ว่า จะได้ ก่อสร้างพระวิหารนั ้น ขึ้น 10 เพราะว่า
ก่อนสมัย นั ้น ไม่ มี ค่า จ้างให้แก่ คนหรือ ให้แก่ สัตว์ ทัง้ ผู้ ที่ เข ้า ออกก็ ไม่มี สันติ ภาพเพราะเหตุ
ภัยพิบัตินั ้น เพราะเราปล่อยให้คนทัง้ หลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของตน 11 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า แต่บัดนี้ เราจะไม่กระทําต่อประชาชนที่ เหลืออยู่นี้ อย่างกับสมัยก่อน 12 เพราะ
ว่า เมล็ด พืช จะเกิด เจริญ งอกงาม เถาองุน
่ จะมี ลูก และแผ่น ดิน จะให้ ผล และท้องฟ้า จะให้
นํ้าค้าง และเราจะกระทําให้ประชาชนที่เหลืออยูนี
่ ้ ถือกรรมสิทธิสิ
์ ่งเหล่านี้ ทัง้ หมด 13 โอ วงศ์
วานยูดาห์และวงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าเคยเป็ นที ่สาปแช่งท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย
ให้เขาแช่งฉั นใด ต่อมาเราจะช่วยเจ้าให้รอดพ้นและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรฉั นนั ้น อย่า
กลัว เลย แต่ จงให้ มือ ของเจ้า แข็ง แรงเถิด 14 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า
เมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายัว่ เย้าให้เราโกรธนั ้น เราก็ตัง้ ใจว่าจะลงโทษเจ้า เรามิได้หย่อนความ
ตัง้ ใจลง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 15 ดังนั ้นในวันเหล่านี้ เราตัง้ ใจอีกว่า เราจะ
กระทําดี ต่อเยรู ซาเล็มและต่อวงศ์ วานยูดาห์ อย่ากลัวเลย 16 ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ที่ เจ้ าทัง้ หลาย
พึง กระทํา จงต่างคนต่างพูด ความจริงก ับ เพื่อนบ้าน จงให้การพิพากษาที่ ประตู เมืองของ
เจ้า เป็น ตามความจริง และกระทํา เพื่อ สันติ 17 อย่า คิด อุบายชัว่ ในใจต่อ เพื่อนบ้าน อย่า รัก
คําปฏิญาณเท็จ สิ ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ เราเกลียดชัง� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 และพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายัง ข้าพเจ้า ว่า 19 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า
9
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การอดอาหารในเดือนที่สี่ การอดอาหารในเดือนที่หา้ และการอดอาหารในเดือนที่เจ็ด และ
การอดอาหารในเดือนที่สิบ จะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริง และเป็นการเลี้ยงที่ให้
ชื่นชมแก่วงศ์วานยูดาห์ เหตุฉะนั ้นเจ้าจงรักความจริงและสันติภาพ
เยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทัง้ โลก
ชนชาติทัง้ หลายยังจะมา คือประชาชนที่ ยงั อาศัย
21
อยู่ในหัวเมืองอันมากมาย ชาวเมืองหนึ่ งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่ ง กล่าวว่า ‘ให้เรา
ไปกัน ทั นที ไปทูล ขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ข้าพเจ้าก็จะไปด้วย� 22 เออ ชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมาก และบรรดาประชาชาติที่เข้มแข็ง
จะมาแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธาในเยรู ซาเล็ม และทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ต่อ มาในสมัย นั ้น สิบ คนจากประชาชาติ ทุ กๆ
ภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่ งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านเถิด เพราะเรา
ได้ยนว
ิ ่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน� ”
20 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า

9
คําตรัสของพระเจ้าเรือ
่ งประเทศต่างๆที่อยูล้
่ อมรอบ
1 ภาระแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มีในหัดราก และเมืองดามัสกัสจะเป็ นทีพ
่ ักสงบ
สําหรับทนั
ี่ ่น เมื่อตาของมนุษย์จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ แม้กระทังอ
่ ิสราเอลทุกตระกูลด้วย
2 เมืองฮามัทซึ่งมีเขตแดนติดกันก็รวมอยูด้
่ วย ไทระกับไซดอน แม้จะเป็นเมืองฉลาดก็ตาม
3 ไทระได้ สร้างป้ อมปราการให้ แก่ ตนเอง และสะสมเงิน ไว้เป็ นกองอย่างกองฝุ่น และทอง
คําเนื้ อดอ
ี ย่างโคลนตามถนน 4 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้
ไปเสีย และเหวีย
่ งอํานาจของเมืองนี้ ลงไปในทะเล และเมืองนี้ จะถูกไฟเผาผลาญเสีย 5 เมือ
งอัชเคโลนจะเห็นและกลัว เมืองกาซาจะเห็น และมี ความเศร้าโศกอย่างยิง่ เมืองเอโครน
ด้วยเหมือนกัน เพราะความหวัง ของเมืองนี้ จะเป็ นที ่ น่า ละอาย กษั ตริย์ จะพินาศจากเมือง
กาซา เมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่ 6 ลูกนอกกฎหมายจะมาอยู่ในเมืองอัชโดด เราจะ
ตัดความหยิง่ ผยองของคนฟีลิสเตียออกเสีย 7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของ
เขา และเอาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสีย แต่คนทีเหลื
่
ออยู่ คือ
เขาเองจะอยู่เพื่อพระเจ้าของเรา จะเป็นเหมือนผู้ครอบครองคนหนึ่ งในยูดาห์ และเอโครน
จะเหมือนคนเยบุส 8 และเราจะตัง้ ค่ายรอบนิ เวศของเราเป็นกองยาม เพื่อจะมิให้ผู้ใดเดิน
ทัพไปมาได้ จะไม่มีผู้บีบบังคับผ่านพวกเขาไปอีก เพราะบัดนี้ เราเห็นกับตาของเราเอง
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระคริสต์
9 โอ ธิดาแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงร่าเริง อย่างยิง
่ เถิด โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงโห่ร้อง
ดู เถิด กษั ตริย์ ของเธอเสด็จ มาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองค์ ทรง
อ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูก ลา 10 เราจะขจัด รถรบเสีย จากเอฟราอิม และม้า เสีย จาก
เยรู ซาเล็ม ธนู สงครามจะถูก ขจัด เสีย ด้วย และท่านจะบัญชาสันติ ให้ มี แก่ ประชาชาติ ทัง้
หลาย อาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี้ ไปถึงทะเลโน้ น และจากแม่น้ํานั ้นไปถึงสุดปลาย
พิภพ 11 ส่วนเจ้าเล่า เพราะโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมต
ี ่อเจ้า เราจะปลดปล่อยเชลย
12
ในพวกเจ้าให้เป็นอส
ิ ระจากบ่อแห้งนั ้น นั กโทษที่มีความหวังเอ๋ย จงกลับไปยังที่กําบังเข้ม
แข็ง ของเจ้า คือ วัน นี้ เองเราประกาศว่า เราจะคืน แก่ เจ้ าสองเท่า 13 เพราะเราได้ ดัด ยู ดาห์
เหมือนโค้งคันธนู เราได้กระทําเอฟราอิมให้เป็นลูกธนู โอ ศิโยนเอ๋ย เราปลุกเร้าบุตรชายทัง้
หลายของเจ้า ให้ต่อสู้ กับ บุตรชายทัง้ หลายของเจ้า นะ โอ กร ีก เอ๋ย และแกว่ง เจ้า อย่างดาบ
ของนั กรบ 14 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงปรากฏเหนื อ เขาทัง้ หลาย และลูก ธนู ของพระองค์

เศคาริยา 9:15

1018

เศคาริยา 11:3

จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงเป่า แตร และจะเสด็จ ไปในลม
หมุน ทิศ ใต้ 15 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะพิทั กษ ์ รก
ั ษาเขาทัง้ หลายไว้ และเขาทัง้ หลายจะ
ล้างผลาญและเหยียบลงด้วยนั ก ยิง สลิง ลง และจะดื่ม และทํา เสียงอึกทึก เพราะเหตุ เหล้า
องุน
่ และจะอิม
่ เหมือนชาม เปียกเหมือนมุม แท่ นบู ชา 16 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเขาจะทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทัง้ หลายเป็นประชาชนของพระองค์ดังฝูงแกะ เขา
ทัง้ หลายจะเป็นเหมือนกับเพชรพลอยที่ อยู่ในมงกุฎ คือถูกยกขึ้นเหมือนธงในแผ่นดินของ
พระองค์ 17 ด้วยว่าความดีของพระองค์มากมายเพียงใด และความงดงามของพระองค์ยิง่
ใหญ่แค่ไหน เมล็ดข้าวจะกระทําให้คนหนุ่มรืน
่ เริง และนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้หญิงสาวชื่นบาน

10
ในอนาคตยูดาห์กับอิสราเอลจะฟื้ นดังเดิม
จงขอฝนจากพระเยโฮวาห์ ในฤดู ฝนชุก ปลายฤดู ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงปั้ นเมฆ
พายุ จะทรงประทานห่าฝนแก่มนุษย์ และผักในทุ่งนาแก่ทุกคน 2 เพราะว่ารู ปเคารพประจํา
บ้านพูดไม่ได้เรือ
่ ง และพวกโหรก็เห็นสิง่ หลอกลวง และเล่าความฝันเท็จ และให้คําเล้าโลม
ที่ เปล่า ประโยชน์ เพราะฉะนั ้น ประชาชนจึง หลงไปอย่างฝูง สัตว์ เขาทุกข์ ใจเพราะขาดเมษ
บาล 3 “เราโกรธเมษบาลอย่างรุ นแรง และเราลงโทษบรรดาแพะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธาเอาพระทัย ใส่ ฝูง สัตว์ของพระองค์ คือ วงศ์ วานยู ดาห์ และทรงกระทํา เขาให้ เป็น
เหมือนม้าศึกฮึกเหิมในสงคราม 4 ศิลามุมเอกออกมาจากเขา หมุดขึงเต็นท์ออกมาจากเขา
คัน ธนู รบศึก ออกมาจากเขา และผู้ บีบ บัง คั บท ุก คนออกมาจากเขาด้วยกัน 5 เขาจะเป็น
อย่างชายฉกรรจ์ ในสงคราม เหย ียบยํ่า ศั ตรู ไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้ เพราะพระเย
โฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ เขา เขาจะกระทํา ให้ ผู้ ที่ อยู่ บนหลั งม ้า ยุง่ เหยิง 6 เราจะหนุน กําลัง วงศ์
วานของยูดาห์ และเราจะช่วยวงศ์วานของโยเซฟให้รอด เราจะนําเขากลับมาอีกเพื่อให้เขา
ได้อาศัยอยู่เพราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนว่าเรามิได้ทอดทิง้ เขา เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา เราจะฟัง เขา 7 แล ้ว คนเอฟราอิม จะเป็น เหมือนชายฉกรรจ์
และจิตใจของเขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ์เหมือนได้ด่ืมน้าํ องุน
่ เออ ลูกหลานของเขาจะได้เห
็นและเปรมปรีดิ์ และจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเยโฮวาห์ 8 เราจะผิวปากเรียกเขา
และรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว และเขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน
1

อิสราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
9 แม้ เราจะหว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติ ทัง
้ หลาย แต่ เขาจะระลึก ถึง เราในประเทศที่
ห่างไกลนั ้น เขาจะดํารงชี วิตอยู่ กั บลู กหลานของเขาและกลับ มา 10 เราจะนํา เขากลับ จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ และรวบรวมเขามาจากอัสซีเรีย และเราจะนําเขามายังแผ่นดินกเิ ลอาดและ
เลบานอนจนจะไม่มีที่ ให้เขาอยู่ 11 พระองค์ จะเสด็จผ่านข้ามทะเลแห่งความระทม และจะ
ทรงทุบคลื่นทะเล และที่ ลึกทัง้ สิน
้ ของแม่น้ําจะแห้งไป ความเห่อเหิมของอัสซีเรียจะตกตํ่า
และคทาของอียป
ิ ต์จะพรากไปเสีย 12 เราจะกระทําให้เขาทัง้ หลายเข้มแข็งในพระเยโฮวาห์
และเขาจะดําเนิ นในพระนามของพระองค์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

11

การปฏิเสธพระเมสสิยาห์
1 โอ เลบานอนเอ๋ย จงเปิ ด บรรดาประตู ของเจ้า เพื่อ ไฟจะได้ เผาผลาญไม้ สนสี ดาร์ของ
เจ้า เสีย 2 ต้นสนสามใบเอ๋ย จงรํา่ ไห้ เถิด เพราะไม้ สนสี ดาร์ล้ม เสีย แล้ว เพราะบรรดาไม้ ที่
สง่างามพินาศลงไปแล้ว โอ ต้นโอ๊กเมืองบาชานเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะป่าทึบถูกโค่นเสีย
แล้ว 3 ฟังซิ เสียงรํา่ ไห้ของเมษบาล เพราะสง่าราศีของเขาทัง้ หลายก็ถูกทําลายไปแล้ว ฟังซิ
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เสียงสิงโตหนุ่มคําราม เพราะว่าความภูมิใจแห่งแม่น้ําจอร์แดนก็รา้ งเปล่า 4 พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “จงเลี้ยงฝูงแพะแกะที่ ต้องถูกฆ่า 5 บรรดาผู้ที่ ซื้ อมันไปก็
ฆ่ามันเสีย และไม่ต้องมีโทษ และบรรดาคนที่ขายมันกล่าวว่า ‘สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ เพ
ราะข้าพเจ้า มั ่งม ี แล้ว � และเมษบาลของมัน ทัง้ หลายไม่ สงสารมัน เลย 6 พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เพราะเราจะไม่ สงสารชาวแผ่น ดิน นี้ อีก ต่อ ไป ดู เถิด เราก็ จะกระทํา ให้ เขาต่างคนตก
เข้าไปในมือของเพื่อนบ้านของเขา และต่างก็ตกไปในหัตถ์ของกษั ตริย์ของเขา และท่านจะ
บีบแผ่นดินให้แหลก และเราจะไม่ชว
่ ยเหลือคนหนึ่ งคนใดให้พ้นมือของท่านทัง้ หลายเลย�
พระเยซูจะถูกขายด้วยเงินสามสิบเหรียญ
7 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง จะได้ เลี้ยงดู ฝูง แพะแกะที่ ถู กฆ่า คือ ตัว เจ้า เอง โอ พวกที่ น่า สงสาร
แห่งฝูงแกะเอ๋ย ข้าพเจ้าจึงเอาไม้เท้าสองอัน อันหนึ่ งให้ชื่อว่า พระคุณ อีกอันหนึ่ งข้าพเจ้า
ให้ชื่อว่า สหภาพ และข้าพเจ้าก็ เลี้ยงดู ฝูงแกะ 8 ในเดือนเดียวข้าพเจ้าตัดเมษบาลสามคน
นั ้นออกเสีย แต่จิตใจข้าพเจ้าเกลียดชังแกะเหล่านั ้น และจิตใจแกะก็เกลียดชังข้าพเจ้าด้วย
9 ข้าพเจ้าจึงว่า “ข้าจะไม่เลี้ยงดู เจ้า อะไรจะต้องตายก็ให้ตายไป อะไรที่ จะต้องถูกตัดออกก็
ให้ถูกตัดออกไปเสีย และให้บรรดาที่เหลืออยู่นั ้ นกินเนื้ อซึ่งกันและกัน� 10 ข้าพเจ้าก็เอาไม้
เท้าที่ชื่อ พระคุณ นั ้นมาหัก เพื่อล้มเลิกพันธสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ทําไว้กับชนชาติทัง้ หลาย
เสีย 11 จึงเป็นอันล้มเลิกในวันนั ้น และพวกที่น่าสงสารแห่งฝูงแกะ ผู้ซึ่งคอยดูข้าพเจ้าอยูก็
่
รู ว่
้ า นั ่นเป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 12 แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่า “ถ้าท่านเห็นควรก็
ขอค่าจ้างแก่เรา ถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้อง� แล้วเขาก็ชงั ่ เงินสามสิบเหรียญออกให้แก่ข้าพเจ้า
เป็นค่าจ้าง 13 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงโยนเงินนั ้นให้แก่ช่างปั้ นหม้อ� คือ
เงินก้อนงามที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้า ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงเอาเงินสามสิบเหรียญโยนให้แก่ช่างปั้ น
หม้อ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 14 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ หก
ั ไม้ เท ้าอั นที ่ สองที่ ชื่อ สหภาพ นั ้น
เสีย ล้มเลิกภราดรภาพระหว่างยูดาห์และอิสราเอล 15 แล้วพระเยโฮวาห์จึงตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า “จงหยิบ เครือ
่ งใช้ ของเมษบาลโง่เขลาขึ้น มาอีก ครัง้ หนึ่ ง 16 เพราะดู เถิด เราจะตัง้ เมษ
บาลผู้ หน ่งึ ในแผ่น ดิน นี้ ผู้ ไม่ แวะไปหาตั วท ี่ ถู กตัด ออกไป หรือ แสวงหาตั วท ี่ ยงั หนุ่ม หรือ
รักษาตั วท ี่ หก
ั เสีย แล้ว หรือ เลี้ยงดูตั วท ี่ เป็น ปกติ แต่ กิน เนื้ อ ของแกะอ้วนทุก ตัว ฉี กก ิน จน
กระทัง่ ถึ งก ีบ ของมัน 17 วิบัติ แก่ เมษบาลผู้ ไร้ค่า ของเรา ผู้ ที่ ทอดทิง้ ฝูง แพะแกะเสีย ขอให้
ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวาของเขาเถิด ขอให้แขนของเขาลีบไปเสีย และให้ตาขวา
ของเขาบอดทีเดียว�
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ยุคแห่งความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ พรรคพวกของสัตว์รา้ ยล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มไว้
1 ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งอิสราเอล พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงขึง
ท้องฟ้า ออก และวางรากพิ ภพ และปั้ นจิต วิญญาณให้มี อยู่ ในมนุษย์ ตรัสว ่า 2 “ดู เถิด เรา
จะทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ เป็น ถ้วยแห่ง การสัน
่ สะเทือนสําหรับ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่
ล้อมรอบ เมื่อ พวกเขาจะล้อมทัง้ ยู ดาห์ และกรุ ง เยรู ซาเล็ม ไว้ 3 ในวัน นั ้น เราจะกระทํา ให้
เยรู ซาเล็ม เป็น ศิลาหนั ก แก่ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย ผู้ ที่ พยายามยกหิน นั ้น ขึ้น จะกระทํา ให้
ตัวเองถูกหน
ั ่ เป็นชิน
้ ในพิภพจะสมทบกันสู้เยรู ซาเล็ม
้ ๆ ถึงแม้ว่าประชาชาติทัง้ สิน
พระเยซูคริสต์จะทรงป้องกันกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําลายบรรดากองทัพที่ล้อมกรุ งไว้
4 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในวัน นั ้น เราจะให้ ม้า ทุก ตั วว ุ่ นวาย และกระทํา ให้ คนขี่ บ้า คลัง
่
แต่ เราจะลืมตาดู วงศ์ วานยูดาห์ และเราจะกระทําให้ม้าทุกตัวของชนชาติ ทัง้ หลายตาบอด
ไป 5 แล ้ว หัวหน้า คนยู ดาห์ จะรําพึง ในใจว่า ‘ชาวเยรู ซาเล็ม จะเป็น กําลัง ของเรา เนื่ องจาก
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พระเยโฮวาห์ จอมโยธาพระเจ้า ของเขา� 6 ในวัน นั ้น เราจะกระทํา ให้ หว
ั หน้า คนยู ดาห์ ทัง้
หลายเหมือนหม้อ ร้อนแดงอยู่ ท่ามกลางกองฟืน เหมือนคบเพลิง สว่างอยู่ ท่ามกลางฟ่อน
ข้าว และเขาจะเผาผลาญบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ล้อมรอบไปทางขวาและไปทางซ้าย
เสีย ฝ่ายเยรู ซาเล็ม จะมี คนอาศัย อยู่ ในที่ เดิ มน ัน
้ เอง คือ เยรู ซาเล็ม 7 และพระเยโฮวาห์จะ
ประทานชัยชนะแก่เต็นท์ของยูดาห์ก่อน เพื่อว่าสง่าราศีแห่งราชวงศ์ดาวิด และสง่าราศีแห่
งชาวเยรู ซาเล็ม จะไม่ ได้ เป็ นที ่ ยกย่องเหนื อ กว่า ของยู ดาห์ 8 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรง
ป้องกัน ชาวเยรู ซาเล็ม ไว้ เพื่อ ว่า คนที่ ออ
่ นแอท่ามกลางเขาในวัน นั ้น จะเป็น เหมือนดาวิด
และราชวงศ์ ของดาวิด จะเป็น เหมือนพระเจ้า เหมือนทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ นํา หน้า
เขาทัง้ หลาย 9 ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะแสวงหาที่ จะทําลายประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เข้า มาต่อสู้
เยรู ซาเล็ม
อิสราเอลจะเห็นพระผู้ชว
่ ยให้รอด
และ เรา จะ เท วิญญาณ แห่ง พระคุณ และ การ วิงวอน บน ราชวงศ์ ดาว ิด และ ชาว
เยรู ซาเล็ม เขาทัง้ หลายจะมองดู เราผู้ ซ่ึง เขาเองได้ แทง เขาจึง จะไว้ ทุกข์ เพื่อ ท่านเหมือน
คนไว้ทุกข์เพื่อบุตรชายคนเดียวของตน และจะร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคน
ร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อบุตรหัวปีของตน 11 ในวันนั ้น การไว้ทุกข์ในเยรู ซาเล็มจะใหญ่โตอย่าง
การไว้ทุกข์ เพื่อ ฮาดัด ริมโมน ณ ที่ ราบเมกิด โด 12 แผ่ นดิน จะไว้ทุกข์ ตามครอบครัว แต่ละ
ครอบครัว ครอบครัวราชวงศ์ดาวิดต่างหากและบรรดาภรรยาของท่านต่างหาก ครอบครัว
ของวงศ์ วานนาธัน ต่างหาก และบรรดาภรรยาของเขาต่างหาก 13 ครอบครัว ของวงศ์ วาน
เลวีต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก ครอบครัวชิเมอีต่างหาก และภรรยาของเขาต่าง
หาก 14 และครอบครัวท ี่ เหลือ อยู่ ทัง้ สิน
้ แต่ ละครอบครัว ต่างหาก และภรรยาของเขาต่าง
หาก�
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13
คนอิสราเอลที่เหลืออยูจะกลั
่
บมาหาพระคริสต์และรับความรอด

“ในวัน นั ้น จะมี นํ้าพุ พลุ ่ง ขึ้น สําหรับ ราชวงศ์ ของดาวิด และชาวเยรู ซาเล็ม เพื่อ จะชําระ
เขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาด
1

การไหว้รู ปเคารพถูกกําจัด คนถ่อมตัวพยายามเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ต่อมาในวันนั ้น เราจะขจัดชื่อของรู ปเคารพเสียจากแผ่น

ดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลย และเราจะไล่ผู้พยากรณ์ และวิญญาณที่ไม่สะอาดไป
เสียจากแผ่นดินด้วย 3 ต่อมาเมื่อมผู
ี ้ใดมาพยากรณ์ อีก บิดามารดาผู้ให้เขาบังเกิดมานั ้นจะ
พู ดกับเขาว่า ‘เจ้ าอย่ามี ชีวิตอยู่เลย เพราะเจ้าพู ดมุสาในพระนามของพระเยโฮวาห์� เมื่อ
เขาพยากรณ์ บิดามารดาผู้ให้เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุ 4 ต่อมาในวันนั ้น ผู้พยากรณ์ ทุก
คนจะมีความละอายเพราะนิ มิตของเขาเมื่อพยากรณ์ เขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีก
ต่อไป 5 แต่เขาจะกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นชาวนา เพราะว่ามีคนสอน
ข้าพเจ้าให้เลี้ยงสัตว์ตัง้ แต่ข้าพเจ้ายังหนุ่มๆ�
พระผู้ชว
ิ ราเอลดูแผลของพระองค์
่ ยให้รอดทรงให้อส

และถ้า ผู้ ใดจะถามเขาว่า ‘ทําไมท่านมี แผลในมือ ทัง้ สอง� เขาจะตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ได้
แผลนั ้น ในเรือนของพวกเพื่อนของข้าพเจ้า� ” 7 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า “โอ ดาบ
เอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะนั ้นจะ
กระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย
6
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อิสราเอลจะถูก พิพากษาและชําระให้สะอาด พวกกบฏจะถูก กวาดทิง้ ไป (อสค 20:33-

พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ มาทั ่ วท งั ้ แผ่น ดิน จะต้องขจัด เสีย ให้ พินาศสองในสาม และ
เหลือไว้หน่งึ ในสาม 9 เราจะเอาหนึ่ งในสามนี้ ใส่ ในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน และลอง
ดู เขาเหมือนทดลองทองคํา เขาจะร้องทูล ออกนามของเราและเราจะฟัง เขา เราจะกล่าว
ว่า ‘เขาทัง้ หลายเป็น ชนชาติ ของเรา� และเขาจะกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ คือ พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า� ”
8

14

สงคราม อัน บริ สุทธิ ์ ของ พระ คริสต์ ปฏิปักษ์ ต่อ พระ คริสต์ และ กองทัพ ของ เขา จะ ถูก
ทําลาย (วว 19:11-21)
1 ดู เถิด วัน แห่ง พระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว เมื่อ ทรัพย์สิ นที ่ เขาริบ ไปจากเจ้า นั ้น เขาจะแบ่
งกันท่ามกลางเจ้า 2 เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทัง้ สิน
้ ให้ทําศึกกับเยรู ซาเล็ม เมืองนั ้น
จะถูกยึด บ้านเรือนจะถูกปล้นสะดมและผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึง่ หนึ่ งจะตกไปเป็น
เชลย ประชาชนส่วนที่ เหลือ อยู่จะไม่ ถู กตัด ออกเสีย จากเมือง 3 แล ้ว พระเยโฮวาห์จะเสด็จ
ออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั ้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระเยซูคริสต์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:10-11)
4 ในวันนั ้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยูหน
่ ้าเมืองเยรู ซาเล็มด
้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั ้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวัน
ตก โดยมี หุบเขากว้างมากคัน
่ อยู่ ภู เขาครึง่ หนึ่ งจึงจะถอยไปทางเหนื อ และอีกครึง่ หนึ่ งจะ
ถอยไปทางใต้ 5 และท่านทัง้ หลายจะหนี ไปยังหุบเขาแห่งบรรดาภูเขา เพราะว่าหุบเขาแห่ง
บรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทัง้ หลายจะต้องหนี ไป อย่างที่ หนี จากแผ่นดินไหวสมั
ยอ ุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ แล ้ว พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะเสด็จ มา และ
พวกวิ สุทธิ ชนทัง้ สิน
้ จะมากับ พระองค์ 6 ต่อ มาในวัน นั ้น แสงสว่างจะไม่ แจ ่ม ใสหรือ จะไม่
มืดมัว 7 แต่จะเป็นวันหนึ่ งที่พระเยโฮวาห์ทรงทราบแล้ว ไม่ใช่วันหรือคืน แต่ต่อมาเวลาเย็น
จะมีแสงสว่าง
แม่น ้าํ สาย ใหม่ ไหล จาก เยรู ซาเล็ม ไป ถึง ทะเล เกลือ และ ทะเล เมดิ เต อเร เนี ยน (อสค
47:1-12)
8 ในวันนั ้นนํ้าแห่งชีวต
ิ จะไหลออกจากเยรู ซาเล็ม ครึ่งหนึ่ งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก
และครึง่ หนึ่ งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดูรอ
้ นก็จะไหลเรือ
่ ยไปดังในฤดูหนาว
พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อพิภพทัง้ สิน
้
และพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็นกษั ตริย์ เหนื อ พิภพทัง้ สิน
้ ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรง
เป็น เอก และพระนามของพระองค์ ก็ เป็น เอก 10 แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ จะกลายเป็ นที ่ ราบจากเก
บาถึงริมโมนใต้ เยรู ซาเล็ม แต่ เยรู ซาเล็มจะดํารงสูงเด่นอยู่ในที่ ตัง้ ของเมืองนั ้น จากประตู
เบนยามินถึงสถานที่ ที่ เป็นประตู เก่า ถึงประตู มุ มและจากหอคอยฮานั นเอล ถึ งบ่อยํ่าองุน
่
ของกษั ตริย์ 11 และจะมีผู้คนอาศัยอยู่ เพราะไม่มีการทําลายเสียสิ้นอีกแล้ว แต่เยรู ซาเล็ม
จะอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย 12 ต่อไปนี้ เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงใช้โจมตีบรรดา
ชนชาติทัง้ หลายที่ทําสงครามกับเยรู ซาเล็ม คือเนื้ อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ ตา
ของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิน
้ ของเขาจะเน่าคาปาก 13 ต่อมาในวันนั ้นการสับสนอลหม่าน
อย่างใหญ่ โตจากพระเยโฮวาห์ จะอยู่ ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้น คนหนึ่ ง จะจั บก
ุม เพื่อนบ้านของตน และเขาจะยกมือ ขึ้น ต่อสู้ กัน และกัน 14 แม้ว ่า ยู ดาห์ ก็ จะต่อสู้ กัน ที่
เยรู ซาเล็ม ทรัพย์ สมบัติ ของประชาชาติ ทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ ล้อมรอบจะถูก เก็บ มี ทองคํา เงิน และ
9
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เสื้อผ้ามากมาย 15 และภัยพิบัติ อย่างหนึ่ งที่ เหมือนภัยพิบัติ อย่างนี้ จะบังเกิดแก่ ม้า ล่อ อูฐ
ลา และไม่วา่ สัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยูในเต็
่
นท์เหล่านั ้น
ทัง้ โลกจะอยูใต้
่ การปกครองของพระคริสต์

16 และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทัง
้ ปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรู ซาเล็ม

จะ
ขึ้น ไปนมัสการกษั ตริย์ ปี แล้ว ปี เล่า คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และจะถือ เทศกาลอยู่ เพิง
17 ถ้า ครอบครัว ใดในพื้น พิภพไม่ ข้น
ึ ไปยังเยรู ซาเล็ม เพื่อนมัสการกษั ตริย์ คือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา ฝนก็ จะไม่ ตกเหนื อ เขาเหล่า นั ้น 18 และถ้า ครอบครัว แห่งอ ียป
ิ ต์ ซึ่ง ขาดฝนแล้ว
ไม่ ขึ้น ไปปรากฏตั วท ี่ นั ่น ก็ จะบัง เกิด ภัย พิบั ติด ้วย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงใช้ โจมตี ประชาชาติ
อื่นๆซึ่ง ไม่ ข้น
ึ ไปถือ เทศกาลอยู่ เพิง 19 ที่ กล ่า วนี้ จะเป็นการลงทัณฑ์ อียป
ิ ต์ และเป็นการลง
ทัณฑ์ประชาชาติทัง้ สิน
ึ ไปถือเทศกาลอยู่เพิง 20 และในวันนั ้นลูกพรวนที่ ผูกม้าจะ
้ ซึ่งไม่ข้น
มี คํา จารึกว่า “บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� และหม้อ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะ
เป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่ นบู ชา 21 เออ และหม้อทุกลูกในเยรู ซาเล็มและยูดาห์จะเป็น
ของบริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง
และจะต้มเนื้ อในหม้อเหล่านั ้น ในวันนั ้นจะไม่มีคนคานาอันในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาอีกต่อไป
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาลาคี

มาลาคี เป็น ศาสดาพยากรณ์ คนสุดท้ายในพระคัมภีร เดิ
์ ม ชื่อ ว่า มาลาคี หมายความว่า
“ผูส่
้ งข่าวของเรา� มาลาคี ซึ่งเป็นศาสดาพยากรณ์ เขียนคนสุดท้าย ได้เขียนในสมัยเดียวกั
นกับเอสราและเนหะมีย์ หนังสื อมาลาคี ได้ เขียนไว้หลังจากอิสราเอลเป็นเชลยในบาบิโลน
เช่นเดียวกับหนั งสือฮักกัยและหนั งสือเศคาริยาห์ หลังจากหนั งสือมาลาคีได้เขียนไว้นั้นไม่
มีพระวจนะของพระเจ้าไปถึงอิสราเอลเป็นเวลา 400 ปี คือจนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคี
ได้เตือนเกี่ยวกับความบาปของพวกปุโรหิต ความบาปภายในครอบครัว และความบาปของ
คนที่ ขโมยจากพระเจ้าโดยไม่ถวาย 10 % ของรายได้ และเงินถวายอื่นๆ และมาลาคี ได้ กล
่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู และ “วันแห่งพระเยโฮวาห์�
เวลาและกิจการต่างๆในประวัติของอิสราเอลตัง้ แต่เวลาที่เขากลับมาจากบาบิโลนจนถึง
สมัยของมาลาคี
ปีก่อนค.ศ� กิจการ 536 ตามคําสัง่ ของไซรัส ชาวอิสราเอล 50000 คนกลับไปโดยเศรุ บ
บาเบลเป็นผู้นํา (อสร 1-2)
534 ได้ วางรากแห่ง พระวิหารใหม่ (อสร 3) แต่ ได้ ถู กบ ัง คับ ให้ หยุด สร้างพระวิหาร 520
การประกาศของฮักกัยและเศคาริยาห์ ได้สร้างพระวิหารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
516 การสร้างพระวิหารเสร็จ (อสร 6:15) เพียงแต่ 20 ปีตัง้ แต่ชาวอิสราเอล 50000 คน
กลับ ไป 457 ชาวอิสราเอลอีก 1800 คนกลับ ไป โดยเอสราเป็น ผู้ นํา (ไม่ ได้ นั บ พวกภรรยา
ลูกๆและคนใช้� (อสร 7)
445 ตามคําสัง่ ของกษั ตริย์เนหะมีย์ได้กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะสร้างกําแพงเมือง
อีก (นหม 2) 430 เนหะมียได้
์ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีก หลังจากที่ไปเยีย
่ มกษั ตริย์อารทา
เซอร์ซีส (นหม 13:6-7)
มาลาคี ได้ พยากรณ์ หลังจากเวลานี้ (รายการนี้ จาก Explore the Book, โดย เจ ซิ ดโล
แบกซ์เตอร์� เล่มที่ 4 หน้า 259-260)
พระเจ้าทรงรักและเลือกอิสราเอลเหนื อเอโดม

1 ภาระแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มีต่ออิสราเอลโดยมาลาคี 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว

่า “เราได้รก
ั เจ้าทัง้ หลาย� แต่ท่านทัง้ หลายพูดว่า “พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใด�
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เอซาวเป็น พี่ ชายของยาโคบมิ ใช่ หรือ เราก็ ยงั รัก ยาโคบ 3 แต่ เราได้
เกล ียดเอซาว เราได้ กระทํา ให้เท ื อกเขาและมรดกของเขาร้างเปล่า สําหรับ มังกรแห่ง ถิน
่ ทุ
รกันดาร� 4 เมื่อเอโดมกล่าวว่า “เราถูกบน
ั ่ ทอนเสียแล้ว แต่เราจะกลับมาสร้างที่ปรักหักพัง
ขึ้นใหม่� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะสร้างขึ้น แต่ เราจะรือ
้ ลงเสีย
และผู้คนจะเรียกเขาเหล่านี้ ว่า ‘เป็นเขตแดนแห่งความชัว่ ร้าย� และ ‘เป็นชนชาติที่พระเย
โฮวาห์ ทรงกริว้ อยู่ เป็น นิ ตย์ � ” 5 ตาของเจ้า เองจะเห็น สิง่ นี้ และเจ้า จะกล่าวว่า “พระเยโฮ
วาห์นี้ จะใหญ่ยงิ่ นั กแม้กระทัง่ นอกเขตแดนของอิสราเอล�
พระเยโฮวาห์ทรงติเตียนพวกปุโรหิต
6 “บุ ตรชายก็ ยอ
่ มให้ เกียรติ แก่ บิ ดาของเขา คนใช้ ก็ ย่อมให้ เกียรติ นายของเขา แล ้ว ถ้า
เราเป็นพระบิดา เกียรติของเราอยูที
่ ่ไหน และถ้าเราเป็นนาย ความยําเกรงเรามีอยูที
่ ่ไหน นี่
แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสแก่ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิต ผู้ดูหมิน
่ นามของเรา ท่านก็
ว่า ‘ข้าพระองค์ ทัง้ หลายดู หมิน
่ พระนามของพระองค์ สถานใด� 7 ก็ โดยนําอาหารมลทินมา
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ถวายบนแท่น ของเราอย่างไรล่ะ แล ้ วท ่า นว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลายกระทํา ให้ พระองค์ เป็น
มลทินสถานใด� ก็โดยคิดว่า ‘โต๊ะของพระเยโฮวาห์นั้นเป็ นที่ดูหมิน
่ � อย่างไรล่ะ 8 เมื่อเจ้า
นําสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชา กระทําเช่นนั ้นไม่ชว
ั ่ หรือ และเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือ
ป่วย กระทํา เช่น นั ้น ไม่ ชว
ั ่ หรือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า จงนํา ของอย่างนั ้น ไปกํานั ล
เจ้า เมืองของเจ้า ดู เขาจะพอใจเจ้า หรือ จะแสดงความชอบพอต่อ เจ้า ไหม 9 ลองอ้อนวอน
ขอความชอบต่อ พระเจ้า เพื่อ พระองค์ จะทรงพระกรุ ณาต่อ พวกเราดู ซี ด้วยของถวายดัง
กล่าวมานี้ จากมือ ของเจ้า พระองค์ จะทรงชอบพอเจ้า สัก คนหนึ่ ง หรือ พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ แหละ 10 อยากให้มีสักคนหนึ่ งในพวกเจ้าซึ่งจะปิดประตูเสีย เพื่อว่าเจ้าจะไม่
ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้า และเรา
จะไม่ รบ
ั เครือ
่ งบูชาจากมือ ของเจ้า 11 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์
ขึ้นถึงที่ ดวงอาทิตย์ตกนามของเราจะใหญ่ยงิ่ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และเขาถวาย
เครือ
่ งหอมและของถวายที่ บริสุทธิ์แด่ นามของเราทุก ที่ ทุก แห่ง เพราะว่า นามของเรานั ้น
จะใหญ่ ยงิ่ ท่ามกลางประชาชาติ 12 แต่ เมื่อ เจ้า กล่าวว่า ‘โต ๊ะ ของพระเยโฮวาห์เป็น มลทิน�
และว่า ‘ผลของโต๊ะนั ้นคืออาหารที่ ถวายนั ้นน่าดู ถูก� เจ้ าก็ ได้ กระทําให้นามนั ้นเป็นมลทิน
ไปแล้ว 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า เจ้ ากล่าวว่า ‘ดู เถิด อย่างนี้ น่า อ่อนระอาใจจริง�
แล ้ว เจ้า ก็ ทํา ฮึด ฮั ดก ับ เรา เจ้ านํา เอาสิง่ ที่ ได้ แย่ งมา หรือ สิง่ ที่ พิการหรือ ป่วย ของเหล่า นี้
แหละเจ้า นํา มาเป็น ของบู ชา พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะรับ ของนั ้น จากมือ ของเจ้า ได้ หรือ
14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า คนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยูในฝู
่
ง และได้ปฏิญาณไว้ และยังเอา
สัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คําสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั ้นเถิด เพราะเรา
เป็นพระมหากษั ตริย์ และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย�

2
ทรงติเตียนความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล
1 “โอ ปุ โรหิต ทัง
้ หลาย บัดนี้ คํา บัญชานี้ มี อยู่ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย 2 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ตรัสว่า ถ้าเจ้าไม่ฟัง และถ้าเจ้าไม่จําใส่ ไว้ในใจที่ จะถวายสง่าราศี แด่นามของเรา เราจะส่ง
คํา แช่ง มาเหนื อ เจ้า และเราจะสาปแช่ง ผลพระพรซึ่ง มาถึง เจ้า เราได้ สาปแช่ง คํา อวยพร
ของเจ้า แล้ว นะ เพราะเจ้า มิ ได้ จํา ใส่ใจไว้ 3 ดู เถิด เราจะกระทํา ให้ เชื้อ สายของเจ้า เสื่อมไป
และจะละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าเจ้า คือมูลสัตว์ของเทศกาลตามกําหนดของเจ้า และเราจะไล่
เจ้าออกไปเสียจากหน้าเราอย่างนั ้นแหละ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าจึงจะทราบ
ว่า เราส่ง คํา บัญชานี้ มาให้ เจ้า เพื่อ ว่า พันธสัญญาของเราซึ่ง ทํา ไว้กับ เลวีจะคงอยู่ 5 พันธ
สัญญาของเราซึ่งมีไว้กับเขานั ้นเป็นพันธสัญญาเรือ
่ งชีวต
ิ และสันติภาพ เราได้ให้สิ่งเหล่านี้
แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยําเกรง และเขาได้ยาํ เกรงเรา และเกรงขามนามของเรา 6 ในปากของ
เขามีราชบัญญัติ แห่งความจริง จะหาความชัว่ ช้าที่ รม
ิ ฝีปากของเขาไม่ได้ เลย เขาดําเนิ นก
ับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรง และเขาได้หน
ั หลายคนให้พ้นจากความชัว่ ช้า 7 เพราะว่า
ริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู ้ และมนุษย์ควรแสวงหาราชบัญญัติ จากปากของ
เขา เพราะว่า เขาเป็น ทูต ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 8 แต่ เจ้ าเองได้ หน
ั ไปเสีย จากทางนั ้น
เจ้าเป็นเหตุให้หลายคนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญัติ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าได้
กระทําให้พันธสัญญาของเลวีเสื่อมไป 9 ดังนั ้นเราจึงกระทําให้เจ้ าเป็ นที ่ดู หมิน
่ และเหยียด
หยามต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวง ให้สมกับที่เจ้ามิได้รักษาบรรดาวิถีทางของเรา แต่ได้แสดง
อคติในการสอนราชบัญญัติ�
เราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียว
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10 เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวหรอกหรือ

พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างเรามิใช่หรือ แล
้วทําไมเราทุกคนจึงปฏิ บัติ ต่อพี่น้องของตนด้วยการทรยศ โดยการลบหลู่ พันธสัญญาของ
บรรพบุรุษของเรา
พระเจ้าทรงลงโทษความไม่สัตย์ซื่อต่อครอบครัวที่หย่าร้างและการทรยศ
ยู ดาห์ก็ ประพฤติ อย่างทรยศ การอัน น่า สะอิดสะเอียนเขาก็ ทํา กัน ในอิสราเอลและใน
เยรู ซาเล็ม เพราะว่ายูดาห์ได้ ลบหลู่ ความบริสุทธิของพระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระองค์ ทรงรัก และ
์
ได้ไปแต่งงานกับบุตรสาวของพระต่างด้าว 12 พระเยโฮวาห์จะทรงขจัดชายคนใดๆที่กระทํา
เช่นนี้ ทัง้ ผู้สอนและนั กศึกษา เสียจากเต็นท์ของยาโคบ ถึงแม้ว่าเขาจะนําเครือ
่ งบูชาถวาย
13
แด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาก็ตามเถิด และเจ้าได้กระทําอย่างนี้ อีกด้วย คือเจ้าเอานํ้าตารด
ทัว่ แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุเจ้าได้ร้องไห้ครํา่ ครวญ เพราะพระองค์ไม่สนพระทัย
หรือ รับ เครือ
่ งบู ชาด ้วยชอบพระทัย จากมือ ของเจ้า อีก แล้ว 14 เจ้ าถามว่า “เหตุ ใดพระองค์
จึงไม่รับ� เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มน
ัน
้ แม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญา เจ้าก็ทรยศต่อนาง
15 พระองค์ ทรงทําให้เขาทัง
้ สองเป็ นอันเดียวกันมิใช่หรือ แต่เขายังมีลมปราณแห่งชีวต
ิ อยู่
และทําไมเป็ นอ ัน เดียวกัน เพราะพระองค์ ทรงประสงค์ เชื้อ สายที่ ตามทางของพระเจ้า ดัง
นั ้นจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ ได้เมื่อหนุ่มนน
ั้
16 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสว ่า “เราเกลียดชัง การหย่า ร้าง เพราะคน
หนึ่ ง ปกปิด ความทารุ ณ ด้วยเสื้อผ้า ของตน พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ เพราะ
ฉะนั ้นจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าเป็นคนทรยศ�
11

การขาดความเคารพทําให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัย
เจ้ าได้ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ออ
่ นระอาพระทัย ด้วยคํา พูด ของเจ้า เจ้ ายัง จะกล่าวว่า
“เราทัง้ หลายกระทําให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใดหรือ� ก็เมื่อเจ้ากล่าวว่า “ทุกคนที่กระ
ทํา ความชั วก
่ ็ เป็น คนดี ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงปี ติ ยินดี ในคน
เหล่านั ้น� หรือโดยถามว่า “พระเจ้าแห่งการพิพากษาอยูที
่ ่ไหน�
17

3
คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและการเสด็จมาครัง้ แรกของพระ
คริสต์
1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะส่ง ทูต ของเราไป และผู้ นั้น จะตระเตรียม
หนทางไว้ข้างหน้าเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั ้น จะเสด็จมายังพระวิหาร
ของพระองค์อย่างกระทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญา ผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั ้น ดูเถิด ท่านจะเสด็จมา
2 แต่ใครจะทนอยูได้
่ ในวันทีท
่ ่านมา และใครจะยืนมน
ั ่ อยูได้
่ เมื่อท่านปรากฏตัว เพราะว่าท่าน
3
เป็น ประดุจ ไฟถลุง แร่ และประดุจ สบู่ ของช่างซักฟอก ท่านจะนั ่ง ลงอย่างช่างหลอมและ
ช่างถลุง เงิน และท่านจะชําระลูก หลานของเลวี ให้ บริสุทธิ์ และถลุง เขาอย่างถลุง ทองคํา
และถลุง เงิน เพื่อ เขาจะได้ นํา เครือ
่ งบูชาอัน ชอบธรรมถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 4 แล ้ว เครือ
่ ง
บูชาของยูดาห์และเยรู ซาเล็มจะเป็ นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ ดังสมัยก่อน และดังในปี ที่
ล่วงแล้วมา 5 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษา เราจะ
เป็น พยานที่ รวดเร็วท ี่ กล ่าวโทษนั ก วิทยาคม พวกผิด ประเวณี ผู้ ที่ ปฏิญาณเท็จ ผู้ ที่ บีบ บัง
คั บลู กจ้างในเรือ
่ งค่า จ้าง และแม่ ม่ายและลูก กําพร้า พ่อ ผู้ ที่ ผล ัก ไสหันเหคนต่างด้าวจาก
สิทธิของเขา และผู้ที่ไม่ยําเกรงเรา 6 เพราะว่า เราคือพระเยโฮวาห์ไม่มีผันแปร บุตรชายยา
โคบเอ๋ย เจ้าทัง้ หลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด
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การปล้นพระเจ้าในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและเครือ
่ งบูชา
7 เจ้ าได้ หน
ั เหไปเสีย จากกฎของเราและมิ ได้ รักษาไว้ตัง้ แต่ ครัง้ สมัย บรรพบุรุษ ของเจ้า
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้ าจงกลับมาหาเรา และเราจะกลับมาหาเจ้าทัง้ หลาย แต่
เจ้ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะกลับมาสถานใด� 8 คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทัง้ หลายได้
ปล้นเรา แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายปล้นพระเจ้าอย่างไร� ก็ ปล้นในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและ
เครือ
่ งบูชานน
ั ่ ซี 9 เจ้าทัง้ หลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคําสาปแช่ง เพราะเจ้าทัง้ หลายทัง้ ชาติ
ปล้นเรา 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนําสิบชักหนึ่ งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะ
มีอาหารในนิ เวศของเรา จงลองดูเราในเรือ
่ งนี้ ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้
เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทําลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามัน
จะไม่ทําลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลองุน
่ ในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอม
12
โยธาตรัสดังนี้ แหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเรียกเจ้าว่า
ผู้ ที่ ได้ รับ พระพร ด้วยว่า เจ้า จะเป็น แผ่นดิ นที ่ น่า พึงใจ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ถ้อยคํา ของ
เจ้า นั ้น ใส่ รา้ ยเรา เจ้ ายัง กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายได้ กล ่าวใส่ รา้ ยพระองค์ สถานใด� 14 เจ้ าได้
กล่าวว่า ‘ที่จะปรนนิ บัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ ที่เราจะรักษากฎของพระองค์ หรือดําเนิ น
อย่างคนไว้ทุกข์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จอมโยธานั ้น จะได้ ผลประโยชน์ อัน ใด 15 บัดนี้
เราถือว่าคนอวดดีเป็นคนได้รบ
ั พร เออ คนทีป
่ ระกอบความชัว่ ใช่ว่าจะมัง่ คัง่ เท่านั ้น แต่เมื่อ
เขาได้ทดลองพระเจ้าแล้วก็พ้นไปได้� ”
หนังสือม้วนหนึ่ งสําหรับบันทึกความจําหน้าพระพักตร์
แล้วคนเหล่านั ้ นที ่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์จึงพู ดกันและกัน พระเยโฮวาห์ทรงฟังและ
ทรงได้ ยิน และมี หน ังสื อม ้ วนหนึ่ ง สําหรับ บันทึก ความจํา หน้า พระพักตร์ ได้ บันทึก ชื่อ ผู้ ที่
เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และที่ ตรึก ตรองในพระนามของพระองค์ ไว้ 17 พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะเป็นคนของเรา เป็นเพชรพลอยของเราในวันที่เราจะประกอบ
กิจ และเราจะไว้ ชี วิต คนเหล่า นี้ ดัง ชายที่ ไว้ ชี วิ ตบ ุตรชายของเขาผู้ ปรนนิ บัติ เขา 18 แล ้ว
เจ้า จะกลับ มาและสังเกตเห็น ความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับ คนชัว่ ระหว่างคนที่
ปรนนิ บัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิ บัติพระองค์�
16

4

วันแห่งพระเยโฮวาห์

“ดูเถิด วันนั ้นจะมาถึง คือวันที่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบ
เมื่อคนที่อวดดีทัง้ สิน
่ งั ้ หมดจะเป็นเหมือนตอข้าว วันที่จะ
้ เออ และคนที่ประกอบความชัวท
มานั ้นจะไหม้เขาหมด จนไม่มีรากหรือกงิ่ เหลืออยูเลย
่
1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า

ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

2 แต่ ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่ งม ี ปี กร ักษาโรคภัย ได้ จะขึ้น มาสําหรับ คนเหล่านั ้
นที ่ยาํ เกรงนามของเรา เจ้ าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอก 3 และ

เจ้าจะเหยียบยํ่าคนชัว่ เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าที่ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั ้นเมื่อเรา
ประกอบกิจ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 4 จงจดจํา ราชบัญญั ติ ของโมเสสผู้ รับ
ใช้ของเรา ทัง้ กฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาโฮเรบสําหรับอิสราเอลทัง้
สิน
้
เอลียาห์จะมาอีกก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-13; ลก 1:17; วว 11:3-6)
เราจะส่งเอลียาห์ผู้พยากรณ์ มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ คือวันที่ใหญ่ยิง่
และน่า สะพรึง กลัว มาถึง 6 และท่านผู้ นั้น จะกระทํา ให้จิ ตใจของพ่อ หัน ไปหาลูก และจิต ใจ
ของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั ้นด้วยคําสาปแช่ง�
5 ดูเถิด

มัทธิว 1:1

1027

มัทธิว 1:7

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มัทธิว

เป็ นที ่เชื่อก ัน โดยทัว่ ไปว่า “มัทธิว คนเก็บ ภาษี � เป็น ผู้ เข ีย นข่าวประเสริฐเล่ มน ี้ มาระโก
และลู กา ได้เรียกท่านว่า เลวี มาระโกได้เรียกบิดาของท่านว่า อัลเฟอัส คนเก็บภาษี คือผู้ที่
เก ็ บรวบรวมเงิน ภาษี ซึ่ง โดยปกติ แล ้ วจะทําการขูด รีดอย ่างไม่ เป็น ธรรม มัก จะเป็น คนรํา่
รวยและเป็ นที ่ เกล ียดชัง ของพวกยิว ตลอดมา และแม้ ภายหลัง การสิน
้ พระชนม์ และการ
ฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ แล้ว ท่านผู้นี้ ก็ ยังคงเรียกตัวของท่านเองว่า “มัทธิวคนเก็บ
ภาษี �
หน ังสือ ขอ งมัทธิว มีช่อ
่ ง ว่า “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู คริสต์ เรียบ เรียง โดย ท่า
ื เรือ
นมัทธิว� หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีรเ์ ป็นพระวจนะของพระเจ้า แต่หนังสือสี่เล่มแรกของ
พระคัมภีรใหม่
์
ซึ่งบอกเราให้ทราบเกี่ยวกับชีวต
ิ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระเยซู คริสต์ นั ้น เราเรียกชื่อ เฉพาะว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ข่าวประเสริฐ โด
ยมัทธิวเล่มนี้เองได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นกษั ตริย์

ที่ ว่า มัทธิว และลูก าได้ ลอกเลียนแบบจากมาระโกนั ้น เป็น ความคิด ที่ ไม่มี มูล ความจริง
และเป็ นว ิธี ของผู้ ที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า โดยพยายามใช้ เหตุ ผลว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้ สามเล่ม
แรกนี้ มีข้อความที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาจึงไม่ยอมรับว่าเป็นข้อความที่ได้รับการทรงดลใจ
มาจากพระเจ้า แต่ ถึงอย่างไรก็ตามไม่ เคยมี หลัก ฐานว่าข่าวประเสริฐทัง้ สามเล่ มนี้เป็นคํา
พูดและความคิดของมนุษย์ หรือได้ลอกเลียนแบบมาจากต้นฉบับใดๆ และในหนั งสือมัทธิว
บทที่ 4 ข้อ 4 พระเยซูทรงตรัสไว้ว่า “พระวจนะทุกคําออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า�

ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยมัทธิวเล่ มน ี้ นั้น ได้ รบ
ั การเขียนขึ้ นก ่อน
หน้าการทําลายร้างกรุ งเยรู ซาเล็ม อาจจะเป็น ราวๆ ปี ค�ศ� 37 และเป็ นที ่ยอมรับกันโดย
ทัว่ ไปว่า เป็น หนั งสือ ข่าวประเสริฐ เล่ม แรกซึ่ง เขียนขึ้น เพื่อ ชาวยิว เป็น หลัก ใหญ่ คํา อุปมา
และคําสอนบางส่วนมุ่งเล็งถึงชาวยิวและผู้นําของพวกเขา หนังสือเล่ มนี้ได้ รวบรวมลําดับ
วงศ์ ของ “พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น บุตรของดาวิด ผู้ ทรงเป็น บุตรของอับ ราฮัม� และได้
ยกย่องพระเยซู วา่ เป็น “กษั ตริย์ของชนชาติ ยิว � (2:2) และลําดับ วงศ์ ของพระองค์ ก็ ทําให้
พระองค์มีสิทธิอย่างกษั ตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นบุตรที่โยเซฟเลี้ยงดูมา (1:16)
ในระหว่างหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ด้วยกัน แล้ว หน ังสื อม ัทธิว ได้ ให้ รายงานอย่างละเอียด
ที่สุดเกี่ยวกับการเทศนาบนภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ
ลําดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตัง้ ต้นจากอับราฮัม
ผู้ทรงเป็นบุตรของดาวิด ผู้ทรงเป็นบุตรของ
อับราฮัม 2 อับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค อิสอัคให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบให้กําเนิ ด
บุตรชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา 3 ยูดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเปเรศกับเศ-ราห์เกิดจากนางทา
มาร์ เปเรศให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮสโรน เฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม 4 รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออ
ัมมีนาดับ อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กําเนิ ดบุตรชื่อสัลโมน 5 สัลโมนให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ โบอาสเกิด จากนางราหับ โบอาสให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบดเกิด จากนางรู ธ โอ
เบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี 6 เจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษั ตริย์ ดาวิดผู้เป็นกษั ตริ
ย์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ซาโลมอน เก ิด จากนางซึ่ง แต่ ก่อนเป็น ภรรยาของอุ รียาห์ 7 ซาโลมอน
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เรโหโบอัม เรโหโบอัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาบี ยาห์ อาบ ี ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตร
1 หนังสือลําดับพงศ์พันธุของพระเยซู
์
คริสต์
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ชื่ออาสา 8 อาสาให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัทให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮรัม เยโฮรัม
ให้กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ุส ซี ยาห์ 9 อุ สซี ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยธาม โยธามให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อา
หัส อาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮเซคียาห์ 10 เฮเซคียาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อมนั สเสห์ มนัสเสห์ให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออาโมน อาโมนให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยสิยาห์ 11 โยสิยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโคนิ
ยาห์กับพวกพี่น้องของเขา เกิดเมื่อคราวพวกเขาต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลน
12 หลังจากพวกเขาต้องถูกกวาดไปยังกรุ งบาบิโลนแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเซลา
ทิเอล เซลาทิเอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อเศรุ บบาเบล 13 เศรุ บบาเบลให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบีอูด อาบ
ีอูดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลี อาคิม เอลี อาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซอร์ 14 อาซอร์ให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาคิม อาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีอูด 15 เอลีอูดให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ อม ัทธาน มัทธานให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาโคบ
16 ยาโคบให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โยเซฟ สามี ของนางมารีย์ พระเยซู ที่ เรียกว่า พระคริสต์ ก็ ทรง
บังเกิดมาจากนางมารีย์ 17 ดังนั ้น ตัง้ แต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็นสิบสี่ ชัว่ คน และ
นั บ ตัง้ แต่ ดาว ิ ดลงมาจนถึง ต้องถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง กรุ ง บาบิ โลนเป็น เวลาสิบ สี่ ชัว่ คน
และนั บตัง้ แต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชัว่ คน
การตัง้ ครรภ์และการกําเนิ ดจากหญิงพรหมจารี
18 เรือ
่ งพระกําเนิ ด ของพระเยซู คริสต์ เป็น ดังนี้ คือ มารีย์ ผู้ เป็น มารดาของพระเยซู นั ้น
เดิม โยเซฟได้ สู่ ขอหมั ้นก ัน ไว้แล้ว ก่อนที่ จะได้ อยู่ กิน ด้วยกั นก ็ ปรากฏว่า มาร ีย์ มี ครรภ์ แล
้ว ด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 แต่ โยเซฟสามี ของเธอเป็น คนชอบธรรม ไม่ พอใจที่ จะ
แพร่งพรายความเป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมัน
้ เสียลับๆ 20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรือ
่ ง
นี้ อยู่ ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า “โยเซฟ
บุ ตรดาวิด อย่ากลั วที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซ่ึงปฏิ สนธิในครรภ์
ของเธอเป็น โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 เธอจะประสู ติ บุตรชาย แล ้ว เจ้า จะเรียกนาม
ของท่านว่า เยซู เพราะว่า ท่านจะโปรดช่วยชนชาติ ของท่านให้ รอดจากความผิด บาปของ
เขาทัง้ หลาย� 22 ทัง้ นี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ตรัส
ไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า 23 ‘ดู เถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่ งจะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตร
ชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยูก
่ ับเรา�
24 ครัน
้ โยเซฟตื่นขึ้นก็กระทําตามคําซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัง่ เขานั ้น คือได้รบ
ั
มารีย์ มาเป็น ภรรยา 25 แต่ มิได้ สมสู่ กับ เธอจนประสู ติ บุ ตรชายหัวปี แล้ว และโยเซฟเรียก
นามของบุตรนั ้นว่า เยซู

2
นั กปราชญ์จากทิศตะวันออก
1 ครัน
้ พระเยซู ได้ ทรงบังเกิด ที่ บ้านเบธเลเฮมแคว้น ยู เดีย ในรัชกาลของกษั ตริย์ เฮโรด
ดู เถิด มี พวกนั ก ปราชญ์ จากทิศ ตะวัน ออกมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “กุ มารที่ บังเกิด
มาเป็นกษั ตริย์ ของชนชาติยิ วน ั ้นอยู่ ที่ไหน เราได้ เห ็น ดาวของท่านปรากฏขึ้น ในทิศ ตะวัน
ออก เราจึง มาหวัง จะนมัสการท่าน� 3 ครัน
้ กษั ตริย์ เฮโรดได้ยน
ิ ดัง นั ้น แล้ว ท่านก็ วุน
่ วาย
พระทัย ทัง้ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มก็พลอยวุน
่ วายใจไปกับท่านด้วย 4 แล้วท่านให้ประชุมบรรดา
ปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัสถามเขาว่า พระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่ง
ใด 5 เขาทูลท่านว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้ดังนี้
ว่า 6 ‘บ้านเบธเลเฮมในแผ่น ดิน ยู เดีย จะเป็น บ้านเล็ก น้ อยที่สุด ท่ามกลางบรรดาผู้ ครอง
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ของยู เดี ยก ็ หามิได้ เพราะว่า เจ้า นายคนหนึ่ ง จะออกมาจากท่าน ผู้ ซึ่ง จะปกครองอิสราเอล
ชนชาติของเรา� ” 7 แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกนั กปราชญ์เข้ามาเป็นการลับ สอบถามเขาอย่าง
ถ้วนถี่ ถึง เวลาที่ ดาวนั ้น ได้ ปรากฏขึ้น 8 และท่านได้ ให้ พวกนั ก ปราชญ์ ไปยั งบ ้านเบธเลเฮม
สัง่ ว่า “จงไปค้นหากุมารนั ้น อย่างถี่ถ้วนกัน เถิด เมื่อ พบแล้ว จงกลับ มาแจ้ง แก่ เรา เพื่อ เรา
จะได้ไปนมัสการท่านด้วย� 9 ครัน
้ พวกเขาได้ฟังกษั ตริย์แล้ว เขาก็ได้ลาไป และดูเถิด ดาว
ซึ่ง เขาได้ เห ็น ในทิศ ตะวัน ออกนั ้ นก ็ ได้ นํา หน้า เขาไป จนมาหยุ ดอย ู่ เหนื อ สถานที่ ที่ กุ มารอยู่
นั ้น 10 เมื่อ พวกนั ก ปราชญ์ ได้ เห ็น ดาวนั ้น แล้ว เขาก็ มี ความชื่นชมยินดี ยิง่ นั ก 11 ครัน
้ พวก
เขาเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั ้น แล้วเปิด
หีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครือ
่ งบรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และ
12
มดยอบ และพวกนั ก ปราชญ์ ได้ ยิน คํา เตือนจากพระเจ้า ในความฝัน มิ ให้ กล ับ ไปเฝ้า เฮ
โรด เขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่น
เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียป
ิ ต์

13 ครัน
้ เขาไปแล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความ

ฝันแล้วบอกว่า “จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์ และคอยอยู่ที่นั ่นจนกว่า
เราจะบอกเจ้า เพราะว่า เฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อ จะประหารชีวต
ิ เสีย� 14 ในเวลากลาง
คืน โยเซฟจึง ลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ 15 และได้ อยู่ ที่ นั ่น จนเฮโรด
สิน
้ พระชนม์ ทัง้ นี้ เก ิด ขึ้น เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ได้ ตรัส
ไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�
กษั ตริยเฮโรดมี
์
บัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม
16 ครัน
้ เฮโรดเห็ นว ่า พวกนั ก ปราชญ์ หลอกท่าน ก็ กร ว
ิ้ โกรธยิง่ นั ก จึง ใช้ คนไปฆ่า เด็ก
ทัง้ หมดในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่อายุสองขวบลงมา ซึ่งพอดีกับเวลาที่
17
ท่านได้ถามพวกนั กปราชญ์อย่างถ้วนถี่นั ้น ครัง้ นั ้นก็สําเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเร
มียศาสดาพยากรณ์
์
ว่า 18 ‘ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็นเสียงโอดครวญและร้องไห้และ
รํา่ ไห้เป็น อัน มาก คือ นางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทัง้ หลายของตน นางไม่ รบ
ั ฟัง คํา เล้าโลม
เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว�
การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
ครัน
้ เฮ โรด สิน
้ พระชนม์ แล้ว ดู เถิด ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า มา
ปรากฏในความฝัน แก่ โยเซฟที่ ประเทศอียป
ิ ต์ 20 สัง่ ว่า “จงลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดามา
ยัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล เพราะคนเหล่านั ้ นที ่ แสวงหาชีวต
ิ ของกุมารนั ้น ตายแล้ว� 21 โยเซฟ
จึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดิ นอิสราเอล 22 แต่ เมื่อได้ ยินว่า อารเคลาอัสครอบ
ครองแคว้น ยู เดีย แทนเฮโรดผู้ เป็น บิดา จะไปที่ นั่ นก ็ กลัว และเมื่อ ได้ ทราบการเตือนจาก
พระเจ้าในความฝัน จึงเลี่ยงไปยังบริเวณแคว้นกาลิ ลี 23 ไปอาศัยในเมืองหนึ่ งชื่อนาซาเร็ธ
เพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนา
ซาเร็ธ�
19

3

ยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาประกาศหลักคําสอน (มก 1:3-6; ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)
1 คราวนั ้น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา มาประกาศในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแคว้น ยู เดีย 2 กล่าวว่า
“ท่านทัง้ หลายจงกลับ ใจเสีย ใหม่ เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ มาใกล้ แล้ว � 3 ยอห์น ผู้
นี้ แหละซึ่ง ตรัส ถึง โดยอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ท่านจง
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เตรียมมรรคาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� 4 เสื้อผ้าของ
ยอห์นผู้นี้ ทําด้วยขนอูฐ และท่านใช้หนังสัตว์คาดเอว อาหารของท่านคือตัก
๊ แตนและนํ้าผึ้ง
5
ป่า ขณะนั ้น ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม และคนทัว่ แคว้น ยู เดีย และคนทัว่ บริเวณรอบแม่ น้ํา จอร์
แดน ก็ออกไปหายอห์น 6 สารภาพความผิดบาปของตน และได้รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่
7
นํ้าจอร์แดน ครัน
้ ยอห์นเห็นพวกฟาริสี และพวกสะดู สี พากันมาเป็ นอันมากเพื่อจะรับบัพ
ติศ มา ท่านจึง กล่าวแก่ เขาว่า “โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้า ให้หนี จากพระอาชญาซึ่ง
จะมาถึงนั ้น 8 เหตุฉะนั ้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น 9 อย่านึ กเหมาเอาใน
ใจว่า เรามีอบ
ั ราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถจะให้บุ
ตรเกิดขึ้นแก่อบ
ั ราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ ได้ 10 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว ดังนั ้นทุก
ต้นที ่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิง้ ในกองไฟ 11 เราให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า
แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเราอีก ซึ่ง
เราไม่คู่ ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์ จะทรงให้เจ้ าทัง้ หลายรับบัพติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ ของพระองค์ ถือพล ัว่ พร้อมแล้ว และ
จะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ ให้ ทัว่ พระองค์ จะทรงเก็บ ข้าวของพระองค์ ไว้ในยุง้ ฉาง
แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:21-22; ยน 1:31-34)
เพื่อจะรับบัพติศมา
14
จากท่าน แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์
ควรหรือที่ พระองค์ จะเสด็จมาหาข้าพระองค์� 15 และพระเยซู ตรัสตอบยอห์นว่า “บัดนี้ จง
ยอมเถิด เพราะสมควรที่ เราทัง้ หลายจะกระทําตามสิง่ ชอบธรรมทุกประการ� แล้วท่านก็
ยอมทําตามพระองค์ 16 และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั ้นก็เสด็จ
ขึ้นจากนํ้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณ
ของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ 17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัส
จากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�
13 แล ้ว พระเยซู เสด็จ จากแคว้น กาลิ ลี มาหายอห์นที ่ แม่น้า
ํ จอร์แดน

4

พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13; ลก 4:1-13)
1 ครัง
้ นั ้น พระวิญญาณทรงนํา พระเยซู เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ พญามารจะได้ มาท
2
ดลอง และเมื่อ พระองค์ ทรงอดพระกระยาหารสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน แล้ว ภายหลัง พระองค์ ก็
ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เมื่อ ผู้ ทดลองมาหาพระองค์ มั นก ็ ทูล ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตร
ของพระเจ้า จงสั งก
่ ้อนหินเหล่านี้ ให้กลายเป็นพระกระยาหาร� 4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า
“มี พระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุ ง ชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่ เดียวหามิ ได้ แต่ บํารุ งด้วยพระ
วจนะทุก คํา ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้า� ” 5 แล ้ว พญามารก็ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไป
ยัง นครบริสุทธิ์ และให้ พระองค์ ประทั บท ี่ ยอดหลังคาพระวิหาร 6 แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า “ถ้า
ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะ
รับสัง่ ให้เหล่ าทูต สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน และเหล่า ทูต สวรรค์ จะเอามือ ประคองชู
ท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหิน� ” 7 พระเยซู จึงตรัสตอบมั
นว ่า “พระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้อี กว่า ‘อย่า ทดลององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน� ”
8 อี กครัง
้ หนึ่ ง พญามารได้ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปบนภูเขาอัน สูง ยิง่ นั ก และได้ แสดงบรรดาราช
อาณาจักรในโลก ทัง้ ความรุ ง่ เรืองของราชอาณาจักรเหล่า นั ้น ให้ พระองค์ ทอดพระเนตร
9 แล้วได้ ทูลพระองค์ ว่า “ถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเรา เราจะให้สิ ่งทัง
้ ปวงเหล่านี้ แก่ท่าน
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� 10 พระเยซู จึงตรัสตอบมันว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิ บัติพระองค์แต่ผู้เดียว� ”
11 แล้วพญามารจึงละพระองค์ไป และดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
พระเยซูทรงเริม
่ การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15; ลก 4:14-15)
12 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยินว่ายอห์นถูกขังไว้อยู่ในเรือนจํา พระองค์ ก็ เสด็จไปยังแคว้นกา
ลิ ลี 13 เมื่อ เสด็จ ออกจากเมืองนาซาเร็ธ แล้ว พระองค์ ก็ มาประทั บท ี่ เมืองคาเปอรนาอุม
ซึ่งอยู่รม
ิ ทะเลที่ เขตแดนเศบู ลุ นและนั ฟทาลี 14 เพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้โดย
อิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า 15 ‘แคว ้นเศบู ลุ นและแคว้น นั ฟ ทาลี ทางข้างทะเลฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาลิ ลี แห่ งบรรดาประชาชาติ 16 ประชาชนผู้ นั่ง อยู่ ในความมืด ได้ เห
็น ความสว่างยิง่ ใหญ่ และผู้ ที่ นั ่ง อยู่ ในแดนและเงาแห่ง ความตาย ก็ มี ความสว่างขึ้น ส่อง
ถึงเขาแล้ว� 17 ตัง้ แต่นั ้นมาพระเยซูได้ทรงตัง้ ต้นประกาศว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่า
อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว�
ทรงเรียกเปโตรกับอันดรู ว์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)
18 ขณะที่ พระเยซู ทรงดําเนิ น อยู่ ตามชายทะเลกาลิ ลี ก็ ทอดพระเนตรเห็น พี่ น้องสองคน
คือ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตร กับ อัน ดรู ว์น้องชายของเขา กําลัง ทอดอวนอยู่ ที่ ทะเล เพราะเขา
เป็นชาวประมง 19 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตัง้ ท่านให้เป็นผู้หา
คนดัง่ หาปลา� 20 เขาทัง้ สองได้ละอวนตามพระองค์ไปทันที
ทรงเรียกยากอบกับยอห์น
21 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ต่อ ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น พี่ น้องอีก สองคน คือ ยากอบบุตรชาย
เศเบดีกับยอห์นน้ องชายของเขา กําลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเศเบดีบิดาของเขา พระองค์ได้
ทรงเรียกเขา 22 ในทันใดนั ้นเขาทัง้ สองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป
พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี
พระเยซู ได้ เสด็จ ไปทัว่ แคว้น กาลิ ลี ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจั กรนัน
้ และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของชาวเมืองให้หาย
24 กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็ เลื่องลือ ไปทัว
่ ประเทศซีเรีย เขาจึง พาบรรดาคนป่วยเป็น โรค
ต่างๆ คนที ่ ทนทุกข์ เวทนา คนผี เข้า คนบ้า และคนเป็ นอ ัม พาตมาหาพระองค์ พระองค์ ก็
ทรงรักษาเขาให้ หาย 25 และมี คนหมู่ ใหญ่ มาจากแคว้น กาลิ ลี และแคว้น ทศบุ รี และกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และแคว้นยูเดีย และแม่น้ําจอร์แดนฟากข้างโน้ น ติดตามพระองค์ไป
23

5
การเทศนาสัง่ สอนบนภูเขาเรือ
่ งความสุขนิรน
ั ดร์ (ลก 6:20-49)
ครัน
้ ทอดพระเนตรเห็น คนมากดัง นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ขึ้น ไปบนภู เขา และเมื่อ ประทับ
แล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์ 2 และพระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ตรัสสอนเขา
ว่า 3 “บุ คคลผู้ ใดรู ส
้ ึก บกพร่องฝ่ายจิต วิญญาณ ผู้ นั ้น เป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่ง สวรรค์
4
เป็นของเขา บุคคลผูใ้ ดโศกเศร้า ผูนั
้ ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั การทรงปลอบประโลม
5 บุคคลผูใ้ ดมีใจอ่อนโยน ผูนั
้ ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั แผ่นดินโลกเป็นมรดก 6 บุคคล
ผูใ้ ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูนั
้ ้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้อม
ิ่ บริบูรณ์ 7 บุคคลผูใ้ ดมีใจ
กรุ ณา ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั พระกรุ ณา 8 บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั ้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า 9 บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขา
ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 10 บุคคลผูใ้ ดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั
้ ้นเป็นสุข
1
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เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็น ของเขา 11 เมื่อ เขาจะติ เตียนข่มเหงและนิ นทาว่า ร้าย
ท่านทัง้ หลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น เพราะ
ว่าบําเหน็ จของท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายที่ อยู่
ก่อนท่านเหมือนกัน
คริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลก (มก 4:21-23; ลก 8:16-18)
13 ท่านทัง
้ หลายเป็นเกลือแห่งโลก แต่ถ้าเกลือนั ้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอี
กอย่างไรได้ แต่ นั ้น ไปก็ ไม่ เป็น ประโยชน์ อะไร มี แต่ จะทิง้ เสีย สําหรับ คนเหยียบยํ่า 14 ท่าน
ทัง้ หลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ 15 ไม่มีผู้ใดจุดเทียน
แล้วนําไปวางไว้ในถัง แต่ ย่อมตัง้ ไว้บนเชิงเทียน จะได้ ส่องสว่างแก่ ทุกคนที่ อยู่ในเรือนนั ้น
16 จงให้ ความสว่างของท่านส่องไปต่อ หน้า คนทัง
้ ปวงอย่างนั ้น เพื่อ ว่า เขาได้ เห ็น ความดี ที่
ท่านทํา และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยูใ่ นสวรรค์
ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสําเร็จ

อย่า คิด ว่า เรามาเพื่อ จะทําลายพระราชบัญญั ติ หรือ คํา ของศาสดาพยากรณ์ เสีย เรา
มิ ได้ มาเพื่อ จะทําลาย แต่ มาเพื่อ จะให้สําเร็จ 18 เพราะเราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า ถึง ฟ้า และดิน จะล่วงไป แม้ อักษรหนึ่ ง หรือ จุดๆหนึ่ งก ็ จะไม่ สูญ ไปจากพระราชบัญญั ติ
จนกว่า จะสําเร็จ ทัง้ สิน
้ 19 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดได้ ทําให้ ข้อ เล็ก น้ อยสัก ข้อ หนึ่ ง ในพระบัญญั ติ นี้
เบาลง ทัง้ สอนคนอื่นให้ทําอย่างนั ้นด้วย ผู้นั ้นจะได้ชื่อว่า เป็นผู้น้อยที่สุดในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ แต่ผูใดที
้
่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผูนั
้ ้นจะได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักร
แห่งสวรรค์ 20 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยงิ่ กว่าความ
ชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี ท่านจะไม่ มี วัน ได้ เข ้า ในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์
17

พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคําสอนในพระคัมภีรเดิ
์ ม

‘อย่าฆ่าคน� ถ้าผู้ใดฆ่าคน ผู้นั ้นจะ
ต้องถูก พิพากษาลงโทษ 22 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ ใดโกรธพี่น้องของตนโดยไม่ มี
เหตุ ผูนั
้ ้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ ถ้าผูใ้ ดจะพูดกับพีน
่ ้ องว่า ‘อ้ายบ้า� ผูนั
้ ้นต้องถูกนําไป
ที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษ และผู้ใดจะว่า ‘อ้ายโง่� ผูนั
้ ้นจะมีโทษถึงไฟนรก 23 เหตุฉะนั ้น
ถ้า ท่านนํา เครือ
่ งบูชามาถึง แท่น บูชาแล้ว และระลึก ขึ้น ได้ ว่า พี่ น้ องมี เหตุ ขัดเคืองข้อ หนึ่ ง
ข้อ ใดกั บท ่าน 24 จงวางเครือ
่ งบูชาไว้ที่ หน ้า แท่ นบู ชา กล ับ ไปคืนดี กับ พี่ น้องผู้ นั้น เสี ยก ่อน
แล ้ว จึง ค่อยมาถวายเครือ
่ งบูชาของท่าน 25 จงปรองดองกับ คู่ ความโดยเร็ว ขณะที่ พากัน
ไป เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดคู่ ความนั ้น จะมอบท่านไว้กับ ผู้ พิพากษา แล ้ว ผู้ พิพากษา
จะมอบท่านไว้กับผู้คุม และท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ท่านจะออกจากที่ นั่นไม่ได้ กว่าท่านจะได้ ใช้หนี้ จนครบ 27 ท่านทัง้ หลายได้ ยินว่ามีคํากล่าว
ในครัง้ โบราณว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา� 28 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดมอง
ผู้ หญิง เพื่อ ให้ เก ิด ใจกําหนั ด ในหญิง นั ้น ผู้ นั ้น ได้ ล่วงประเวณี ในใจกับ หญิง นั ้น แล้ว 29 ถ้า
ตาข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิง้ เสียจากท่าน เพราะว่าจะ
เป็นประโยชน์ แก่ท่านมากกว่าที่ จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ทัง้ ตัวของท่านไม่ต้องถูกทิง้
ลงในนรก 30 และถ้า มือ ข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัด ออกและโยนมัน ทิง้ เสีย
จากท่าน เพราะว่าจะเป็น ประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่าที่ จะเสีย อวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ ทัง้ ตัว
ของท่านไม่ต้องถูกทิง้ ลงในนรก
21 ท่านทัง
้ หลายได้ยินว่ามีคํากล่าวในครัง้ โบราณว่า

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-10)
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31 ยังมค
ี ํากล่าวไว้ว่า ‘ผูใดจะหย่
้
าภรรยา ก็ให้เขาทําหนั งสือหย่าให้แก่ภรรยานั ้น� 32 ฝ่าย

เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดจะหย่าภรรยา เพราะเหตุอ่น
ื นอกจากการเล่นชู้ ก็ เท่ ากับว่าผู้
นั ้นทําให้หญิงนั ้นล่วงประเวณี และถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั ้นมาเป็นภรรยา ผู้นั ้
นก็ล่วงประเวณี ด้วย 33 อีกประการหนึ่ ง ท่านทัง้ หลายได้ยินว่ามีคํากล่าวในครัง้ โบราณว่า
‘อย่าเสียคําสัตย์ปฏิญาณ แต่จงปฏิบัติตามคําสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
� 34 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็น
บัลลังกข
์ องพระเจ้า 35 หรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดี เพราะแผ่นดินโลกเป็นทีร่ องพระบาท
ของพระองค์ หรือ จะอ้างถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ดี เพราะกรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น ราชธานี ของพระ
มหากษั ตริย์ 36 อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทําให้ผมขาวหรือ
ดําไปสักเส้นหนึ่ งก็ไม่ได้ 37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ ก็พอ คําพูดเกินนี้ ไปมา
จากความชัว่
จงรักศัตรู
‘ตาแทนตาและฟันแทนฟัน� 39 ฝ่ายเราบอก
ท่านว่า อย่า ต่อสู้ คนชัว่ ถ้า ผู้ ใดตบแก้ม ขวาของท่าน ก็ จงหัน แก้ มอ ีก ข้างหนึ่ ง ให้ เขาด้วย
40 ถ้าผูใ้ ดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะริบเอาเสื้อของท่าน ก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วย 41 ถ้าผูใ้ ด
จะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่ งกโิ ลเมตร ก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร 42 ถ้าเขาจะขอ
สิง่ ใดจากท่านก็จงให้ อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่าน 43 ท่านทัง้ หลายเคยได้ยน
ิ
44
คําซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้าน และเกลียดชังศั ตรู �
ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศั ตรู
ของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทําดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพื่อ
ผูที
้ ่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน 45 จงทําดังนี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะเป็น
บุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ เพราะว่า พระองค์ ทรงให้ ดวงอาทิตย์ ของ
พระองค์ ข้น
ึ ส่องสว่างแก่ คนดี และคนชัว่ และให้ฝนตกแก่ คนชอบธรรมและแก่ คนอธรรม
46 แม้ว ่า ท่านรัก ผู้ ที่ รัก ท่าน ท่านจะได้ บําเหน็ จ อะไร ถึง พวกเก็บ ภาษี ก็ กระทํา อย่างนั ้ นม ิ ใช่
หรือ 47 ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้ องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิง่ กว่าคน
ทัง้ ปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทําอย่างนั ้นมิใช่หรือ 48 เหตุฉะนี้ ท่านทัง้ หลายจงเป็นคน
ดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ�
38 ท่านทัง
้ หลายเคยได้ยน
ิ คําซึ่งกล่าวไว้ว่า

6
คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา (มธ 6:16-18)
1 “จงระวังให้ดี

ท่านอย่าทําทานต่อหน้ามนุษย์เพื่อจะให้เขาเห็น มิฉะนั ้นท่านจะไม่ได้ รับ
บําเหน็ จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 2 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อท่านทําทาน อย่าเป่า
แตรข้างหน้า ท่านเหมือนคนหน้า ซื่อ ใจคดกระทํา ในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อ จะได้ รบ
ั
การสรรเสริญจากมนุษย์ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 3 ฝ่าย
ท่านทัง้ หลายเมื่อ ทํา ทาน อย่าให้มือซ้ายรู ก
้ ารซึ่ งมือขวากระทํา นั ้น 4 เพื่อทานของท่านจะ
เป็นการลับ และพระบิดาของท่านผู้ ทอดพระเนตรเห็น ในที่ ลี้ลับ พระองค์ เองจะทรงโปรด
ประทานบําเหน็ จ แก่ ท่านอย่างเปิด เผย 5 เมื่อ ท่านทัง้ หลายอธิษฐาน อย่า เป็น เหมือนคน
หน้าซื่อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและที่ มุมถนน เพื่อจะให้คนทัง้ ปวง
ได้เห็น เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐาน
จงเข้าในห้องชัน
้ ใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่
ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ ลี้ ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่
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ท่านอย่างเปิดเผย 7 แต่เมื่อท่านอธิษฐาน อย่าใช้คําซํ้าซากไร้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ
เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟัง
แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)
8 เหตุฉะนั ้นท่านอย่าเป็ นเหมือนเขาเลย เพราะว่าสิง
่ ไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่าน
9
ทรงทราบก่อนที่ ท่านทูล ขอแล้ว เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ ว่า ข้า
แต่ พระบิดาของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็
นที ่เคารพสักการะ 10 ขอให้อาณาจักรของพระองค์ มาตัง้ อยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั ้นในแผ่นดินโลก 11 ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจํา วัน แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายในกาลวัน นี้ 12 และขอทรงโปรดยกหนี้ ของข้า
พระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกหนี้ ผู้ที่ เป็นหนี้ ข้าพระองค์นั ้น 13 และขออย่านําข้าพระองค์
เข ้า ไปในการทดลอง แต่ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากความชัว่ ร้าย เหตุ ว่า อาณาจักร
และฤทธิเ์ ดชและสง่าราศี เป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 14 เพราะว่าถ้าท่านยก
การละเมิด ของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะทรงโปรดยกโทษให้
ท่านด้วย 15 แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรด
ยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน
การถืออดอาหารจากใจจริง
ยิง่ กว่านั ้นเมื่อท่านถืออดอาหาร อย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด ด้วย
เขาแสร้ง ทํา หน้า ให้ ผิด ปกติ เพื่อ จะให้ คนเห็ นว ่า เขาถือ อดอาหาร เราบอกความจริง แก่
ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและ
ล้างหน้า 18 เพื่อท่านจะไม่ ปรากฏแก่ คนอื่นว่าถืออดอาหาร แต่ ให้ปรากฏแก่ พระบิดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ ลี้ลับ จะทรงโปรด
ประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย
16

จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์

19 อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลก

ที่ ตัวมอดและสนิ มอาจทําลายเสียได้ และ
ที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้
ที่ตัวมอด
21
และสนิ มทําลายเสียไม่ได้ และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของ
ท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็จะอยู่ที่ นั ่นด้วย 22 ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั ้นถ้าตา
ของท่านดี ทัง้ ตั วก ็ จะเต็ม ไปด้วยความสว่าง 23 แต่ ถ้า ตาของท่านชัว่ ทัง้ ตัว ของท่านก็ จะ
เต็มไปด้วยความมืด เหตุฉะนั ้นถ้าความสว่างซึ่งอยูใ่ นตัวท่านมืดไป ความมืดนั ้นจะหนาทึบ
สัก เพียงใด 24 ไม่มี ผู้ ใดปรนนิ บั ติ นายสองนายได้ เพราะเขาจะชัง นายข้างหนึ่ ง และจะรัก
นายอีกข้างหนึ่ ง หรือเขาจะนั บถือนายฝ่ายหนึ่ งและจะดู หมิน
่ นายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรน
นิ บัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
20 แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในสวรรค์

จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไร
กิน หรือ จะเอาอะไรดื่ม และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม ชี
วิต สําคัญ ยิง่ กว่า อาหารมิ ใช่ หรือ และร่างกายสําคัญ ยิง่ กว่า เครือ
่ งนุ่ง ห่ม มิ ใช่ หรือ 26 จงดู
นกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุง้ ฉาง แต่พระบิดาของท่านทัง้ หลาย
ผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทัง้ หลายมิ ประเสริฐ กว่า นกหรือ 27 มี ใครในพวก
ท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่ งได้หรือ 28 ท่าน
กระวนกระวายถึงเครือ
่ งนุ่งห่มทําไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้
อย่างไร มัน ไม่ ทํางาน มัน ไม่ ปั่นด้าย 29 และเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ บริบู
25 เหตุ ฉะนั ้น
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รณ ์ ด้วยสง่า ราศี ของท่าน ก็ มิได้ ทรงเครือ
่ งงามเท่า ดอกไม้ นี้ ดอกหนึ่ ง 30 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า
พระเจ้า ทรงตกแต่ง หญ้า ที่ ทุ ่ง นาอย่างนั ้น ซึ่ง เป็น อยู่ วัน นี้ และรุ ง่ ขึ้น ต้องทิง้ ในเตาไฟ โอ
ผู้ มี ความเชื่อ น้ อย พระองค์ จะไม่ ทรงตกแต่ง ท่านมากยิง่ กว่า นั ้น หรือ 31 เหตุ ฉะนั ้น อย่า
กระวนกระวายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม 32 (เพราะ
ว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิง่ ของทัง้ ปวงนี้ � แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรง
ทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ 33 แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาอาณาจักรของ
พระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม
่ เติมสิ่งทัง้ ปวงเหล่า
34
นี้ ให้ แก่ ท่าน
เหตุ ฉะนั ้น อย่า กระวนกระวายถึง พรุ ง่ นี้ เพราะว่า พรุ ง่ นี้ ก็ จะมี การกระวน
กระวายสําหรับพรุ ง่ นี้ เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยูแล้
่ ว�

7
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น
1 “อย่า กล่าวโทษเขา เพื่อ ท่านจะไม่ ต้องถูก กล่าวโทษ 2 เพราะว่า ท่านทัง
้ หลายจะกล่าว
โทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั ้น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด
ท่านจะได้ รบ
ั ตวงด้วยทะนานอันนั ้น 3 เหตุไฉนท่านมองดู ผงที่ อยู่ในตาพี่น้องของท่าน แต่
ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ทัง้ ท่อนที่ อยู่ ในตาของท่านเอง 4 หรือ เหตุ ไฉนท่านจะกล่าวแก่ พี่ น้ อง
ของท่านว่า ‘ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่าน� แต่ดูเถิด ไม้ทัง้ ท่อนก็อยูในตาของท่
่
านเอง
5 ท่านคนหน้า ซื่อ ใจคด จงชัก ไม้ ทัง
้ ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล ้ วท ่านจะเห็น ได้ ถนั ด
จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ 6 อย่าให้สิ่งซึ่งบริสุทธิ์แก่สุนัข และอย่าโยนไข่มุ
กของท่านให้แก่สุกร เกลือกว่ามันจะเหยียบยํ่าเสีย และจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วย
พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)
7 จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิ ดให้แก่ท่าน 8 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็
ได้รบ
ั คนทีแ
่ สวงหาก็พบ และคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา 9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อน
หิน ให้บุตร เมื่อ เขาขอขนมปัง 10 หรือ ให้งู เมื่ อบ ุตรขอปลา 11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านทัง้ หลาย
เองผู้เป็นคนชัว่ ยังรู จ
้ ักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรง
สถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์
กฎทองคํา

12 เหตุ ฉะนั ้น

สิ ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทําแก่ท่าน จงกระทําอย่างนั ้นแก่เขา
เหมือนกัน เพราะว่านี่ คือพระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์
คนแสวงหาความรอดมีน้ อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
จงเข้าไปทางประตู แคบ เพราะว่า ประตู ใหญ่ และทางกว้างนั ้น นํา ไปถึง ความพินาศ
และคนที่ เข ้า ไปทางนั ้ นม ี มาก 14 เพราะว่า ประตู ซ่ึง นํา ไปถึง ชี วิตน ั ้นก ็ คับ และทางก็ แคบ
ผู้ที่หาพบก็มีน้อย
13

เรารู จ
้ ักผู้พยากรณ์ เท็จได้โดยคําสอนของเขา
15 จงระวัง ผู้ พยากรณ์ เท ็จ ที่มาหาท่านนุ่ง ห่ มด ุจ แกะ แต่ ภายในเขาร้ายกาจดุจ สุ นัข ป่ า
16 ท่านจะรู จ
้ ักเขาได้ด้วยผลของเขา มนุษย์เก็บผลองุน
่ จากต้นไม้หนามหรือ หรือว่าเก็บผล
17
มะเดื่อ จากต้น ผัก หนาม
ดัง นั ้น แหละต้นไม้ ดี ทุ กต้น ย่อมให้แต่ ผลดี ต้นไม้ เลวก็ ยอ
่ มให้
ผลเลว 18 ต้นไม้ดี จะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดี ก็ ไม่ได้ 19 ต้นไม้ทุกต้นซึ่ง
ไม่ เกิดผลดี ยอ
่ มต้องถูกฟันลงและทิง้ เสียในไฟ 20 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจะรู จ
้ ักเขาได้ เพราะผล
ของเขา
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ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป
21 มิใช่ทุกคนที่รอ
้ งแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า� จะได้เข้าในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ แต่ ผู้ ที่ ปฏิบัติตามพระทัย พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จึงจะเข้าได้ 22 เมื่อ
ถึง วัน นั ้น จะมี คนเป็ นอ ัน มากร้องแก่ เราว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้
พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์ และได้ ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทํา
การมหัศจรรย์เป็ นอันมากในพระนามของพระองค์ มิใช่หรือ� 23 เมื่อนั ้นเราจะแจ้งแก่ เขา
ว่า ‘เราไม่เคยรู จ
้ ักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทําความชัว่ ช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา�
รากฐานสองชนิ ด (ลก 6:47-49)
เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดที่ ได้ ยิน คํา เหล่า นี้ ของเราและประพฤติ ตาม เขาก็ เปรียบเสมือนผู้ ที่ มี
สติ ปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิ ลา 25 ฝนก็ ตกและนํ้า ก็ ไหลท่วม ลมก็ พัด ปะทะเรือน
นั ้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตัง้ อยูบ
่ นศิลา 26 แต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและไม่
ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทราย 27 ฝนก็ตกและ
นํ้าก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั ้น เรือนนั ้ นก็พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั ้ นก็ใหญ่
ยิง่ นั ก� 28 ต่อมาครัน
้ พระเยซู ตรัสถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว ประชาชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคํา
สัง่ สอนของพระองค์ 29 เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ ไม่เหมือนพวก
ธรรมาจารย์
24

8

คนโรคเรือ
้ นหายป่วย

1 เมื่อพระองค์ เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว

คนเป็ นอันมากได้ติดตามพระองค์ไป 2 ดูเถิด มี
คนโรคเรือ
้ นมานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด ก็
จะทรงบันดาลให้ข้า พระองค์ สะอาดได้� 3 พระเยซู ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องเขา แล ้วตรัสว
่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็หาย 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสส
ัง่ เขาว่า “อย่า บอกเล่า ให้ ผู้ ใดฟัง เลย แต่ จงไปสําแดงตัว แก่ ปุ โรหิต และถวายเครือ
่ งถวาย
ตามซึ่งโมเสสได้สัง่ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้ หลาย�
ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)

5 เมื่อ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม

มีนายร้อยคนหนึ่ งมาอ้อนวอนพระองค์
6 ทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพระองค์เป็ นอัมพาตอยู่ที่บ้าน ทนทุกข์เวทนามาก�
7 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้ หาย � 8 นายร้อยผู้ นั้น ทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ ขอพระองค์
ตรัสเท่านั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรค 9 เพราะเหตุวา่ ข้าพระองค์เป็นคนอยู่ใต้วิน
ัย ทหาร แต่ ก็ ยั งม ี ทหารอยู่ ใต้ บังคับ บัญชาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะบอกแก่ คนนี้ ว่า ‘ไป �
เขาก็ ไป บอกแก่ คนนั ้ นว่า ‘มา� เขาก็ มา บอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็
ทํา � 10 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ประหลาดพระทัย นั ก ตรัส กับ บรรดาคนที่ ตามพระ
องค์ ว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า เราไม่ เคยพบความเชื่อ ที่ไหนมากเท่า นี้ แม้
ในอิสราเอล 11 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนเป็ นอ ัน มากจะมาจากทิศ ตะวัน ออกและทิศ
ตะวัน ตก จะมาเอนกายลงกั นก ับ อับ ราฮัม และอิส อัค และยาโคบในอาณาจักรแห่ง สวรรค์
12 แต่บรรดาลูกของอาณาจักรจะต้องถูกขับไล่ไสส่งออกไปในที่มืดภายนอก ที่นั ่นจะมีเสียง
ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน� 13 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่า “ไปเถิด ท่านได้เชื่ออย่างไร
ก็ให้เป็นแก่ท่านอย่างนั ้น� และในเวลานั ้นเอง ผู้รบ
ั ใช้ของเขาก็หายเป็นปกติ
แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
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14 ครัน
้ พระเยซู เสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตร

พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของ
เปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่ 15 พระองค์ทรงถูกต้องมือนาง ไข้นั ้นก็หาย นางจึงลุกขึ้นปรนนิ บัติ
เขาทัง้ หลาย 16 พอคํ่าลง เขาพาคนเป็นอันมากที่มีผีเข้าสิงมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับ
ผีออกด้วยพระดํารัสของพระองค์ และบรรดาคนเจ็บป่วยนั ้น พระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หาย
17 ทัง
้ นี้ เพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ที่ วา่ ‘ท่านได้ แบกความ
เจ็บไข้ของเราทัง้ หลาย และหอบโรคของเราไป� 18 ครัน
้ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นประชา
ชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้ พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้ข้ามฟากไป
ทรงลองใจผู้ติดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)
19 ขณะนั ้ นม ี ธรรมาจารย์ คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่านไปทางไหน
ข้าพเจ้า จะตามท่านไปทางนั ้น� 20 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “สุ นัข จิง้ จอกยั งม ี โพรง และ
นกในอากาศยั งม ี รัง แต่ บุ ตรมนุษย์ ไม่มี ที่ ที่ จะวางศีรษะ� 21 อี กคนหนึ่ ง ในพวกสาวก
ของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ไปฝัง ศพบิดาข้า
พระองค์ก่อน� 22 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด ปล่อยให้คนตายฝังคนตาย
ของเขาเองเถิด�
พายุสงบลงด้วยพระดํารัสของพระเยซู (มก 4:36-41; ลก 8:22-25)
23 เมื่อพระองค์ เสด็จลงเรือ พวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 24 ดู เถิด เกิดพายุ
ใหญ่ในทะเลจนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับอยู่ 25 และพวกสาวกของพระองค์
ได้ มาปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเราเถิด เรากําลังจะพินาศอยู่
แล้ว� 26 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว โอ เจ้าผูมี
้ ความเชื่อน้ อย� แล
้ว พระองค์ ทรงลุก ขึ้น ห้ามลมและทะเล คลื่น ลมก็ สงบเงียบทัว่ ไป 27 คนเหล่านั ้ นก ็ อัศจรรย์
ใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็นคนอย่างไรหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)
28 ครัน
้ พระองค์ ทรงข้ามฟากไปถึง แดนกาดาราแล้ว มี คนสองคนที่ มี ผี สิ งได้ ออกจาก
อุโมงค์ ฝังศพมาพบพระองค์ พวกเขาดุรา้ ยนั ก จนไม่ มี ผู้ใดอาจผ่านไปทางนั ้นได้ 29 ดู เถิด
เขาร้องตะโกนว่า “พระเยซู ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า เราเกี่ยวข้องอะไรกั บท่านเล่า ท่าน
มาที่ นี่ เพื่อจะทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ� 30 ไกลจากที่ นั่นมีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่
31 ผี เหล่ านั ้น ได้ ออ
้ นวอนพระองค์ ว่า “ถ้า ท่านขับ พวกเราออก ก็ ขอให้เข ้า อยู่ ในฝูง สุ กรน น
ั้
เถิด� 32 พระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั ้นว่า “ไปเถอะ� ผีเหล่านั ้นกอ
็ อกไปเข้าสิงอยูใ่ นฝูงสุกร
ดูเถิด สุกรทัง้ ฝูงนั ้ นก็วงิ่ กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเล และจมนํ้าตายจนสิน
้ 33 ฝ่าย
คนเลี้ยงสุกรก็หนี เข้าไปในนคร เล่าบรรดาเหตุการณ์ ซึ่งเป็นไปนั ้น กับเหตุที่เกิดขึ้นแก่คนที่
มีผีเข้าสิงอยู่นั ้น 34 ดู เถิด คนทัง้ นครพากันออกมาพบพระเยซู เมื่อพบพระองค์ แล้ว เขาจึ
งอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา

9
พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)

1 และพระองค์ก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ 2 ดูเถิด

เขาหามคนอัมพาต
คนหนึ่ ง ซึ่ง นอนอยู่ บนที่นอนมาหาพระองค์ เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น ความเชื่อ ของ
เขาทัง้ หลาย จึง ตรัส กับ คนอัมพาตว่า “ลูก เอ๋ย จงชื่น ใจเถิด บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย
3
4
แล้ว� ดูเถิด พวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่า “คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาท� ฝ่ายพระเยซู
ทรงทราบความคิด ของเขาจึง ตรัสว ่า “เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายคิด ชัว่ อยู่ ในใจเล่า 5 ที่ จะว่า
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‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นเดินไปเถิด� นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่า
กัน 6 แต่เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่
้ า บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความผิด
บาปได้� (พระองค์ จึงตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า� “จงลุก ขึ้น ยกที่นอนกลับไปบ้านเถิด� 7 เขา
จึงลุกขึ้นไปบ้านของตน 8 เมื่อประชาชนเป็ นอันมากเห็นดังนั ้น เขาก็อัศจรรย์ใจ แล้วพากัน
สรรเสริญพระเจ้า ผู้ได้ทรงประทานสิทธิอาํ นาจเช่นนั ้นแก่มนุษย์
ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
9 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เลยที่ นั่น ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น ชายคนหนึ่ ง ชื่ อม ัทธิวน ั ง่ อยู่ ที่ ด่าน
เก็บภาษี จึง ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้น ตามพระองค์ ไป 10 ต่อ มาเมื่อ
พระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือน ดูเถิด มีคนเก็บภาษี และคนบาปอื่นๆหลายคนเข้า
มาเอนกายลงร่วมสํารับก ับ พระองค์ และกับ พวกสาวกของพระองค์ 11 เมื่อ พวกฟาริสี เห
็น แล้ว ก็ กล ่าวแก่ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “ทําไมอาจารย์ ของท่านจึง รับ ประทานอาหาร
ร่วมกับคนเก็บภาษี และคนบาปเล่า� 12 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ เช่นนั ้นจึงตรัสกับพวกเขาว่า
“คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ป่วยต้องการหมอ 13 ท่านทัง้ หลายจงไปเรียนรู ค
้ วาม
หมายของข้อความที่ว่า ‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครือ
่ งสัตวบูชา� ด้วยว่าเรามิ
ได้ มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่ มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 14 แล้วพวกสาวก
ของยอห์นมาหาพระองค์ทูลว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์และพวกฟาริสีถืออดอาหารบ่อยๆ
แต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถืออดอาหาร� 15 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สหายของเจ้าบ่าว
เป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยูก
่ ับเขาได้หรือ แต่วันนั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจาก
เขาไป เมื่อนั ้นเขาจะถืออดอาหาร
คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและถุงหนั ง (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)
เพราะว่าผ้าที่ ปะเข้านั ้น เมื่อหดจะทําให้เสื้อ
เก่าขาดกว้างออกไปอีก 17 และไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้น
ถุงหนั งจะขาด นํ้าองุน
่ จะรัว่ ทัง้ ถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย แต่ เขาย่อมเอานํ้าองุน
่ ใหม่ใส่ ในถุง
หนั งใหม่ แล้วทงั ้ สองอย่างก็อยูด
่ ีด้วยกันได้�
16 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า

หญิง เป็น โรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรัส ฟื้ นขึ้น จากความตาย (มก 5:22-43;
ลก 8:41-56)
18 เมื่อ พระองค์ กําลัง ตรัส คํา เหล่า นี้ แก่ เขา นั ้น ดู เถิด มี ขุนนาง คน หนึ่ ง มา นมัสการ
พระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “ลูกสาวของข้า พระองค์ พ่งึ ตาย ขอพระองค์ เสด็จ ไปวางพระหัตถ์ ของ
พระองค์ บนตัว เขา แล ้ว เขาจะฟื้ นขึ้ นอ ีก� 19 ฝ่ายพระเยซู จึง ทรงลุก ขึ้น เสด็จ ตามเขาไป
และพวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามไปด้วย 20 ดู เถิด มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้ สิ
บสองปี มาแล้ว แอบมาข้างหลัง ถู กต้องชายฉลองพระองค์ 21 เพราะนางคิด ในใจว่า “ถ้า
เราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั ้น เราก็จะหายโรค� 22 ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอด
พระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงชื่นใจเถิด ความเชื่อของเจ้าทําให้เจ้ าหายเป็น
ปกติ� นั บตัง้ แต่เวลานั ้น ผูหญิ
้ งนั ้นกห
็ ายป่วยเป็นปกติ 23 ครัน
้ พระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือน
ของขุนนางนั ้น ทอดพระเนตรเห็น พวกเป่า ปี่ และคนเป็ นอ ัน มากชุ ลม ุ นก ัน อยู่ 24 พระองค์
จึงตรัสกับเขาว่า “จงถอยออกไปเถิด ด้วยว่าเด็กหญิงคนนี้ ยงั ไม่ ตาย เป็นแต่ นอนหลั บอย
ู่� เขาก็ พากัน หัวเราะเยาะพระองค์ 25 แต่ เมื่อ ทรงขับ ฝูง คนออกไปแล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ
เข้าไปจับมือเด็กหญิง และเด็กหญิงนั ้นก็ลุกขึ้น 26 แล้วกิตติศัพท์นี้ ก็ลือไปทัว่ แคว้นนั ้น
ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
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ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั ่น ก็ มี ชายตาบอดสองคนตามพระองค์ มาร ้ องว่า “บุ ต
รดาวิดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพระองค์ทัง้ หลายเถิด� 28 และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือน
ชายตาบอดทัง้ สองก็เข้ามาหาพระองค์ พระเยซูตรัสถามเขาว่า “เจ้าเชื่อหรือว่า เราสามารถ
จะกระทํา การนี้ ได้ � เขาทูล พระองค์ ว่า “เชื่อ พระเจ้า ข้า� 29 แล ้ว พระองค์ ทรงถูก ต้องตา
ของพวกเขาตรัสว ่า “ให้เป็น ไปตามความเชื่อ ของเจ้า เถิด� 30 แล ้ว ตาของพวกเขาก็ กล ับ
เห็นดี พระเยซู ได้ ทรงกําชับ เขาอย่างแข็ง ขั นว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ ใดรู เลย
้
� 31 แต่ เมื่อ เขา
ไปจากที่ นั่น แล้ว ก็ เผยแพร่กิตติศัพท์ ของพระองค์ ทัว่ แคว้น นั ้น 32 ขณะเมื่อ พระเยซู และ
เหล่าสาวกกําลังเสด็จออกไปจากที่นั ่น ดูเถิด มีผูพาคนใบ้
้
คนหนึ่ งที่มีผีสิงอยูม
่ าหาพระองค์
33 เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นกพู
็ ดได้ หมู่คนก็อัศจรรย์ใจพูดกนว
ั ่า “ไม่เคยเห็นการกระ
34
ทําเช่นนี้ ในอิสราเอลเลย� แต่พวกฟาริสีกล่าวว่า “คนนี้ ขับผีออกด้วยฤทธิข
์ องนายผี�
27

คนทําการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)
พระเยซู ได้ เสด็จ ดําเนิ น ไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลา
ของเขา ประกาศข่าวประเสริฐ แห่งอาณาจั กรน ัน
้ ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ ทุ กอย่าง
ของพลเมืองให้หาย 36 และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วย
เขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจ ฝูง แกะไม่ มี ผู้ เลี้ยง 37 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ พวกสาวกของ
พระองค์ ว่า “การเก็บ เกี่ยวนั ้น เป็นการใหญ่ นั กหนา แต่ คนงานยัง น้ อยอยู่ 38 เหตุ ฉะนั ้น
พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็น เจ้าของการเก็บ เกี่ยวนั ้น ให้ ส่ง คนงานมาในการ
เก็บเกี่ยวของพระองค์�
35

10

ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13; ลก 9:1-6)
พระองค์ ก็ ประทานอํานาจ
ให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รก
ั ษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ 2 อัครสาวก
สิบสองคนนั ้ นมีช่ือดังนี้ คนแรกชื่อซีโมนที่ เรียกว่าเปโตร กับอันดรู วน
์ ้ องชายของเขา ยาก
อบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของเขา 3 ฟี ลิป และบารโธโลมิ ว โธมัส และมัทธิว
คนเก็บ ภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอั สผ ู้ ที่ มี ชื่ ออ ี กว่า ธัดเดอัส 4 ซี โมนชาว
คานาอัน และยู ดาสอิส คาริโอทผู้ ที่ ได้ ทรยศพระองค์ นั ้น 5 สิ บสองคนนี้ พระเยซู ทรงใช้ ให้
ออกไปและสัง่ เขาว่า “อย่า ไปทางที่ ไปสู่ พวกต่างชาติ และอย่า เข้าไปในเมืองของชาวสะ
มาเรีย 6 แต่ ว่า จงไปหาแกะหลงของวงศ์ วานอิสราเอลดี กว่า 7 จงไปพลางประกาศพลาง
ว่า ‘อาณาจักรแห่งสวรรค์ มาใกล้ แล้ว� 8 จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนโรคเรือ
้ นให้หาย
สะอาด คนตายแล้ว ให้ ฟื้ น และจงขับ ผี ให้ ออก ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั เปล่าๆ ก็ จงให้ เปล่าๆ
9 อย่าหาเหรียญทองคํา หรือเงิน หรือทองแดงไว้ในไถ้ของท่าน 10 หรือย่ามใช้ตามทาง หรือ
เสื้อคลุมสองตัว หรือรองเท้า หรือไม้เท้า เพราะว่าผู้ทํางานสมควรจะได้ อาหารกิน 11 เมื่อ
ท่านมาถึงนครใดหรือเมืองใด จงสืบดูวา่ ใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั ้น แล้วจงไปอาศัยกับผู้
นั ้นจนกว่าจะจากไป 12 ขณะเมื่อท่านขึ้นเรือน จงให้พรแก่ครัวเรือนนั ้น 13 ถ้าครัวเรือนนั ้น
สมควรรับพร ก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั ้น แต่ถ้าครัวเรือนนั ้นไม่สมควรรับพร ก็ให้
สันติสุ ขนัน
้ กลับคืนมาสู่ ท่าน 14 ถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านทัง้ หลายและไม่ฟังคําของท่าน เมื่อ
จะออกจากเรือนนั ้น เมืองนั ้น จงสะบัด ผงคลี ที่ ติ ดเท้า ของท่านออกเสีย 15 เราบอกความ
จริงแก่ ท่านว่า ในวันพิพากษานั ้น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากว่าโทษ
ของเมืองนั ้น 16 ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า เหตุฉะนั ้นท่านจง
ฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือนนกเขา 17 แต่จงระวังผู้คนไว้ให้ดี เพราะพวกเขาจะมอบ
ท่านทัง้ หลายไว้กับศาล และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลาของเขา 18 และท่านจะถูกนําตัวไป
1 เมื่อ พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนของพระองค์ มาแล้ว
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อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมืองและกษั ตริย์ เพราะเห็น แก่ เรา เพื่อ ท่านจะได้ เป็น พยานต่อ เขาและต่อ
คนต่างชาติ 19 แต่ เมื่อเขามอบท่านไว้นั ้น อย่าเป็ นกังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไร เพราะ
เมื่อถึงเวลา คําที่ท่านจะพูดนั ้นจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั ้น 20 เพราะว่าผูที
้ ่พูดมใช่
ิ ตั
21
วท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่าน ผู้ตรัสทางท่าน
แม้ว่าพี่ก็จะมอบ
น้ องให้ถึงความตาย พ่อจะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย 22 ท่าน
จะถูก คนทัง้ ปวงเกลียดชัง เพราะเห็น แก่ นามของเรา แต่ ผู้ ใดที่ ทนได้ ถึงที่ สุด ผู้ นั ้น จะรอด
23 แต่ เมื่อ เขาข่มเหงท่านในเมืองนี้ จงหนี ไปยั งอ ีก เมืองหนึ่ ง เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า
ก่อนที่ท่านจะไปทัว่ เมืองต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ปัญหาของสาวก
ศิษย์ ไม่ ใหญ่ กว่า ครู และทาสไม่ ใหญ่ กว่า นายของตน 25 ซึ่ง ศิษย์ จะได้ เป็น เสมอครู
ของตน และทาสเสมอนายของตนก็ พออยู่ แล้ว ถ้า เขาได้ เรียกเจ้า บ้า นว่าเบเอลเซบู ล เขา
จะเรียกลู กบ ้า นของเขามากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 26 เหตุ ฉะนั ้น อย่า กลัว เขา เพราะว่า ไม่ มี
สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลั บท ี่ จะไม่ เผยให้ ประจักษ์ 27 ซึ่ง เรากล่าวแก่
พวกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่ สว่าง และซึ่งท่านได้ยน
ิ กระซิบที่หู ท่านจงประกาศจาก
ดาดฟ้าหลังคาบ้าน 28 อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอํานาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จง
กลัวพระองค์ ผู้ทรงฤทธิที
์ ่ จะให้ทัง้ จิตวิญญาณทัง้ กายพินาศในนรกได้ 29 นกกระจอกสอง
ตัวเขาขายบาทหนึ่ งมิใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั ้นแม้สักตัวเดียว
จะตกลงถึงดนก
ิ ไม่
็ ได้ 30 ถึงผมของท่านทัง้ หลายก็ทรงนั บไว้แลวท
้ ุกเส้น 31 เหตุฉะนั ้นอย่า
กลัว เลย ท่านทัง้ หลายก็ มี ค่า กว่า นกกระจอกหลายตัว 32 เหตุ ดัง นั ้น ผู้ ใดจะรับ เราต่อ หน้า
มนุษย์ เราจะรับ ผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ด้วย 33 แต่ ผู้ ใด
จะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ด้วย
24

พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อบิดาหรือมารดา

34 อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสู่โลก

เรามิได้นําสันติภาพมาให้ แต่เรานําดาบ
มา 35 ด้วยว่าเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับมารดา
และลูกสะใภ้หมางใจกับแม่สามี 36 และผู้ที่อยูร่
่ วมเรือนเดียวกัน ก็จะเป็นศัตรู ต่อกัน 37 ผู้
ใดที่ รกบ
ั ิดามารดายิง่ กว่ารักเราก็ ไม่สมกับเรา และผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิง่ กว่ารักเรา ผู้นั ้
นก็ไม่สมกับเรา 38 และผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไป ผู้นั ้นก็ไม่สมกับเรา 39 ผู้
ที่ จะเอาชีวต
ิ ของตนรอดจะกลับ เสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ที่ สู้ เสีย ชีวต
ิ ของตนเพราะเห็น แก่ เราก็ จะได้
40
ชีวิตรอด
ผู้ที่ รับท่านทัง้ หลายก็ รบ
ั เรา และผู้ที่ รับเราก็ รบ
ั พระองค์ ที่ ทรงใช้เรามา 41 ผู้
ที่ รับ ศาสดาพยากรณ์ เพราะนามแห่ง ศาสดาพยากรณ์ นั ้น ก็ จะได้ บําเหน็ จ อย่างที่ ศาสดา
พยากรณ์ พึง ได้ รับ และผู้ ที่ รับ ผู้ ชอบธรรมเพราะนามแห่ง ผู้ ชอบธรรมนั ้น ก็ จะได้ บําเหน็ จ
อย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับ 42 และผู้ใดจะเอานํ้าเย็นสักถ้วยหนึ่ งให้คนเล็กน้ อยเหล่านี้ คน
ใดคนหนึ่ งด่ม
ื เพราะนามแห่งศิษย์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนนั ้นจะ
ขาดบําเหน็ จก็หามิได้�
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1 ต่อมาเมื่อพระเยซูตรัสสัง
่ สาวกสิบสองคนของพระองค์เสร็จแล้ว

ที่นั่นไปเพื่อจะสัง่ สอนและประกาศในเมืองต่างๆของเขา

พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)

พระองค์ได้เสด็จจาก
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ฝ่ายยอห์น เมื่อ ติ ดอย ู่ ในเรือนจํา ได้ ยน
ิ ถึ งก ิ จการของพระคริสต์ จึง ได้ ใช้ สาวกสองคน
ของท่านไป 3 ทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยหาผู้ อื่น
� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบพวกเขาว่า “จงไปแจ้ง แก่ ยอห์ นอ ีก ครัง้ ถึง สิง่ ที่ ท่านได้ยน
ิ และ
5
ได้ เห็น คือ ว่า คนตาบอดก็ หายบอด คนง่อยเดิน ได้ คนโรคเรือ
้ นหายสะอาด คนหู หนวก
ได้ยน
ิ ได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา 6 บุคคลผู้ใดไม่
สะดุดเพราะเรา ผู้นั ้นเป็นสุข� 7 ครัน
้ สาวกเหล่านั ้นไปแล้ว พระเยซู เริม
่ ตรัสกับคนหมู่นั้น
ถึงยอห์นว่า “ท่านทัง้ หลายได้ออกไปในถิน
่ ทุรกันดารเพื่อดูอะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัด
หรือ 8 แต่ ท่านทัง้ หลายออกไปดู อะไร ดู คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ ออ ่อนนิ่ ม หรือ ดู เถิด คนนุ่ง ห่ม ผ้า
เนื้ อนิ่ มก็ อยู่ในพระนิ เวศของกษั ตริย์ 9 แต่ ท่านทัง้ หลายออกไปดู อะไร ดู ศาสดาพยากรณ์
หรือ แน่ ทีเดียวและเราบอกท่านว่า ท่านนั ้นเป็นยิง่ กว่าศาสดาพยากรณ์ เสียอีก 10 คือผูน
้ ั ้น
เองที่ พระคัมภีร ได้
์ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียมทาง
ของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 11 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจาก
ผู้หญิงมานั ้น ไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ว่าผู้ที่ ตํ่าต้อยที่สุดในอาณาจักร
แห่งสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก 12 และตัง้ แต่สมัยยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาถึงทุกวันนี้
อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็เป็นสิง่ ที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิ
งเอาได้ 13 เพราะคําของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายและพระราชบัญญัติได้พยากรณ์ มาจน
ถึงยอห์นนี้ 14 ถ้าท่านทัง้ หลายจะยอมรับในเรือ
่ งนี้ ก็ยอห์นนี้ แหละเป็นเอลียาห์ซ่ึงจะมานั ้น
15 ใครมีหูจงฟังเถิด 16 เราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็กนั ่งที่กลาง
ตลาดร้องแก่เพื่อน 17 กล่าวว่า ‘พวกฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้เต้นรํา พวกฉั นได้
พิลาปรํา่ ไห้แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้ ครํา่ ครวญ� 18 ด้วยว่ายอห์นมาก็ ไม่ ได้ กินหรือด
่ืม และเขาว่า ‘มีผีเข้าสิงอยู�
่ 19 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทังก
้ ินและดื่ม เขาก็ว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็นคน
กิน เติบ และดื่ มน้าํ องุน
่ มาก เป็ นม ิต รสหายกับ คนเก็บ ภาษี และคนบาป� แต่ พระปัญญาก็
ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั ้น�
2

การพิพากษาสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
20 แล้วพระองค์ก็ทรงตัง
้ ต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิเป็
์ น

ส่วนมาก เพราะเขามิได้กลับใจเสียใหม่ 21 “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธ
ไซอิด า เพราะถ้า การอิทธิฤทธิ์ซึ่ง ได้ กระทํา ท่ามกลางเจ้า ได้ กระทํา ในเมืองไทระและเมือง
ไซดอน คนในเมืองทัง้ สองจะได้ น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ นั ่งบนขี้เถ้า กลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว
22 แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา โทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า
23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งถูกยกขึ้นเทียมฟ้าแล้ว เจ้ าจะต้องลงไปถึงนรกต่าง
หาก ด้วยว่าการอิทธิฤทธิซึ
์ ่งได้กระทําในท่ามกลางเจ้านั ้น ถ้าได้กระทําในเมืองโสโดม เมือง
นั ้นจะได้ตัง้ อยูจนทุ
่
กวันนี้ 24 แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา โทษเมืองโสโดมจะเบากว่า
โทษของเจ้า� 25 ขณะนั ้นพระเยซู ทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่ พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิง่ เหล่านี้ ไว้จากผู้
มีปัญญาและผูฉลาด
้
และได้สําแดงให้ผูน้
้ อยรู ้ 26 ข้าแต่พระบิดา ที่เป็นอย่างนั ้นกเ็ พราะเป็
นที ่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิง่ สารพัดให้
แก่เรา และไม่มีใครรู จ
้ ักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู จ
้ ักพระบิดานอกจากพระ
บุตรและผู้ใดก็ตามที่พระบุตรประสงค์จะสําแดงให้รู ้
การเชื้อเชิญที่ยิง่ ใหญ่
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บรรดาผู้ ทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและแบกภาระหนั ก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านทัง้
หลายหายเหนื่ อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล ้ว เรียนจากเรา เพราะว่า เรามี
ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทัง้ หลายจะพบที่ สงบสุข ในใจของตน 30 ด้วยว่า แอก
ของเราก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา�
28

12
พระคริสต์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มก 2:23-28; ลก 6:1-5)
ในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ ไปในนาในวัน สะบาโต และพวกสาวกของพระองค์ หว
ิ จึง เริม
่
2
เด็ดรวงข้าวมากิน แต่เมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้า เขาจึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด สาวกของท่าน
ทําการซึ่งพระราชบัญญัติ ห้ามไว้ในวันสะบาโต� 3 พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยัง
ไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ่ง ดาวิด ได้ กระทํา เมื่อ ท่านและพรรคพวกหิว 4 ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศ
ของพระเจ้า รับ ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ ไม่ ให้ ท่านและ
พรรคพวกรับประทาน ควรแต่ปุโรหิตพวกเดียว 5 ท่านทัง้ หลายไม่ได้อ่านในพระราชบัญญั
ติหรือ ที่วา่ ในวันสะบาโตพวกปุโรหิตในพระวิหารดูหมินว
่ ันสะบาโตแต่ไม่มีความผิด 6 แต่
เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ที่ นี่มีผู้หน่งึ เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีก 7 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายได้ เข
้า ใจความหมายของข้อ ที่ ว่า ‘เราประสงค์ ความเมตตา ไม่ ประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา � ท่านก็
คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิด 8 เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบา
โต�
1

ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
9 แล ้ว เมื่อ พระองค์ ได้ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น พระองค์ ก็ เข ้า ไปในธรรมศาลาของเขา 10 ดู เถิด
มีชายคนหนึ่ งมือข้างหนึ่ งลีบ คนทัง้ หลายถามพระองค์ว่า “การรักษาโรคในวันสะบาโตนั ้น
พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ หรือ ไม่ � เพื่อ เขาจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 11 พระองค์ จึง ตรัส กับ
เขาว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนัน
้ ตกบ่อในวันสะบาโต ผู้นั ้นจะไม่ฉุ
ดลากแกะตัวนัน
้ ขึ้นหรือ 12 มนุษย์คนหนึ่ งย่อมประเสริฐยิง่ กว่าแกะมากเท่าใด เหตุฉะนั ้น
จึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ทําการดีได้ในวันสะบาโต� 13 แล้วพระองค์ก็ตรัสกับชาย
คนนั ้ นว ่า “จงเหยียดมือ ออกเถิด� เขาก็ เหย ียดออก และมือ นั ้ นก ็ หายเป็น ปกติ เหมือ นมื
ออ ีก ข้างหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกฟาริสี ก็ ออกไปปรึกษากัน ถึง พระองค์ ว่า จะทํา อย่างไรจึง จะฆ่า
พระองค์ได้
ฝูงชนที่ติดตามมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย
แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบ พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ออกไปจากที่ นั ่น และคนเป็ นอ ัน มาก
ก็ตามพระองค์ ไป พระองค์ ก็ ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิน
้ ทุก คน 16 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ
ห้ามเขามิ ให้ แพร่งพรายว่า พระองค์ คือ ผู้ ใด 17 ทัง้ นี้ เพื่อ คํา ที่ ได้ กล ่าวไว้ แล ้ว โดยอิส ยาห์
ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ ซึ่ง ว่า 18 ‘ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของเราซึ่ง เราได้ เลือกสรรไว้ ที่ รัก ของ
เรา ผู้ ซึ่ง จิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่านจะประกาศการ
พิพากษาแก่ พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ ทะเลาะวิวาท และไม่ รอ
้ งเสียงดัง ไม่มี ใครได้ยน
ิ
20
เสียงของท่านตามถนน ไม้อ้อชํ้าแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับ
กว่าท่านจะทําให้การพิพากษามีชัยชนะ 21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน�
15

ชายมี ผี สิ งได้ รบ
ั การรักษา พวกฟาริสี กล ่า วหาว่า เป็น โดยฤทธิอ
์ าํ นาจของเบเอลเซบู ล
(มก 3:23-30; ลก 11:14-23)
22 ขณะนั ้นเขาพาคนหนึ่ งมผี
ี เข้าสิงอยู่ ทัง้ ตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์ พระองค์ทรง
รักษาให้หาย คนตาบอดและใบ้นั้นจึงพูดจึงเห็นได้ 23 และคนทัง้ ปวงก็อัศจรรย์ใจถามกันว
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่า “คนนี้ เป็น บุตรของดาวิดม ิ ใช่ หรือ � 24 แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ พู ดก ั นว ่า “ผู้ นี้
ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อาํ นาจเบเอลเซบูลผู้เป็นนายผีนั ้น� 25 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบความ
คิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป เมืองใดๆ
หรือครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันเองจะตัง้ อยู่ไม่ ได้ 26 และถ้าซาตานขับซาตานออกมั นก็
แตกแยกกันในตัวมันเอง แลว
้ อาณาจักรของมันจะตัง้ อยูอ
่ ย่างไรได้ 27 และถ้าเราขับผีออก
โดยเบเอลเซบู ล พวกพ้องของท่านทัง้ หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั ้น
พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน กล่าวโทษพวกท่าน 28 แต่ ถ้า เราขับ ผี ออกด้วยพระ
วิญญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว 29 หรือใครจะเข้าไปในเรือน
ของคนที่มีกําลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกําลังมากนั ้
นมัดไว้เสี ยก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั ้นได้ 30 ผู้ที่ ไม่อยู่ฝ่ายเราก็ เป็นปฏิปักษ์ ต่อ
เรา และผู้ที่ไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้กระจัดกระจายไป
ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
เพราะฉะนั ้น เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ความผิด บาปและคํา หมิน
่ ประมาททุก อย่าง
จะโปรดยกให้ มนุษย์ ได้ เว้น แต่ คํา หมิน
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ ์ จะทรงโปรดยกให้
มนุษย์ไม่ได้ 32 ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั ้นได้ แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผู้นั ้นไม่ได้ทัง้ โลกนี้ โลกหน้า
31

คําพูดที่ชว
ั ่ ร้ายแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชัว่ ร้าย (ลก 6:43-45)

จงกระทําให้ต้นไม้ดี และผลของต้นไม้นั้นดี หรือกระทําให้ต้นไม้เลวและผลของต้นไม้
นั ้น เลว เพราะเราจะรู จ
้ ัก ต้นไม้ ด้วยผลของมัน 34 โอ ชาติ งู ร้าย เจ้ าเป็น คนชัว่ แล้ว จะพูด
ความดี ได้ อย่างไร ด้วยว่าปากย่อมพูดจากสิง่ ที่ เต็มอยู่ในใจ 35 คนดี ก็ เอาของดี มาจากคลั
งดีแห่งใจนั ้น คนชัวก
่ ็เอาของชัว่ มาจากคลังชัว่ 36 ฝ่ายเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า คําที่ไม่เป็น
สาระทุก คํา ซึ่ง มนุษย์ พู ดนั ้น มนุษย์ จะต้องให้การสําหรับ ถ้อยคํา เหล่า นั ้น ในวัน พิพากษา
37 เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั ้น ก็เพราะวาจาของเจ้า�
33

โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
38 คราวนั ้ นม ี บางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า พวก
ข้าพเจ้า อยากจะเห็น หมายสําคัญ จากท่าน� 39 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คนชาติ ชัว่
และเล่นชู้แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสําคัญแก่ เขา เว้นไว้แต่ หมาย
สําคัญ ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ 40 ด้วยว่า ‘โยนาห์ ได้ อยู่ ในท้องปลาวาฬสามวัน สาม
คืน� ฉั นใด บุ ตรมนุษย์ จะอยู่ ในท้องแผ่น ดิน สามวัน สามคืน ฉั น นั ้น 41 ชนชาวนี นะเวห์
จะลุก ขึ้น ในวัน พิพากษาพร้อมกับ คนยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า ชาวนี นะเวห์ได้ กล
ับ ใจเสีย ใหม่ เพราะคํา ประกาศของโยนาห์ และดู เถิด ผู้ เป็น ใหญ่ กว่า โยนาห์ อยู่ ที่ นี่ 42 นา
งกษั ตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า
พระนางนั ้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด
ผู้เป็นใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยูที
่ ่นี่
บัน
้ ปลายของผู้ที่งมงายหวังพึ่งความดีของตนเอง (ลก 11:24-26)

เมื่อ ผี โสโครกออกมาจากผู้ ใดแล้ว มั นก ็ ท่องเที่ยวไปในที่ กันดาร เพื่อ แสวงหาที่ หยุด
พักแต่ไม่พบเลย 44 แล้วมันกกล่
็ าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั ้น� และ
เมื่อมันมาถึ งก็เห็นเรือนนั ้ นว่าง กวาดและตกแต่งไว้แล้ว 45 มันจึงไปรับเอาผีอ่ืนอีกเจ็ดผี
43
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ร้ายกว่ามันเอง แล้วก็ เข้าไปอาศัยที่ นั ่น และในที่ สุดคนนั ้ นก็ตกที่ นั่งร้ายกว่าตอนแรก คน
ชาติชวน
ั ่ ี้ก็จะเป็นอย่างนั ้น�
ผู้ประพฤติตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนญาติพี่น้ องของพระคริสต์ (มก
3:31-35; ลก 8:19-21)
46 ขณะ ที่ พระองค์ ยัง ตรัส กับ ประชาชน อยู่ นั ้น ดู เถิด มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ
พระองค์ พา กัน มา ยืน อยู่ ภายนอก ประสงค์ จะ สนทนา กับ พระองค์ 47 แล ้ว มี คน หนึ่ ง ทูล
พระองค์ว่า “ดูเถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ยน
ื อยูข
่ ้างนอกประสงค์จะสนทนา
48
กับ พระองค์� แต่ พระองค์ ตรัส ตอบผู้ ที่ ทูล พระองค์ นั้ นว ่า “ใครเป็น มารดาของเรา ใคร
เป็นพี่น้องของเรา� 49 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ไปทางพวกสาวกของพระองค์ และตรั
สว่า “ดู เถิด นี่ เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 50 ด้วยว่าผู้ใดจะกระทําตามพระทัยพระบิดา
ของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นั ้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา�

13
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มก 4:1-20; ลก 8:4-15)
1 ในวันนั ้นเองพระเยซูได้เสด็จจากเรือนไปประทับทชายทะเล
2 มีคนพากันมาหาพระองค์
ี่

มากนั ก พระองค์ จึงเสด็จลงไปประทับในเรือ และบรรดาคนเหล่านั ้ นก็ยน
ื อยู่บนฝั่ ง 3 แล้ว
พระองค์ ก็ ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคําอุปมาว่า “ดู เถิด มี ผู้หว่านคนหนึ่ งออกไปหว่าน
พืช 4 และเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื ชก ็ ตกตามหนทางบ้างแล้ว นกก็ มาก ิน เสีย 5 บ้างก็ ตกใน
ที่ ซ่ึงมีพ้น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่น้ อย จึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก 6 แต่เมื่อแดดจัดแดดก็
แผดเผา เพราะรากไม่ มี จึง เหีย
่ วไป 7 บ้างก็ ตกกลางต้น หนาม ต้น หนามก็ งอกขึ้น ปกคลุม
เสีย 8 บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ว เกิด ผล ร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง สามสิบ เท่า บ้าง 9 ใครมี
หูจงฟังเถิด� 10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพระองค์ ตรัสกับเขาเป็นคํา
อุปมา� 11 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เพราะว่าข้อความลึกลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทรง
โปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ คนเหล่านั ้นไม่โปรดให้รู ้ 12 ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิม
่ เติม
13
ให้คนนั ้นมเหลื
ี
อเฟือ แต่ผูใดที
้
่ไม่มีนั ้น แม้ว่าซึ่งเขามีอยูจะต้
่
องเอาไปจากเขา
เหตุฉะนั ้น
เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมา เพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็น ถึงได้ยนก
ิ ็เหมือนไม่ได้
ยินและไม่เข้าใจ 14 คําพยากรณ์ ของอิสยาห์ก็สําเร็จในคนเหล่านั ้นที่ว่า ‘พวกเจ้าจะได้ยนก
ิ ็
จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่รับรู ้ 15 เพราะว่าชนชาตินี้ กลายเป็นคนมีใจเฉื่ อยชา
หูกตึ
็ ง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่าในเวลาใดเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของ
เขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหันกลับมา และเราจะได้รก
ั ษาเขาให้หาย� 16 แต่
ตาของท่านทัง้ หลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็น และหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยิน 17 เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ และผู้ชอบธรรมเป็ นอันมากได้ปรารถนาจะ
เห็น ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเห็น อยู่ นี้ แต่ เขามิ เคยได้ เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้
ยิน แต่ เขาก็ มิ เคยได้ ยิน 18 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงฟัง คํา อุปมาว่า ด้วยผู้ หว่า นพื ชน น
ั้
19 เมื่อผู้ใดได้ยน
ิ พระวจนะแห่งอาณาจักรนน
ั ้ แต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่าน
ในใจเขานั ้น ไปเสีย นั ่น แหละได้ แก่ ผู้ ซึ่ง รับ เมล็ด ริม หนทาง 20 และผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกในที่
ดิ นซึ่งมีพ้น
ื หินนั ้น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยินพระวจนะ แล้วก็ รับทันที ด้วยความปรีดี 21 แต่ ไม่มี
รากในตัวเองจึงทนอยูชั
่ ว่ คราว และเมื่อเกิดการยากลําบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระ
วจนะนั ้น ต่อมาเขาก็เลิกเสีย 22 ผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกกลางหนามนั ้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระ
วจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะนั ้น
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เสีย และเขาจึง ไม่ เกิด ผล 23 ส่วนผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกในดิน ดี นั ้น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระ
วจนะและเข้าใจ คนนั ้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง�
คําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน

พระองค์ ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้เขาทัง้ หลายฟัง ว่า “อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบ
เหมือนชายคนหนึ่ ง ได้ หว่านพืช ดี ในนาของตน 25 แต่ เมื่อ คนทัง้ หลายนอนหลั บอย ู่ ศัตรู
ของคนนั ้น มาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวสาลี นั้นไว้ แล้ว ก็ หลบไป 26 ครัน
้ ต้น ข้าวนั ้น งอก
27
ขึ้น ออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ ปรากฏขึ้น ด้วย
พวกผู้ รับ ใช้ แห่ งเจ้า บ้านจึง มาแจ้ง แก่
นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีในนาของท่านมิใช่หรือ แต่มีข้าวละมานมาจากไหน�
28 นายก ็ ตอบพวกเขาว่า ‘นี้ เป็ นการกระทํา ของศั ตรู � พวกผู้ รับ ใช้ จึง ถามนายว่า ‘ท่าน
ปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บ ข้าวละมานหรือ� 29 แต่ นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกล
ื อกว่า เมื่อ กําลัง ถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลี ด้วย 30 ให้ทัง้ สองจําเริญ ไปด้วยกัน จนถึง
ฤดู เกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั ้นเราจะสัง่ ผู้เกี่ยวว่า “จงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผา
ไฟเสีย แต่ข้าวสาลีนั ้นจงเก็บไว้ในยุง้ ฉางของเรา� ’ ”
24

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือน
เมล็ด พันธุ ์ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ซึ่ง ชายคนหนึ่ ง เอาไปเพาะลงในไร่ของตน 32 เมล็ด นั ้ นที ่ จร ิ
งก็เล็กกว่าเมล็ดทัง้ ปวง แต่ เมื่องอกขึ้นแล้ วก็ใหญ่ที่ สุดท่ามกลางผักทัง้ หลาย และจําเริญ
เป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยูต
่ ามกิงก
่ ้านของต้นนั ้นได้�
31 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาอีกข้อหนึ่ งให้เขาฟังว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือน
เชื้อ ซึ่ง ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เอามาเจือ ลงในแป้ง สามถัง จนแป้ง นั ้น ฟู ข้น
ึ ทัง้ หมด� 34 ข้อความ
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ พระเยซูตรัสกับหมู่ชนเป็นคําอุปมา และนอกจากคําอุปมา พระองค์มิได้ตรัส
กับ เขาเลย 35 ทัง้ นี้ เพื่อ จะให้สําเร็จ ตามพระวจนะที่ ตรัส โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราจะอ้า
ปากกล่าวคําอุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตัง้ แต่เดิมสร้างโลก�
33 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่ งว่า

ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน

แล ้ว พระเยซู จึง ทรงให้ ฝูง ชนเหล่า นั ้น จากไปและเสด็จ เข้าไปในเรือน พวกสาวกของ
พระองค์ ก็ มาเฝ้าพระองค์ ทูลว่า “ขอพระองค์ ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์ เข้าใจคํา
อุปมาที่ วา่ ด้วยข้าวละมานในนานั ้น� 37 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้
แก่ บุ ตรมนุษย์ 38 นาน น
ั ้ ได้ แก่ โลก ส่วนเมล็ด พืช ดี ได้แก่ ลูก หลานแห่ งอาณาจั กร แต่ ข้าว
ละมานได้ แก่ ลูกหลานของมารร้าย 39 ศัตรู ผู้หว่านข้าวละมานได้ แก่ พญามาร ฤดู เกี่ยวได้
แก่ การสิน
้ สุด ของโลกนี้ และผู้ เก ี่ ยวนั ้ น ได้ แก่ พวกทูต สวรรค์ 40 เหตุ ฉะนั ้น เขาเก็บ ข้าว
ละมานเผาไฟเสีย อย่างไร ในการสิน
้ สุด ของโลกนี้ ก็ จะเป็น อย่างนั ้น 41 บุ ตรมนุษย์ จะใช้
พวกทูต สวรรค์ ของท่านออกไปเก็บ กวาดทุก สิง่ ที่ ทําให้ หลงผิด และบรรดาผู้ ที่ ทําความชัว่
ช้าไปจากอาณาจักรของท่าน 42 และจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั ่นจะมีการร้องไห้ขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟัน 43 คราวนั ้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจดวง
อาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
36

คําอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้

มัทธิว 13:44

1046

มัทธิว 14:11

44 อีกประการหนึ่ ง

อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่อมีผู้
ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิง่ ซึ่งเขามีอยู่ แล้วไปซื้อ
ทุ่งนานั ้น
คําอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
45 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดี
เมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่ งมีค่ามาก ก็ไปขายสิง่ สารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั ้น

46 ซึ่ง

คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา
อี กประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนอวนที่ ลากอยู่ ในทะเล ติ ดปลา
รวมทุกชนิ ด 48 ซึ่งเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่ งนั ่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ในภาชนะ แต่ที่ไม่ดีนั ้
นก็ทิง้ เสีย 49 ในการสิน
้ สุดของโลกก็ จะเป็นอย่างนั ้นแหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยก
คนชัว่ ออกจากคนชอบธรรม 50 แล้วจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั ่นจะมีการร้องไห้ขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟัน � 51 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ข้อความเหล่า นี้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจแล้ว หรือ�
เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “เข้าใจ พระเจ้า ข้า� 52 ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เพราะฉะนั ้น
พวกธรรมาจารย์ ทุ กคนที่ ได้ รับ การสัง่ สอนถึง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ แล้ว ก็ เป็น เหมือน
เจ้าของบ้านที่เอาทัง้ ของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน�
47

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ
53 ต่อมาเมื่อพระเยซูได้ตรัสคําอุปมาเหล่านี้ เสร็จแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปจากที่นั ่น 54 เมื่อ
พระองค์เสด็จมาถึงบ้านเมืองของพระองค์แล้ว พระองค์ก็สัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา จน
คนทัง้ หลายประหลาดใจแล้วพู ดกันว่า “คนนี้ มีสติ ปัญญาและการอิทธิฤทธิอย่
์ างนี้ มาจาก
ไหน 55 คนนี้ เป็น ลูก ช่างไม้ มิใช่หรือ มารดาของเขาชื่อ มารีย์มิใช่หรือ และน้ องชายของเขา
ชื่อยากอบ โยเสส ซีโมน และยูดาสมิใช่หรือ 56 และน้ องสาวทัง้ หลายของเขาก็ อยู่กับเรามิ
ใช่หรือ เขาได้สิ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ มาจากไหน� 57 เขาทัง้ หลายจึงหมางใจในพระองค์ ฝ่ายพระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือ เว้นแต่ในบ้านเมืองของตน และ
ในครัวเรือนของตน� 58 พระองค์จึงมิได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิมากที
่ นั ่น เพราะเขาไม่มี
์
ความเชื่อ

14

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29; ลก 9:7-9)
1 ครัง
้ นั ้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยนก
ิ ิตติศัพท์ของพระเยซู 2 จึงกล่าวแก่พวกคนใช้ของท่านว่า
“ผู้นี้ แหละเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั ้นท่าน
จึงกระทําการอิทธิฤทธิได้
์ � 3 ด้วยว่าเฮโรดได้ จับยอห์นมัดแล้วขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่ นาง
เฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปน้องชายของตน 4 เพราะยอห์นเคยทูลท่านว่า “ท่านผิดพระราช
บัญญัติที่รับนางมาเป็นภรรยา� 5 ถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอห์นกกล
็ ัวประชาชน ด้วยว่าเขาทัง้
6
หลายนั บถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ แต่เมื่อวันฉลองวันกําเนิ ดของเฮโรดมาถึง บุต
รสาวนางเฮโรเดียสก็เต้นรําต่อหน้าเขาทัง้ หลาย ทําให้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึงสัญญาโดย
ปฏิญาณว่า เธอจะขอสิง่ ใดๆ ก็จะให้สิ่งนั ้น 8 บุตรสาวก็ทูลตามที่มารดาได้สัง่ ไว้แล้วว่า “ขอ
ศีรษะยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉั นทีนี
่ ่ เพคะ� 9 ฝ่ายกษั ตริย์เฮโรดก็เศร้าใจ
แต่ เพราะเหตุ ที่ ได้ ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่ พวกที่ เอนกายลงรับประทานด้วยกั นกับท
่าน จึงออกคําสั งอน
่
ุญาตให้ 10 แล้วก็ใช้คนไปตัดศีรษะยอห์นในคุก 11 เขาจึงเอาศีรษะของ
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ยอห์น ใส่ ถาดมาให้หญิง สาวนั ้น หญิง สาวนั ้ นก ็ เอาไปให้มารดา
นก็มารับเอาศพไปฝังไว้ แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ

มัทธิว 14:36

12

ฝ่ายพวกสาวกของยอห์

ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-14)

13 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์จึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั ่น ไปยังที่เปลี่ยวแต่ลําพัง

พระองค์ เมื่อประชาชนทัง้ ปวงได้ ยิน เขาก็ ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ ไป 14 ครัน
้
พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนหมู่ ใหญ่ พระองค์ ทรงสงสาร
เขา จึง ได้ ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้ หาย 15 ครัน
้ เวลาเย็น แล้ว พวกสาวกของพระองค์
มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ ก็ เย็น ลงมากแล้ว ขอพระองค์ ทรงให้
ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารตามหมู่บ้านสําหรับตนเอง� 16 ฝ่ายพระเยซู
ตรัสกับพวกสาวกว่า “เขาไม่จําเป็นต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� 17 พวกสาวก
จึง ทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ พวกข้า พระองค์ มี แต่ ขนมปัง เพียงห้า ก้อนกับ ปลาสองตัว เท่านั ้น�
18 พระองค์ จึงตรัสว่า “เอาอาหารนั ้นมาให้เราที่ นี่ เถิด� 19 แล้วพระองค์ทรงสัง
่ ให้คนเหล่า
นั ้น นั ่ง ลงที่ หญ้า เมื่อ ทรงรับ ขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลาสองตั วน น
ั ้ แล้ว ก็ ทรงแหงนพระพักตร์
ดู ฟ้า สวรรค์ ทรงขอบพระคุ ณ และหัก ขนมปัง ส่ง ให้ เหล่ าสาวก เหล่ าสาวกก็ แจกให้คนทัง้
ปวง 20 เขาได้กินอิมท
่ ุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม
21 ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั ้นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก
พระเยซูทรงเสด็จดําเนิ นบนนํ้า (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)

ในทันใดนั ้น พระเยซู ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงเรือ ข้ามฟากไปก่อน ส่วน
พระองค์ ทรง รอ ส่ง ประชาชน กลับ บ้าน 23 และ เมื่อ ให้ ประชาชน เหล่า นั ้น ไป หมด แล้ว
พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาโดยลําพัง เพื่อ จะอธิษฐาน เมื่อ ถึง เวลาคํ่า พระองค์ ยัง ทรงอยู่
ที่ นั ่น แต่ ผู้ เดียว 24 แต่ ขณะนั ้น เรือ อยู่ กลางทะเลแล้ว และถูก คลื่น โคลงเพราะทวนลมอยู่
25 ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระเยซู จึง ทรงดําเนิ น บนนํ้า ทะเลไปยัง เหล่า สาวก 26 เมื่อ เหล่า
สาวกเห็น พระองค์ ทรงดําเนิ น มาบนทะเล เขาก็ ตกใจนั ก พู ดก ั นว ่า “เป็น ผี� เขาจึง ร้องอึง
ไปเพราะความกลัว 27 ในทันใดนั ้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัว
เลย�
22

เปโตรสงสัยและจมลง
ฝ่ายเปโตรจึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เป็น พระองค์ แน่ แล้ว ขอทรง
โปรดให้ ข้า พระองค์ เดิน บนนํ้า ไปหาพระองค์� 29 พระองค์ ตรัสว ่า “มาเถิด� เมื่อ เปโตร
ลงจากเรือ แล้ว เขาก็ เดิน บนนํ้า ไปหาพระเยซู 30 แต่ เมื่อ เขาเห็น ลมพัด แรงก็ กลัว และ
เมื่อ กําลัง จะจมก็ รอ
้ งว่า “พระองค์ เจ้าข้า ช่วยข้า พระองค์ ด้วย � 31 ในทันใดนั ้น พระเยซู
ทรงเอื้อมพระหัตถ์ จับ เขาไว้ แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า “โอ คนมี ความเชื่อ น้ อย เจ้ าสงสัย ทําไม�
32 เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้ว ลมก็สงบลง 33 เขาทัง
้ หลายที่อยู่ในเรือจึงมานมัสการ
พระองค์ ทูลว่า “พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้ว� 34 ครัน
้ พวกเขาข้ามฟาก
35
ไปแล้ว ก็ มาถึง แขวงเยนเนซาเรท
เมื่อ คนในสถานที่ นั้ นร ู้ จัก พระองค์ แล้ว ก็ ใช้ คนไป
บอกกล่าวทัว่ แคว้น นั ้น ต่างก็ พาบรรดาคนเจ็บ ป่วยมาเฝ้า พระองค์ 36 เขาทูล อ้อนวอนขอ
พระองค์ โปรดให้ เขาได้ แตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์ เท่านั ้น และผู้ ใดได้ แตะต้องแล้ วก ็
หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน
28

15
ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
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1 ครัง
้ นั ้น

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ซึ่งมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม มาทูลถามพระเยซู
ว่า 2 “ทําไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ด้วยว่าเขามิได้
ล้างมือ เมื่อ เขารับ ประทานอาหาร� 3 แต่ พระองค์ ได้ ตรัส ตอบเขาว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านจึง
ละเมิด พระบัญญั ติ ของพระเจ้า ด้วยประเพณี ของพวกท่านด้วยเล่า 4 เพราะว่า พระเจ้า ได้
ทรงบัญญั ติ ไว้ว่า ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� และ ‘ผู้ ใดด่า แช่ งบ ิ ดามารดาของ
ตน ผู้นั ้นต้องถูกปรับโทษถึงตาย� 5 แต่พวกท่านกลับสอนว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดา
ว่า “สิ ่ง ใดของข้าพเจ้า ซึ่ง อาจเป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน สิ ่ง นั ้น เป็น ของถวายแล้ว� 6 ผู้ นั ้น จึง
ไม่ ต้องให้ เกียรติ บิ ดามารดาของตน� อย่างนั ้น แหละท่านทัง้ หลายทํา ให้ พระบัญญั ติ ของ
พระเจ้า เป็น หมัน ไปเพราะเห็น แก่ ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้า ซื่อ ใจคด อิส ยาห์
ได้ พยากรณ์ ถึง พวกท่านถูก แล้ วว ่า 8 ‘ประชาชนนี้ เข ้า มาใกล้ เราด้วยปากของเขา และให้
เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ ใจของเขาห่างไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหา
ประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัสสอน� ” 10 แล้ว
พระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่า “จงฟังและเข้าใจเถิด 11 มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปใน
ปากจะทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่ สิ ่งซึ่งออกมาจากปากนั ้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
12 ขณะนั ้น พวกสาวกมาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงทราบแล้ว หรือ ว่า เมื่อ พวกฟาริสี ได้
ยิน คํา ตรัสน ัน
้ เขาแค้น เคืองใจนั ก� 13 พระองค์ จึง ตรัส ตอบว่า “ต้นไม้ ใดๆทุก ต้น ซึ่ง พระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ มิได้ ทรงปลูก ไว้จะต้องถอนเสีย 14 ช่างเขาเถิด เขาเป็น
ผู้นํา ตาบอดนําทางคนตาบอด ถ้า คนตาบอดนําทางคนตาบอด ทัง้ สองจะตกลงไปในบ่อ�
15 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า “ขอทรงโปรดอธิบายคําอุปมานี้ ให้พวกข้าพระองค์ทราบเถิด�
16 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านทัง
้ หลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือ 17 ท่านยังไม่เข้าใจหรือว่า สิ
่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป 18 แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออก
มาจากใจ สิ่งนั ้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 19 ความคิดชัว่ ร้าย การฆาตกรรม การผิดผัว
ผิด เมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การเป็น พยานเท็จ การพูด หมิน
่ ประมาท ก็ ออกมา
20
จากใจ สิ่งเหล่านี้ แหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมื
อก่อน ไม่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอันได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มก 7:24-30)
21 แล ้ว พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั่น เข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน 22 ดู เถิด
มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่ งมาจากเขตแดนนั ้ นร้องทูลพระองค์ ว่า “โอ พระองค์ ผู้ทรงเป็น
บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ เถิด ลูกสาวของข้าพระองค์ มี ผีสิ งอยู่เป็น
ทุกข์ลําบากยิง่ นั ก� 23 ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคําเดียว และพวกสาวกของพระองค์
มาอ้อนวอนพระองค์ ทูลว่า “ไล่ เธอไปเสียเถิด เพราะเธอร้องตามเรามา� 24 พระองค์ ตรัส
ตอบว่า “เรามิได้รับใช้มาหาผู้ใด เว้นแต่แกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล� 25 ฝ่ายหญิงนั ้นก
็มานมัสการพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เถิด� 26 พระองค์
จึงตรัสตอบว่า “ซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร� 27 ผู้หญิงนั ้นทูลว่า “จริง
พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขนัน
้ ย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมัน� 28 แล้วพระเยซูตรัสตอบ
เขาว่า “โอ หญิง เอ๋ย ความเชื่อ ของเจ้า ก็ มาก ให้ เป็น ไปตามความปรารถนาของเจ้า เถิด�
และลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตัง้ แต่ขณะนั ้น
ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)
แล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงประทั บที่นั ่น
30 และประชาชนเป็ นอ ัน มากมาเฝ้า พระองค์ พาคนง่อย คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ และ
29 พระเยซู จึง เสด็จ จากที่ นั่นมายังทะเลกาลิ ลี
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คนเจ็บ อื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู แล ้ว พระองค์ ทรงรักษาเขาให้ หาย
31 คนเหล่านั ้นจึ งอัศจรรย์ใจนั กเมื่อเห็นคนใบ้พู ดได้ คนพิการหายเป็ นปกติ คนง่อยเดินได้
คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)

“เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะ
เขาค้างอยู่ กับ เราได้ สามวัน แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน เราไม่ อยากให้ เขาไปเมื่อ ยัง อด
อาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิน
้ แรงลงตามทาง� 33 พวกสาวกทูลพระองค์ว่า “ในถิน
่ ทุ
34
รกันดารนี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนเป็นอันมากนี้ ให้อิม
่ ได้� พระเยซูจึงตรัสถาม
เขาว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัว� 35 พระองค์
จึงสัง่ ประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน 36 แล้วพระองค์ทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั ้น
มาขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชน
37 และคนทัง
้ ปวงได้รบ
ั ประทานอิมท
่ ุกคน อาหารที่เหลือนั ้น เขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็ม 38 ผู้
ที่ ได้ รับ ประทานอาหารนั ้ นม ี ผู้ ชายสี่ พัน คน มิได้ นั บ ผู้ หญิง และเด็ก 39 พระองค์ ตรัสส งั ่ ให้
ประชาชนไปแล้ว ก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมักดาลา
32 ฝ่ายพระเยซู ทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่า

16
พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)
1 พวกฟาริ สี กับ พวกสะดู สี ได้ มาทดลองพระองค์ โดยขอร้องให้ พระองค์ สําแดงหมาย
สําคัญจากฟ้าสวรรค์ ให้เขาเห็น 2 พระองค์ จึงตรัสตอบเขาว่า “พอตกเย็นท่านทัง้ หลายพูด
ว่า ‘รุ ง่ ขึ้น อากาศจะโปร่งด ี เพราะฟ้า สี แดง � 3 ในเวลาเช้า ท่านพูด ว่า ‘วัน นี้ จะเกิด พายุ
ฝนเพราะฟ้าแดงและมัว� โอ คนหน้าซื่อใจคด ท้องฟ้านั ้นท่านทัง้ หลายยังอาจสังเกตรูแ
้ ละ
4
เข้าใจได้ แต่หมายสําคัญแห่งกาลนี้ ท่านกลับไม่เข้าใจ คนชาติชว
ั ่ และเล่นชูแ
้ สวงหาหมาย
สําคัญ และ จะ ไม่ โปรด ให้ หมาย สําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ หมาย สําคัญ ของ โย นาห์ ศาสดา
พยากรณ์ เท่านั ้น� แล้วพระองค์ ก็ เสด็จไปจากเขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เมื่อข้าม
ฟากนั ้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วย
เชื้อเป็นสัญญลักษณ์ แสดงถึงคําสอนที่ผิด (มก 8:13-21)
พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “จงสังเกตและระวัง เชื้อ แห่ง พวกฟาริสี และพวกสะดู สี ให้ ดี �
7 เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่เรามิได้เอาขนมปั งมา� 8 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบ
จึงตรัสกับเขาว่า “โอ ผูมี
้ ความเชื่อน้ อย เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรือ
่ งไม่ได้
9
เอาขนมปังมา ท่านยังไม่เข้าใจและจําไม่ได้หรือ เรือ
่ งขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคนนั ้น
ท่านเก็ บที่เหลือได้ กี่ กระบุง 10 หรือขนมปังเจ็ ดก้อนกับคนสี่ พันคนนั ้น ท่านเก็ บที่เหลือได้
กี่กระบุง 11 เป็นไฉนพวกท่านถึงไม่เข้าใจว่า เรามิได้พูดกับท่านด้วยเรือ
่ งขนมปัง แต่ได้ว่า
12
ให้ท่านระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ดี�
แล้วพวกสาวกก็เข้าใจว่า พระองค์
มิได้ตรัสสัง่ เขาให้ระวังเชื้อขนมปัง แต่ให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
6

การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร
13 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเขตเมืองซี ซารียาฟ ี ลิ ป ปี พระองค์ จึง ตรัส ถามพวกสาวก
ของพระองค์ว่า “คนทัง้ หลายพูดกันว่าเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์คือผู้ใด� 14 เขาจึงทูลตอบว่า
“บางคนว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์
หรือเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ � 15 พระองค์ตรัสถามเขาว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่า
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เราเป็นผู้ใด� 16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู�
่
พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร
พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ซี โมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็ เป็นสุข เพราะว่า เนื้ อ หนั ง และ
โลหิ ตม ิ ได้ แจ ้ง ความนี้ แก่ ท่าน แต่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงแจ้ง ให้ ทราบ
18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือ เปโตร และบนศิ ลาน ี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้
และประตูแห่งนรกจะมีชย
ั ้ หามิ
็
ได้ 19 เราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักร
ั ต่อคริสตจักรนนก
แห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่าน จะผูกมัดสิง่ ใดในโลก สิ่งนั ้นก็จะถูกมัดในสวรรค์ และท่านจะ
ปล่อยสิง่ ใดในโลก สิ่งนั ้นจะถูกปล่อยในสวรรค์� 20 แล้วพระองค์ทรงกําชับห้ามเหล่าสาวก
ของพระองค์ มิให้บอกผู้ใดว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยซูพระคริสต์ผู้นั ้น
17

พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง การตรึง บนไม้ กางเขนและการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระองค์
(มก 8:31-38; ลก 9:22-27)
21 ตัง
้ แต่ เวลา นั ้น มา พระ เยซู ทรง เริม
่ เผย แก่ เหล่ า สาวก ของ พระองค์ ว่า พระองค์ จะ
ต้องเสด็จ ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการจากพวกผู้ ใหญ่ และ
พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ จนต้องถูก ประหารเสีย แต่ ในวั นที ่ สามจะทรงถูก
ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ 22 ฝ่ายเปโตรเอามือ จับ พระองค์ เริ่มท ูล ท้วงพระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ให้ เหตุการณ์ นั ้น อยู่ หา่ งไกลจากพระองค์ เถิด อย่า ให้ เป็น อย่างนั ้น แก่ พระองค์ เลย
� 23 พระองค์ จึง หัน พระพักตร์ตรัส กับ เปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลัง เรา เจ้ า
เป็น เครือ
่ งกีดขวางเรา เพราะเจ้า มิ ได้ คิด ตามพระดําริของพระเจ้า แต่ ตามความคิด ของ
มนุษย์� 24 ขณะนั ้นพระเยซู จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ ว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา
ให้ผู้นั ้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 25 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะ
เอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่ เรา ผู้นั ้นจะ
26
ได้ ชี วิต รอด
เพราะถ้า ผู้ ใดจะได้ สิ ่ง ของสิน
้ ทัง้ โลก แต่ ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณของตน
ผู้ นั ้น จะได้ ประโยชน์ อะไร หรือ ผู้ นั้น จะนํา อะไรไปแลกเอาจิต วิญญาณของตนกลับ คืน มา
27 เหตุ ว่า บุตรมนุษย์ จะเสด็จ มาด้วยสง่า ราศี แห่ งพระบิดา และพร้อมด้วยเหล่า ทูต สวรรค์
ของพระองค์ เมื่อนั ้นพระองค์จะประทานบําเหน็ จแก่ทุกคนตามการกระทําของตน 28 เรา
บอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่ มีบางคนที่ยงั จะไม่รูรสความตาย
้
จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของท่าน�

17
การจําแลงพระกายของพระคริสต์
ครัน
้ ล่วงไปได้ หกวัน แล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น น้ องชายของยาก
อบ ขึ้นภูเขาสูงแต่ลําพัง 2 แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์ของ
พระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง 3 ดูเถิด โมเสส
และเอลี ยาห์ก็ มาปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่านั ้น กําลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ 4 ฝ่ายเปโตร
ทูลพระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ซึ่งพวกข้าพระองค์ อยู่ที่ นี่ก็ดี ถ้าพระองค์ ต้องพระประสงค์
พวกข้า พระองค์ จะทํา พลับพลาสามหลัง ที่ นี่ สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง
หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� 5 เปโตรทูล ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ดู เถิด ก็ บัง เกิ ดม ี เมฆสุกใส
มาปกคลุมเขาไว้ แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า “ท่านผูนี
้ ้ เป็นบุตรที่รก
ั ของ
6
เรา เราชอบใจท่านผู้ นี้ มาก จงฟัง ท่านเถิด� ฝ่ายพวกสาวกเมื่อ ได้ ยิ นก ็ ซบหน้า กราบลง
กลัวยิง่ นั ก 7 พระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย� 8 เมื่อ
1
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เขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใด เห็นแต่พระเยซู องค์เดียว 9 ขณะที่ ลงมาจากภูเขา พระเยซู ตรัส
กําชับเหล่าสาวกว่า “นิ มิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั ้น อย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะ
ฟื้ นขึ้นมาจากความตาย� 10 เหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึง
ว่า เอลียาห์จะต้องมาก่อน� 11 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เอลียาห์ต้องมาก่อนจริง และทําให้
สิ ่ง ทัง้ ปวงคืน สู่ สภาพเดิม 12 แต่ เราบอกแก่ ท่านทัง้ หลายว่า เอลี ยาห์ นั้น ได้ มาแล้ว และ
เขาหารู จ
้ ักท่านไม่ แต่เขาใคร่ทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว ส่วนบุตรมนุษย์จะต้อง
ทนทุกข์จากเขาเช่นเดียวกัน� 13 แล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึง
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ
์ าํ นาจที่จะรักษา (มก 9:14-29; ลก 9:37-43)
มีชายคนหนึ่ งมาหาพระองค์คุกเข่าลงต่อ
15
พระองค์ และทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาแก่บุตรชายของข้าพระองค์ ด้วย
ว่าเขาเป็นคนบ้า มีความทุกข์เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนํ้าบ่อยๆ 16 ข้าพระองค์ได้พา
เขามาหาพวกสาวกของพระองค์ แต่ พวกสาวกนั ้ นรักษาเขาให้หายไม่ได้ � 17 พระเยซู ตรัส
ตอบว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชัว่ เราจะต้องอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายนานเท่าใด
เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหน จงพาเด็กนั ้นมาหาเราที่ นี่ เถิด� 18 พระเยซู จึงตรัส
สําทับผีนั ้น มันก็ออกจากเขา เด็กก็หายเป็นปกติตัง้ แต่เวลานั ้นเอง 19 ภายหลังเหล่าสาวก
มาหาพระเยซู เป็นส่วนตั วทูลถามว่า “เหตุ ไฉนพวกข้าพระองค์ ขับผีนั้นออกไม่ได้ � 20 พระ
เยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เพราะเหตุ พวกท่านไม่ มี ความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้
หลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จงเลื่อน
จากที่นี่ ไปที่โน่ น� มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับท่านเลย 21 แต่ผีชนิดนี้
จะไม่ยอมออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร�
14 ครัน
้ พระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว

พระเยซู ทรงพยากรณ์ อี กครัง้ ถึง การทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน
พระชนม์ (มก 9:30-32; ลก 9:43-45)
22 ครัน
้ พระองค์กับเหล่าสาวกอาศัยอยู่ในแคว้นกาลิ ลี พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “บุตรม
นุษย์จะต้องถูกทรยศให้อยู่ในเงื้อมมือของคนทัง้ หลาย 23 และเขาทัง้ หลายจะประหารชีวต
ิ
ท่านเสีย ในวันที่สามท่านจะกลับฟื้ นขึ้นมาใหม่� พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิง่ นั ก
การอัศจรรย์เรือ
่ งเงินค่าบํารุ งพระวิหาร
24 เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกมาถึง เมืองคาเปอรนาอุม แล้ว พวกคนเก็บ ค่า บํารุ ง พระ
วิหารมาหาเปโตรถามว่า “อาจารย์ ของท่านไม่ เสีย ค่า บํารุ ง พระวิหารหรือ� 25 เปโตรตอบ
ว่า “เสีย� เมื่อเปโตรเข้าไปในเรือน พระเยซู ทรงกันเขาไว้ แล้วตรัสว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านคิด
เห็นอย่างไร กษั ตริย์ของแผ่นดินโลกเคยเก็บส่วยและภาษี จากผู้ใด จากโอรสของพระองค์
เองหรือจากผู้อื่น� 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “เก็บจากผู้อื่น� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า
“ถ้าเช่นนั ้นโอรสก็ไม่ต้องเสีย 27 แต่เพื่อมิให้เราทัง้ หลายทําให้เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ด
ที่ ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่นหนึ่ ง จงเอาเงินนั ้นไป
จ่ายให้แก่เขาสําหรับเรากับท่านเถิด�

18

พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)
ใน เวลา นั ้น เหล่า สาวก มา เฝ้า พระ เยซู ทูล ว่า “ใคร เป็น ใหญ่ ที่ สุด ใน อาณาจักร แห่ง
สวรรค์� 2 พระเยซู จึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่ งมาให้อยู่ท่ามกลางเขา 3 แล้วตรัสว่า “เรา
1
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บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า พวกท่านไม่ กล ับ ใจเป็น เหมือนเด็ก เล็กๆ ท่านจะเข้า
ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย 4 เหตุฉะนั ้น ถ้าผู้ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้
ผู้นั ้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 5 ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้ คนหนึ่ งในนาม
ของเรา ผู้ นั ้ นก ็ รบ
ั เรา 6 แต่ ผู้ ใดจะทํา ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ ในเราให้ หลงผิด ถ้า
เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผูน
้ ั ้นถ่วงเสียที่ทะเลลึกกดี
็ กว่า 7 วิบัติแก่โลกนี้ ด้วยเหตุให้หลงผิด
ถึงจําเป็นต้องมีเหตุ ให้หลงผิด แต่ วิบัติแก่ ผู้ที่ ก่อเหตุ ให้เกิดความหลงผิดนั ้น 8 ด้วยเหตุ นี้
ถ้ามือหรือเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิง้ เสียจากท่าน ซึ่งท่านจะ
เข้าสู่ชีวิตด้วยมือและเท้าด้วนยังดก
ี ว่ามีสองมือสองเท้า และต้องถูกทิง้ ในไฟซึ่งไหม้อยูเป็
่ น
นิ ตย์ 9 ถ้า ตาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงควัก ออกและโยนมัน ทิง้ เสีย จากท่าน ซึ่ง ท่าน
จะเข้า สู่ ชี วิตด ้วยตาข้างเดียวยั งด ี กว่า มี สองตาและต้องถูก ทิง้ ไปในไฟนรก 10 จงระวัง ให้
ดี อย่าดู หมิน
่ ผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ สักคนหนึ่ ง ด้วยเรากล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายว่า บนสวรรค์ ทูต
สวรรค์ประจําของเขาเฝ้าอยูเ่ สมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)
เพราะว่า บุตรมนุษย์ ได้ เสด็จ มาเพื่อ ช่วยผู้ ซ่ึง หลงหายไปนั ้น ให้ รอด 12 ท่านทัง้ หลาย
คิดเห็นอย่างไร ถ้าผู้หน่ึงมีแกะอยู่รอ
้ ยตัว และตัวหนึ่ งหลงหายไปจากฝูง ผู้นั ้นจะไม่ละแกะ
เก้าสิบเก้าตัวไว้แล้วขึ้นไปบนภูเขาเที่ยวหาตั วที่หายนั ้นหรือ 13 เราบอกความจริงแก่ ท่าน
ว่า ถ้า เขาพบแกะตั วน ัน
้ เขาจะชื่นชมยินดี ยงิ่ กว่า ที่ มี แกะเก้า สิบ เก้า ตั วท ี่ มิได้ หลงหายนั ้น
14 อย่างนั ้นแหละ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผูเล็
้ กน้ อยเหล่า
นี้ สักคนหนึ่ งพินาศไปเลย
11

การปฏิบัติต่อพีน
่ ้ องที่ทําผิดต่อท่าน
15 หากว่า พี่ น้องของท่านผู้ หน่ง
ึ ทําการละเมิดต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนั ้นแก่ เขา
สองต่อสองเท่านั ้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้ องคืนมา 16 แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนําคน
หนึ่ งหรือสองคนไปด้วย ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขา
ไม่ฟังคนเหล่านั ้น จงไปแจ้งความต่อคริสตจักร แต่ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสีย
ว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเก็บภาษี 18 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า สิ
่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิง่ ซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูก
ปล่อยในสวรรค์

พระสัญญาสําหรับการอธิษฐานร่วมกัน
19 เรากล่าวแก่ ท่านทัง
้ หลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่ อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิง่
หนึ่ งสิง่ ใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทําให้ 20 ด้วยว่ามีสองสามคน
ประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยูท
่ ่ามกลางเขาที่นั ่น�
จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบ
ั การยกโทษ (มก 11:25; ลก 17:3-4)
“พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทํา
ผิดต่อข้าพระองค์เรือ
่ ยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกครั
ี่ ง้ ถึงเจ็ดครัง้ หรือ�
22 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เรามิ ได้ ว่า เพียงเจ็ด ครัง
้ เท่านั ้น แต่ เจ ็ด สิบ ครัง้ คูณ ด้วยเจ็ด
23 เหตุฉะนั ้น อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษั ตริย์องค์หน่ง
ึ ทรงประสงค์จะคิดบัญชี
กับผู้รับใช้ของท่าน 24 เมื่อตัง้ ต้นทําการนั ้น เขาพาคนหนึ่ งซึ่งเป็นหนี้ หน่งึ หมื่นตะลันต์ มา
เฝ้า 25 เจ้ านายของเขาจึง สัง่ ให้ขายตั วก ั บท ัง้ ภรรยาและลูก และบรรดาสิง่ ของที่ เขามี อยู่
นั ้นเอามาใช้หนี้ เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ 26 ผู้รบ
ั ใช้ลูกหนี้ ผู้นั ้นจึงกราบลงนมัสการท่าน
ว่า ‘ข้า แต่ ท่าน ขอโปรดอดทนต่อ ข้าพเจ้า เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะใช้ หนี้ ทัง้ สิน
้ � 27 เจ้ านาย
21 ขณะนั ้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า
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ของผู้รับใช้ผู้นั ้ นมีพระทัยเมตตา โปรดยกหนี้ ปล่อยตัวเขาไป 28 แต่ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้นออกไปพบ
คนหนึ่ ง เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ ด้วยกัน ซึ่ง เป็น หนี้ เขาอยู่ หน่งึ ร้อยเดนาริอัน จึง จับ คนนั ้น บีบ คอ
ว่า ‘จงใช้ หนี้ ให้ข้า � 29 เพื่อนผู้ รับ ใช้ ผู้ นั ้น ได้ กราบลงแทบเท้า อ้อนวอนว่า ‘ขอโปรดอดทน
ต่อ ข้าพเจ้า เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะใช้ หนี้ ทัง้ สิน
้ � 30 แต่ เขาไม่ ยอม จึง นํา ผู้ รับ ใช้ ลูก หนี้ นั ้น ไป
ขังคุกไว้ จนกว่าจะใช้เงินนั ้น 31 ฝ่ายพวกเพื่อนผู้รับใช้เมื่อเห็นเหตุ การณ์ เช่นนั ้น ก็ พากัน
สลดใจยิง่ นั ก จึงนําเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงไปกราบทูลเจ้านายของพวกตน 32 แล้วเจ้านายของ
เขาจึง ทรงเรียกผู้ รับใช้นั ้น มาสัง่ ว่า ‘โอ เจ้ าผู้ รับ ใช้ชัว่ เราได้ โปรดยกหนี้ ให้เจ้ าหมด เพราะ
เจ้าได้ ออ
้ นวอนเรา 33 เจ้ าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนเราได้ เมตตาเจ้ามิใช่
หรือ � 34 แล ้ว เจ้า นายของเขาก็ กร ว
ิ้ จึง มอบผู้ นั้น ไว้ แก่ เจ้า หน้าที่ ให้ ทรมาน จนกว่า จะใช้
35
หนี้ หมด
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงกระทําแก่ ท่านทุกคนอย่างนั ้น ถ้า
หากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให้แก่พีน้
่ องของท่านด้วยใจกว้างขวาง�

19

พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย
1 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ จากแคว้น กาลิ ลี เข ้า
ไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 2 ฝูงชนเป็ นอันมากได้ตามพระองค์
ไป แล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั ่น
พระเยซูทรงชีแ
่ งการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12; ลก 16:18)
้ จงถึงเรือ
3 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามว่า “ผู้ ชายจะหย่า ภรรยาของตนเพราะเหตุ ใดๆ
ก็ ตาม เป็นการถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 4 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่าน
ไม่ได้อ่านหรือว่า พระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิม ‘ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง�
5 และตรัสว่า ‘เพราะเหตุ นี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และ
เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 6 เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออันเดียวกัน เหตุ
ฉะนั ้นซึ่งพระเจ้าได้ ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลย� 7 เขาจึงทูล
ถามพระองค์ ว่า “ถ้า อย่างนั ้น ทําไมโมเสสได้ สัง่ ให้ทํา หนั งสือ หย่า ให้ภรรยา แล้ว ก็ หย่า ได้�
8 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “โมเสสได้ยอมให้ท่านทัง
้ หลายหย่าภรรยาของตน เพราะใจท่านทัง้
หลายแข็ง กระด้าง แต่ เมื่อ เดิม มิ ได้ เป็น อย่างนั ้น 9 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ ใดหย่า
ภรรยาของตนเพราะเหตุ ต่างๆ เว้น แต่ เป็น ชู้ กับ ชายอื่น แล้วไปมี ภรรยาใหม่ ก็ ผิด ประเวณี
และผูใ้ ดรับหญิงที่หย่าแล้วนน
ั ้ มาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณี ด้วย� 10 พวกสาวกของพระองค์
ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า กรณี ของฝ่ายชายต้องเป็น เช่น นั ้ นก ับ ภรรยาของเขา การสมรสก็ ไม่ ดี
เลย� 11 พระองค์ ทรงตอบเขาว่า “มิใช่ทุกคนจะรับประพฤติ ตามข้อนี้ ได้ เว้นแต่ ผู้ที่ ทรงให้
ประพฤติ ได้ 12 ด้วยว่า ผู้ ที่ เป็น ขั นที ตัง้ แต่ กําเนิ ด จากครรภ์ มารดาก็ มี ผู้ ที่ มนุษย์ กระทํา ให้
เป็นขันทีก็มี ผู้ที่กระทําตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี ใครถือได้
ก็ให้ถือเอาเถิด�
พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-17)
13 ขณะ นั ้น เขา พา เด็ก เล็กๆ มา หา พระองค์ เพื่อ จะ ให้ พระองค์ ทรง วาง พระหัตถ์ และ
อธิษฐาน แต่ เหล่ าสาวกก็ หา้ มปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว ่า “จงยอมให้เด็ก เล็กๆเข้า มา
หาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ ยอ
่ มเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั ้น�
15 เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั ้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั ่น
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)
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ดู เถิด มี คน หนึ่ ง มา ทูล พระองค์ ว่า “ท่าน อาจารย์ ผู้ ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทํา ดี
ประการใดจึง จะได้ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์� 17 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ
ทําไมเล่า ไม่มี ผู้ ใดประเสริฐ นอกจากพระองค์ เดียวคือ พระเจ้า แต่ ถ้า ท่านปรารถนาจะเข้า
ในชีวต
ิ ก็ ให้ถือ รักษาพระบัญญั ติ ไว้� 18 คนนั ้น ทูล ถามพระองค์ ว่า “คือ พระบัญญั ติ ข้อ ใด
บ้าง� พระเยซูตรัสว่า “อย่ากระทําการฆาตกรรม อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าลักทรัพย์
อย่า เป็น พยานเท็จ 19 จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน และจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง� 20 คนหนุ่มนัน
้ ทูลพระองค์ว่า “ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการตัง้ แต่
เป็นเด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง� 21 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “ถ้าท่านปรารถนา
เป็นผู้ที่ทําจนครบถ้วน จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่งท่านมีอยูแจกจ่
่
ายให้คนอนาถา แล้วท่าน
22
จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามา� เมื่อคนหนุ่มได้ยน
ิ ถ้อยคํานั ้นเขาก็ออกไป
23
เป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ ่งของเป็ นอันมาก พระเยซู ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์
ว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนมัง่ มี จะเข้ าในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ก็ ยาก
24 เราบอกท่านทัง
้ หลายอีกว่า ตัวอูฐจะลอดรู เข็มก็งา่ ยกว่าคนมังม
่ ีจะเข้าในอาณาจักรของ
25
พระเจ้า� เมื่อพวกสาวกของพระองค์ได้ยินกป
็ ระหลาดใจมาก จึงทูลว่า “ถ้าอย่างนั ้นใคร
26
จะรอดได้� พระเยซู ทอดพระเนตรดู พวกสาวกและตรัสกับเขาว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็น
ไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิง่ �
16

บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล
แล ้วเปโตรทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละสิง่ สารพัด และได้ ติ ด
ตามพระองค์ มา พวกข้า พระองค์ จึง จะได้ อะไรบ้าง� 28 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในโลกใหม่ คราวเมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะนั ่ง บนพระที่นั่ง แห่ง สง่า
ราศีของพระองค์นั ้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชน
อิสราเอลสิบ สองตระกูล 29 ทุ กคนที่ ได้ สละบ้านหรือ พี่ น้องชายหญิง หรือบ ิ ดามารดาหรือ
ภรรยาหรือบุตรหรือที่ดิน เพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั ้นจะได้ผลร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิ
รันดร์เป็นมรดก 30 แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคน
สุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
27

20
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุน
่

1 “ด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ งออกไปจ้างคนทํางาน

ในสวนองุน
่ ของตนแต่ เวลาเช้า ตรู ่ 2 ครัน
้ ตกลงกั บลู กจ้างวันละเดนาริอน
ั แล้ว จึง ใช้ให้ไป
ทํางานในสวนองุน
่ ของเขา 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้า เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก เห ็น
คนอื่น ยืน อยู่ เปล ่าๆกลางตลาด 4 จึง พู ดก ับ เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่
5
ด้วยเถิด เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควร� แล้วเขาก็ พากันไป พอเวลาเที่ยงวัน
และเวลาบ่ายสามโมง เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก ทํา เหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ายห้า โมงก็
ออกไปอีกครัง้ หนึ่ ง พบอีกพวกหนึ่ งยืนอยู่เปล่าๆจึงพูดกับเขาว่า ‘พวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆ
ตลอดวันทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของบ้านว่า ‘เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า� เจ้าของ
บ้านบอกพวกเขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด และท่านจะได้ รบ
ั ค่า
8
จ้างตามสมควร� ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่าเจ้าของสวนองุน
่ จึงสัง่ เจ้าพนั กงานว่า ‘จงเรียกคน
ทํางานมาและให้ค่าจ้างแก่เขา ตัง้ แต่คนมาทํางานสุดท้าย จนถึงคนที่มาแรก� 9 คนที่มา
ทํางานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั ้น ได้ ค่าจ้างคนละหนึ่ งเดนาริอัน 10 ส่วนคนที่มาที แรก
นึ กว่าเขาคงจะได้ มากกว่านั ้น แต่ ก็ได้ คนละหนึ่ งเดนาริอน
ั เหมือนกัน 11 เมื่อเขารับเงินไป
แล้วกบ
็ ่นต่อว่าเจ้าของบ้าน 12 ว่า ‘พวกที่มาสุดท้ายได้ทํางานชัว่ โมงเดียว และท่านได้ให้ค่า
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จ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่ ทํางานตรากตรํากลางแดดตลอดวัน� 13 ฝ่ายเจ้าของบ้าน
ก็ตอบแก่คนหนึ่ งในพวกนั ้ นว่า ‘สหายเอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท่านได้ตกลงกับเราแล้ววัน
ละหนึ่ งเดนาริอันมิใช่หรือ 14 รับค่าจ้างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให้คนที ่มาทํางานหลัง
ที่สุด นั ้น เท่า กั นก ั บท ่าน 15 เราปรารถนาจะทํา อะไรกับ สิง่ ที่ เป็น ของเราเองนั ้น ไม่ ถู กต้อง
ตามพระราชบัญญัติหรือ ทําไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเราใจดี� 16 อย่างนั ้นแหละคนที่
เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น และคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย ด้วยว่าผู้ที่ได้
รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้ อย�
พระเยซู ทรงพยากรณ์ อี กครัง้ ถึง การทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน
พระชนม์ (มธ 12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34; ลก 18:31-34)
17 เมื่อ พระเยซู จะเสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ขณะอยู่ ตามหนทางได้ พาเหล่า สาวกสิบ
สองคนไปแต่ ลําพัง และตรัส กับ เขาว่า 18 “ดู เถิด เราทัง้ หลายจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และบุตรมนุษย์ จะถูก ทรยศให้ อยู่ กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า
นั ้นจะปรับโทษท่านถึงตาย 19 และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเฆี่ยนตี และให้
ตรึงไว้ที่กางเขน และวันที่สามท่านจึงจะกลับฟื้ นขึ้นมาใหม่�
มารดาคนหนึ่ งทูลขอความยิง่ ใหญ่ให้แก่บุตรชายของนาง (มก 10:35-45)
ขณะนั ้น มารดาของบุตรแห่ง เศเบดี พาบุตรชายทัง้ สองมาเฝ้า พระองค์ นม ัส การทูล
ขอสิง่ หนึ่ ง จากพระองค์ 21 พระองค์ จึง ทรงถามนางนั ้ นว ่า “ท่านปรารถนาอะไร� นางทูล
พระองค์ว่า “ขอทรงโปรดอนุญาตให้บุตรชายของข้าพระองค์สองคนนี้ นั่งในราชอาณาจักร
ของพระองค์ เบื้องขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ ง� 22 แต่ พระเยซู ตรัสตอบว่า “ที่
ท่านขอนั ้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่ มนัน
้ ท่านจะดื่มได้ หรือ และบัพติศมานั ้นซึ่งเราจะ
รับ ท่านจะรับได้ หรือ� เขาทูลพระองค์ ว่า “พวกข้าพระองค์ทําได้ � 23 พระองค์ ตรัสกับเขา
ว่า “ท่านจะดื่ม จากถ้วยของเรา และรับ บัพ ติศ มาด้วยบัพ ติศ มาที่ เราจะรับก ็ จริง แต่ ซึ่ง จะ
นั ่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั ้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่ จะมอบให้ แต่ พระบิดาของเรา
ได้ทรงเตรียมไว้สําหรับผู้ใด ก็จะให้แก่ผู้นั ้น� 24 เมื่อสาวกสิบคนนั ้นได้ยน
ิ แล้ว พวกเขาก็มี
25
ความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนนั ้น พระเยซูทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสว่า “ท่านทัง้ หลาย
รู อยู
้ ่ว่า ผู้ครองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ใหญ่ทัง้ หลายก็ใช้อํานาจบังคับ
26 แต่ในพวกท่านหาเป็ นอย่างนั ้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็ นใหญ่ในพวกท่าน ผูนั
้ ้นจะต้องเป็น
27
ผู้ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย
ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นในพวกท่าน ผู้นั ้นจะต้องเป็นผู้
28
รับใช้ของพวกท่าน
อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิ บัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิ บั
ติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สําหรับคนเป็นอันมาก�
20

ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-43)
ฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป
30 และดู เถิด มี ชายตาบอดสองคนนั ่ง อยู่ รม
ิ หนทาง เมื่อ เขาได้ ยินว ่า พระเยซู เสด็จ ผ่านมา
จึงร้องว่า “โอ พระองค์ ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 31 ฝ่าย
ประชาชนก็ หา้ มเขาให้ นิ่ง เสีย แต่ เขายิง่ ร้องขึ้ นอ ี กว่า “โอ พระองค์ ผู้ เป็น บุตรดาวิด เจ้าข้า
ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด� 32 พระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่ เรียกเขามา และตรัสว
่า “ท่านทัง้ สองใคร่จะให้เราทํา อะไรเพื่อ ท่าน� 33 พวกเขาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า
ขอให้ ตาของข้า พระองค์ มองเห็น � 34 พระเยซู จึ งม ี พระทัย เมตตา ก็ ทรงถูก ต้องตาเขา ใน
ทันใดนั ้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทัง้ สองได้ติดตามพระองค์ไป
29 เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยรีโค
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21
พระเยซู ทรงเสด็จ เข้า สู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างผู้ มี ชัยชนะ (ศคย 9:9; มก 11:1-10; ลก
19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์ กับพวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่ บ้านเบธฟายี เชิงภูเขามะกอก
เทศ แล ้ว พระเยซู ทรงใช้ สาวกสองคน 2 ตรัสส งั ่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่ อยู่ ตรงหน้า
ท่าน ทันที ท่านจะพบแม่ ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ กั บลู กของมัน จงแก้ จูง มาให้ เรา 3 ถ้า มี ผู้ ใดว่า
อะไรแก่ ท่านท่านจงว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ต้องพระประสงค์� แล ้ว เขาจะปล่อยให้มาทั นที
� 4 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์ สําเร็จซึ่งว่า
5 ‘จงบอกธิดาแห่ง ศิ โยนว่า ดู เถิด กษั ตริย์ ของเธอเสด็จ มาหาเธอ โดยพระทั ยอ ่อนสุ ภาพ
ทรงแม่ลากบลู
ั กของมัน� 6 สาวกทัง้ สองคนนั ้นกไ็ ปทําตามพระเยซูตรัสสงั ่ เขาไว้ 7 จึงจูงแม่
ลากับลูกของมันมา และเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลัง แล้วเขาให้พระองค์ทรงลานั ้น 8 ฝูงชน
เป็ นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทาง คนอื่นๆก็ตัดกงิ่ ไม้มาปูตามถนน 9 ฝ่าย
ฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ ตามมาข้างหลั งก็พร้อมกันโห่รอ
้ งว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรส
ของดาวิด ‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซัน
นา� ในที่ สูงสุด � 10 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ประชาชนทั ่วท ั ง้ กรุ งก ็
พากันแตกตื่นถามว่า “ท่านผู้นี้ เป็นผู้ใด� 11 ฝูงชนก็ตอบว่า “นี่ คือเยซูศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง
มาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี�
พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหารเป็นครงั ้ ที่สอง (มก 11:15-18; ลก 19:45-47)
12 พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่บรรดาผูซ
้ ้ือขายในพระวิหาร
13
นั ้น และควํา่ โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กั บท ัง้ ควํา่ ที่ นั่ง ผู้ ขายนกเขาเสีย และตรัส กับ เขาว่า “มี
พระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิ เวศอธิษฐาน� แต่เจ้าทัง้ หลายมาก
ระทําให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวกโจร� ” 14 คนตาบอดและคนง่อยพากัน มาเฝ้า พระองค์ ในพระ
วิหาร พระองค์ ได้ ทรงรักษาเขาให้ หาย 15 แต่ เมื่อ พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ ได้
เห็นการมหัศจรรย์ที่ พระองค์ทรงกระทํา ทัง้ ได้ยน
ิ หมู่เด็กร้องในพระวิหารว่า “โฮซันนาแก่
ราชโอรสของดาวิด� เขาทัง้ หลายก็พากันแค้นเคือง 16 และจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านไม่ได้ยิน
คําที่เขาร้องหรือ� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า ‘จาก
ปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยงด
ั ูดนม ท่านก็ได้รับคําสรรเสริญอันจริงแท้� ” 17 พระองค์ได้
ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุ งไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี
มะเดื่อถูกสาปก็เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14, 20-24)
18 ครัน
้ เวลาเช้าขณะที่ พระองค์ เสด็จกลับไปยังกรุ งอีก พระองค์ ก็ ทรงหิวพระกระยาหาร
19 และ เมื่อ พระองค์ ทรง ทอด พระเนตร เห็น ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง อยู่ รม
ิ ทาง พระองค์ ก็ ทรง
ดําเนิ น เข้าไปใกล้ เห ็น ต้น มะเดื่อ นั ้น ไม่ มี ผลมี แต่ ใบเท่านั ้น จึง ตรัส กับ ต้น มะเดื่อ นั ้ นว ่า “เจ้
าจงอย่า มี ผลอีก ต่อ ไป� ทันใดนั ้น ต้น มะเดื่ อก ็ เห ี่ยวแห้ง ไป 20 ครัน
้ เหล่า สาวกได้ เห ็ นก ็
ประหลาดใจ แล้วว่า “เป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหีย
่ วแห้งไปในทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซู
ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า ท่านมี ความเชื่อ และมิ ได้ สงสัย
ท่านจะกระทําได้เช่นทีเ่ ราได้กระทําแก่ต้นมะเดื่อนี้ ยิง่ กว่านั ้น ถึงแม้ท่านจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จง
ถอยไปลงทะเล�ก็จะสําเร็จได้ 22 สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้�
พระเยซูกับสิทธิอาํ นาจของพระองค์ (มก 11:27-33; ลก 20:1-8)
เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และ
พวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ ทูลถามว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ ทําเช่นนี้ ใครให้
23
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สิทธินี้ แก่ท่าน� 24 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสักข้อหนึ่ งด้วย ซึ่งถ้า
ท่านบอกเราได้ เราจะบอกท่านเหมือ นกั นว ่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 25 คื อบ ัพ ติศ
มาของยอห์น นั ้น มาจากไหน มาจากสวรรค์ หรือ จากมนุษย์� เขาได้ ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เรา
จะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนท่านจึง ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า� 26 แต่ ถ้า เรา
จะว่า ‘มาจากมนุษย์� เราก็ กลัวประชาชน เพราะประชาชนทัง้ ปวงถือว่ายอห์นเป็นศาสดา
พยากรณ์ � 27 เขาจึงทูลตอบพระเยซู ว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
“เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด
คําอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน
แต่ ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร ชายผู้หน่ึงมีบุ ตรชายสองคน บิดาไปหาบุตรคนแรก
ว่า ‘ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทํางานในสวนองุน
่ ของพ่อเถิด� 29 บุตรคนนั ้นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ไป�
แต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทํา 30 บิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกัน บุตรนั ้นตอบว่า
‘ข้าพเจ้าไปขอรับ� แต่ ไม่ไป 31 บุ ตรสองคนนี้ คนไหนเป็นผู้ทําตามความประสงค์ ของบิดา
เล่า� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “คื อบ ุตรคนแรก� พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความ
จริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า พวกเก็บ ภาษี และหญิง โสเภณี ก็ เข ้า ไปในอาณาจักรของพระเจ้า
ก่อนท่านทัง้ หลาย 32 ด้วยยอห์น ได้ มาหาพวกท่านด้วยทางแห่ง ความชอบธรรม ท่านหา
เชื่อ ยอห์น ไม่ แต่ พวกเก็บ ภาษี และพวกหญิง โสเภณี ได้ เชื่อ ยอห์น ฝ่ายท่านทัง้ หลายถึง แม้
ได้เห็นแล้ว ภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อยอห์น
28

คําอุปมาเกี่ยวกับผู้เช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก 12:1-9; ลก 20:9-19)
จงฟัง คํา อุปมาอีก เรือ
่ งหนึ่ ง ว่า ยั งม ี เจ้ าของบ้านผู้ หน ่งึ ได้ ทํา สวนองุน
่ แล ้วล้ อมร ัว้
ต้นไม้ ไว้รอบ เขาได้ สกัด บ่อ ยํ่า องุน
่ ในสวน และสร้างหอเฝ้า ให้ พวกชาวสวนเช่า แล้ วก ็ ไป
34
เมืองไกล ครัน
้ ฤดูเก็บผลองุน
่ ใกล้เข้ามา เขาจึงใช้พวกผูรั
้ บใช้ไปหาคนเช่าสวน เพื่อจะรับ
ผลองุน
่ 35 และคนเช่า สวนนั ้น จับ พวกผู้ รับ ใช้ ของเขา เฆี่ยนตี เสียคนหนึ่ ง ฆ่า เสียคนหนึ่ ง
เอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่ ง 36 อีกครัง้ หนึ่ งเขาก็ ใช้ผู้รบ
ั ใช้คนอื่นๆไปมากกว่าครังก
้ ่อน
37
แต่ พวกเช่า สวนก็ ได้ ทํา แก่ เขาอย่างนั ้ นอ ีก
ครัง้ สุดท้ายเขาจึง ใช้ บุ ตรชายของเขาไปหา
พูด ว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 38 แต่ เมื่อ บรรดาคนเช่า สวนเห็น บุตรชาย
เจ้าของบ้านก็ พู ดก ั นว ่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มาเถิด ให้ เราฆ่า เขา แล ้ว ให้ เรายึด มรดก
ของเขาเสีย� 39 เขาจึง พากัน จับ บุตรนั ้น ผล ัก ออกไปนอกสวนองุน
่ แล้ว ฆ่า เสีย 40 เหตุ
ฉะนั ้น เมื่อเจ้าของสวนองุน
่ มา เขาจะทําอะไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั ้น� 41 เขาทัง้ หลายทูล
ตอบพระองค์ ว่า “เขาจะทําลายล้างคนชัว่ เหล่า นั ้น อย่างแสนสาหัส และจะให้สวนองุน
่ นั ้น
แก่คนเช่าอื่นๆที่ จะแบ่งผลโดยถูกต้องตามฤดูกาลแก่เขาต่อไป� 42 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า
“ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ เคยอ่านในพระคัมภีร ห
์ รือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ
กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว การนี้ เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์
แก่ ตาเรา� 43 เหตุ ฉะนั ้น เราบอกท่านว่า อาณาจักรของพระเจ้า จะถูก เอาไปเสีย จากท่าน
และยกให้แก่ชนชาติหน่งึ ซึ่งจะกระทําให้เกิดผลสมกับอาณาจักรนัน
้ 44 ผูใดล้
้
มทับศิลานี้ ผู้
นั ้นจะต้องแตกหักไป แต่ศิลานี้จะตกทับผู้ใด ก็จะบดขยี้ผู้นั ้นจนแหลกเป็นผุยผง� 45 ครัน
้
พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีได้ยินคําอุปมาของพระองค์ พวกเขาก็หยัง่ รู ว่
้ าพระองค์ตรัส
เล็งถึงพวกเขา 46 แต่เมื่อพวกเขาอยากจะจับพระองค์ เขาก็กลัวประชาชน เพราะประชาชน
นั บถือพระองค์วา่ เป็นศาสดาพยากรณ์
33

มัทธิว 22:1

1058

มัทธิว 22:29

22
คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)

1 พระเยซู ตรัสแก่ เขาเป็ นคําอุปมาอีกว่า 2 “อาณาจักรแห่งสวรรค์ เปรียบเหมือนกษั ตริย์

องค์หนึ่ ง ซึ่งได้จัดพิธอภิ
ี เษกสมรสสําหรับราชโอรสของท่าน 3 แล้วใช้พวกผู้รับใช้ไปตามผู้
ที่ได้รับเชิญมาในงานอภิเษกสมรสนั ้น แต่เขาไม่ใคร่จะมา 4 ท่านยังใช้พวกผู้รับใช้อื่นไปอีก
รับสัง่ ว่า ‘ให้ บอกผู้ รบ
ั เชิญ นั ้ นว ่า ดู เถิด เราได้ จัดการเลี้ยงไว้แล้ว วัว และสัตว์ขุน แล้ว ของ
เราก็ ฆ่า ไว้เสร็จ สิ ่ง สารพั ดก ็ เตรียมไว้พร้อม จงมาในพิธีอภิ เษกสมรสนี้ เถิด � 5 แต่ เขาก็
เพิกเฉยและไปเสีย คนหนึ่ งไปไร่นาของตน อีกคนหนึ่ งกไ็ ปทําการค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกนั ้
นก็จับพวกผู้รับใช้ของท่าน ทําการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสีย 7 แต่ครัน
้ กษั ตริย์องค์นั ้นได้ยน
ิ
แล้ว ท่านก็ทรงพระพิโรธ จึงรับสัง่ ให้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหล่านั ้น และเผา
เมืองเขาเสีย 8 แล้วท่านจึงรับสัง่ แก่พวกผู้รับใช้ของท่านว่า ‘งานสมรสก็พร้อมอยู่ แต่ผู้ที่
ได้รับเชิญนั ้นไม่สมกับงาน 9 เหตุฉะนั ้น จงออกไปตามทางหลวง พบคนมากเท่าใดก็ให้เชิญ
มาในพิธีอภิ เษกสมรสนี้ � 10 ผู้รบ
ั ใช้เหล่ านั ้น จึง ออกไปเชิญ คนทัง้ ปวงตามทางหลวงแล้ว
แต่จะพบ ให้มาทังด
้ ีและชัว่ จนงานสมรสนั ้นเต็มด้วยแขก 11 แต่เมื่อกษั ตริย์องค์นั ้นเสด็จ
ทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู้หน่ึงมิได้สวมเสื้อสําหรับงานสมรส 12 ท่านจึงรับสัง่ ถามเขาว่า
‘สหายเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงมาที่นี่ โดยไม่สวมเสื้อสําหรับงานสมรส� ผูนั
้ ้นกน
็ ิ่ งอยูพู
่ ดไม่ออก
13 กษั ตริย์ จึง รับสัง
่ แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ว่า ‘จงมั ดม ื อม ัด เท้า คนนี้ เอาไปทิง้ เสีย ที่ มืด ภายนอก ที่
นั ่น จะมี การร้องไห้ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน� 14 ด้วยผู้ ที่ ได้ รับ เชิญ ก็ มาก แต่ ผู้ ที่ ทรงเลือกก็
น้ อย�

พระ เยซู ทรง ตอบ คําถาม ของ พวก เฮ โรด เกี่ยว กับ การ เสีย ภาษี (มก 12:13-17; ลก
20:20-26)
15 ขณะนั ้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันว่า พวกเขาจะจับผิดในถ้อยคําของพระองค์ได้อย่างไร
16 พวก เขา จึง ใช้ พวก สาวก ของ ตน กับ พวก เฮ โรด ให้ ไป ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่ วา่ ท่านเป็น คนซื่ อสัตย์ และสัง่ สอนทางของพระเจ้า ด้วยความ
สัตย์จริง โดยมิได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด 17 เหตุฉะนั ้น ขอโปรดบอกให้
พวกข้าพเจ้าทราบว่า ท่านคิดเห็นอย่างไร การที่ จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้น ถู กต้องตามพระ
ราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 18 แต่ พระเยซู ทรงล่วงรู ถ
้ ึง ความชัว่ ร้ายของเขาจึง ตรัสว ่า “พวกหน้า
ซื่อใจคด เจ้าทดลองเราทําไม 19 จงเอาเงินทีจ
่ ะเสียส่วยนั ้นมาให้เราดูก่อน� เขาจึงเอาเงิน
20
ตราเหรียญหนึ่ งถวายพระองค์ พระองค์ตรัสถามเขาว่า “รู ปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร�
21 เขาทูลพระองค์ว่า “ของซีซาร์� แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เหตุฉะนั ้นของของซีซาร์จง
ถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า� 22 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ คําตรัสตอบของ
พระองค์นั้นแล้ว เขาก็ประหลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และพากันกลับไป
พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกสะดูสีเกี่ยวกับการฟื้ นจากความตาย (มก 12:18-27;
ลก 20:27-38)
23 ในวัน นั ้ นม ี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ น ผู้ ที่ กล่าวว่า การฟื้ นขึ้น มาจากความ
ตายไม่มี เขาจึงทูลถามพระองค์ 24 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสสัง่ ว่า ‘ถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตร ก็
ให้น้ องชายรับพีสะใภ้
่
สืบเชื้อสายของพีช
่ ายไว้� 25 ในพวกเรามีพีน้
่ องผู้ชายเจ็ดคน พีหั
่ วปีมี
ภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตร ก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชาย 26 ฝ่ายคนที่สองที่สามก็เช่น
เดียวกัน จนถึงคนที่เจ็ด 27 ในที่สุดหญิงนั ้นกต
็ ายด้วย 28 เหตุฉะนั ้นในวันทีจ
่ ะฟื้ นขึ้นมาจาก
ความตาย หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคนนั ้น ด้วยนางได้ เป็นภรรยาของชายทัง้
เจ็ดคนแล้ว� 29 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู พระคั
้
มภีรห
์ รือ
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ฤทธิ์เดชของพระเจ้า 30 ด้วยว่า เมื่ อมนุษย์ ฟื้ นขึ้น มาจากความตายนั ้น จะไม่ มี การสมรส
หรือ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากั นอ ีก แต่ จะเป็น เหมือนพวกทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ในสวรรค์
31 แต่ เรือ
่ งคนตายกลับฟื้ นนั ้น ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้ อ่านหรือ ซึ่งพระเจ้าได้ ตรัสไว้กับพวก
ท่านว่า 32 ‘เราเป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยา
โคบ� พระเจ้ามิได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น� 33 ประชาชน
ทัง้ ปวงเมื่อได้ยนก
ิ ็ประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)
แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยิ นว ่า พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พวกสะดู สี นิ่ งอ ั ้นอยู่ จึง ประชุม กัน
35 มีน ัก กฎหมายผู้ หน ่ง
ึ ในพวกเขาทดลองพระองค์ โดยถามพระองค์ ว่า 36 “อาจารย์ เจ้าข้า
ในพระราชบัญญั ติ นั ้น พระบัญญั ติ ข้อ ใดสําคัญ ที่ สุด � 37 พระเยซู ทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรัก
องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิน
้ สุดความคิด
38
39
ของเจ้า�
นี่ แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่
ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรัก
40
เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง�
พระราชบัญญัติ และคํา พยากรณ์ ทัง้ สิ้ นก ็ ขึ้น อยู่ กับ พระ
บัญญัติสองข้อนี้ �
34

คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)
41 เมื่อพวกฟาริสี ยังประชุมกันอยู่ที่ นั่น พระเยซู ทรงถามพวกเขา 42 “พวกท่านคิ ดอย่าง
ไรด้วยเรือ
่ งพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นบุตรของผู้ใด� เขาตอบพระองค์ว่า “เป็นบุตรของ
ดาวิด� 43 พระองค์ ตรัสถามเขาว่า “ถ้าอย่างนั ้นเป็นไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้
เรียกพระองค์ ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และรับสัง่ ว่า 44 ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน� 45 ถ้าดาวิดเรียกพระองค์วา่ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระองค์จะเป็นบุตร
ของดาวิดอย่างไรได้� 46 ไม่มีผู้หน่ง
ึ ผู้ใดอาจตอบพระองค์สักคําหนึ่ ง ตัง้ แต่วันนั ้นมา ไม่มี
ใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป
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พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี หลงตัว เองว่า เป็น คนชอบธรรม (มก 12:38-40; ลก
20:45-47)
1 ครัง
้ นั ้น พระเยซู ตรัส กับ ฝูง ชนและพวกสาวกของพระองค์ 2 ว่า “พวกธรรมาจารย์ กับ
พวกฟาริสีนั ่งบนที่นั่งของโมเสส 3 เหตุฉะนั ้นทุกสิง่ ซึ่งเขาสัง่ สอนพวกท่าน จงถือประพฤติ
ตาม เว้น แต่ การกระทํา ของเขา อย่า ได้ ทํา ตามเลย เพราะเขาเป็น แต่ ผู้ สัง่ สอน แต่ เขาเอง
หาทําตามไม่ 4 ด้วยเขาเอาภาระหนั กและแบกยากวางบนบ่ามนุษย์ ส่วนเขาเองแม้แต่นิว
้
5
เดียวก็ไม่จับต้องเลย การกระทําของเขาทุกอย่างเป็นการอวดให้คนเห็นเท่านั ้น เขาใช้กล
ักพระบัญญัติอย่างใหญ่ สวมเสื้อที่มีพู่ห้อยอันยาว 6 เขาชอบที่อนม
ั ีเกียรติในการเลี้ยงและ
7
ที่ นั่ง ตําแหน่ ง สูง ในธรรมศาลา กับ ชอบรับ การคํานั บท ี่ กลางตลาด และชอบให้ คนเรียก
เขาว่า ‘รับบี รับบี� 8 ท่านทัง้ หลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่า ‘รับบี� ด้วยท่านมีพระอาจารย์
แต่ผูเดี
้ ยวคือพระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็นพีน
่ ้ องกันทัง้ หมด 9 และอย่าเรียกผูใ้ ดในโลก
ว่าเป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียว คือผู้ที่ ทรงสถิตในสวรรค์ 10 อย่าให้ผู้ใดเรียก
ท่านว่า ‘นาย� ด้วยว่านายของท่านมีแต่ผูเดี
้ ยวคือพระคริสต์ 11 ผูใดที
้
่เป็นใหญ่ที่สุดในพวก
ท่าน ผู้นั ้นจะเป็นผู้รับใช้ของท่านทัง้ หลาย 12 ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั ้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้
ใดถ่อมตัวลง ผู้นั ้นจะได้รบ
ั การยกขึ้น
วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 12:38-40; ลก 20:47)
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วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยว่า พวกเจ้า ปิด
ประตู อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ไว้จากมนุษย์ เพราะพวกเจ้า เองไม่ ยอมเข้าไป และเมื่อ คนอื่น
จะเข้าไป พวกเจ้าก็ขัดขวางไว้ 14 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจ
คด ด้วยพวกเจ้าริบเอาเรือนของหญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนั ้นพวก
เจ้าจะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น 15 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้า
ซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทัว่ ไปเพื่อจะได้ แม้แต่ คนเดียวเข้า
จารีต เมื่อได้แล้วเจ้าก็ทําให้เขากลายเป็นลูกแห่งนรกยิง่ กว่าตัวเจ้าเองถึงสองเท่า 16 วิบัติ
แก่ เจ้า คนนําทางตาบอด เจ้ ากล่าวว่า ‘ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร คํา ปฏิญาณนั ้น ไม่
ผูกมัด แต่ ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างทองคํา ของพระวิหาร ผู้ นั ้น จะต้องกระทํา ตามคํา ปฏิ ญาณ
� 17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ ่ง ไหนจะสําคัญ กว่า ทองคํา หรือ พระวิหารซึ่ง กระทํา ให้ทองคํา
นั ้นศักดิสิ
์ ทธิ์ 18 และว่า ‘ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่นบูชา คําปฏิญาณนั ้นไม่ผูกมัด แต่ผู้ใดจะ
ปฏิญาณอ้างเครือ
่ งตัง้ ถวายบนแท่นบูชานน
ั ้ ผู้นั ้นต้องกระทําตามคําปฏิญาณ� 19 คนโฉด
เขลาตาบอด สิ ่ง ใดจะสําคัญ กว่า เครือ
่ งตัง้ ถวายหรือ แท่น บูชาที่ กระทํา ให้ เครือ
่ งตัง้ ถวาย
20
นั ้น ศั กด ิ์สิทธิ์
เหตุ ฉะนี้ ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบู ชา ก็ ปฏิญาณอ้างแท่น บูชาและสิง่
สารพัด ซึ่ง อยู่ บนแท่ นบู ชาน ัน
้ 21 ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร ก็ ปฏิญาณอ้างพระวิหาร
และอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั ้น 22 ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างสวรรค์ ก็ปฏิญาณอ้าง
พระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้น 23 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมา
จารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง ของสะระแหน่ ยี ่ห ร่า
และขมิน
้ ส่วนข้อสําคัญแห่งพระราชบัญญัติ คือการพิพากษา ความเมตตาและความเชื่อ
นั ้นได้ ละเว้นเสีย สิ ่งเหล่านั ้นพวกเจ้าควรได้ กระทําอยู่แล้ว แต่ สิ ่งอ่น
ื นั ้นไม่ควรละเว้นด้วย
24 คนนําทางตาบอด เจ้ ากรองลูกนํ้า ออก แต่ กล ืนตั วอ ูฐ เข้าไป 25 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมา
จารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยเจ้า ขัด ชําระถ้วยชามแต่ ภายนอก ส่วนภายใน
ถ้วยชามนั ้นเต็ มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวกฟาริสี ตาบอด จงชําระสิง่ ที่ อยู่
ภายในถ้วยชามเสี ยก ่อน เพื่อ ข้างนอกจะได้ สะอาดด้วย 27 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจาร
ย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะว่า เจ้า เป็น เหมือนอุโมงค์ ฝัง ศพซึ่ง ฉาบด้วยปูน
ขาว ข้างนอกดู งดงามจริงๆ แต่ ข้างในเต็ม ไปด้วยกระดูก คนตายและการโสโครกสารพัด
28 เจ้าทัง
้ หลายก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ภายนอกนั ้นปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่
ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความชัว่ ช้า 29 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของพวกศาสดาพยากรณ์
และตกแต่ งอ ุ โมงค์ ฝัง ศพของผู้ ชอบธรรมให้งดงาม 30 แล ้ วกล่า วว่า ‘ถ้า เราได้ อยู่ในสมัย
บรรพบุรุษของเรานั ้น เราจะมีส่วนกับเขาในการทําโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ ให้ตกก็
หามิได้� 31 อย่างนั ้นเจ้าทัง้ หลายก็เป็นพยานปรักปรําตนเองว่า เจ้าเป็นบุตรของผู้ที่ได้ฆ่า
ศาสดาพยากรณ์ เหล่า นั ้น 32 เจ้ าทัง้ หลายจงกระทํา ตามที่ บรรพบุรุษ ได้ กระทํา นั ้น ให้ ครบ
ถ้วนเถิด 33 เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้ 34 เหตุฉะนั ้น ดู
เถิด เราใช้พวกศาสดาพยากรณ์ พวกนั กปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้า
เจ้ าก็ ฆ่า เสีย บ้าง ตรึง เสีย ที่ กางเขนบ้าง เฆี่ยนตี ในธรรมศาลาของเจ้า บ้าง ข่มเหงไล่ ออก
จากเมืองนี้ ไปเมืองโน้ นบ้าง 35 ดังนั ้นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่แผ่นดินโลก ตัง้ แต่
โลหิตของอาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์บุตรชายบารัคยา ที่ พวกเจ้าได้ฆ่า
เสียในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานน
ั ้ ย่อมตกบนพวกเจ้าทัง้ หลาย 36 เราบอกความจริง
แก่เจ้าทัง้ หลายว่า บรรดาสิง่ เหล่านี้ จะตกกับคนสมัยนี้
13

พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
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37 โอ

เยรู ซาเล็มๆ ที่ ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่ ได้รับใช้มาหาเจ้า
ถึง ตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก ของเจ้า ไว้เนื องๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูก อยู่ ใต้ ปี กของมัน แต่ เจ้
าไม่ยอมเลยหนอ 38 ดู เถิด ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิง้ ให้รกร้างแก่ เจ้า� 39 ด้วยเราว่า
แก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า เจ้ าจะไม่ เห ็น เราอีก จนกว่า เจ้า จะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ ผู้ เสด็จ มาใน
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”

24
การพยากรณ์ ถึงการทําลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
1 ฝ่ายพระเยซู ทรงออกจากพระวิหาร แล ้ว พวกสาวกของพระองค์ มาชี้ ตึ กทัง
้ หลายของ
พระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร 2 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สิ่งสารพัดเหล่านี้ พวกท่าน
เห็นแล้วมิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ ซ้อนทั บกันอยู่ที่ นี่ ซึ่งจะไม่ถู กทําลาย
ลงก็หามิได้� 3 เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัว
กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น
เมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้ � 4 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผูใดล่
้
อลวงท่านให้หลง 5 ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้าง
นามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� เขาจะล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป 6 ท่าน
ทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งสงครามและข่าวลือเรือ
่ งสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย
ด้วยว่า บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จํา ต้องบังเกิด ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่ มาถึง 7 เพราะประชาชาติ
จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทัง้ จะเกิ ดก ัน ดารอาหารและ
โรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ ต่างๆ 8 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เป็นขัน
้ แรกแห่ง
ความทุกข์ลําบาก 9 ในเวลานั ้นเขาจะมอบท่านทัง้ หลายไว้ให้ทนทุกข์ลําบากและจะฆ่าท่าน
เสีย และประชาชาติ ต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา 10 คราวนั ้นคนเป็ นอัน
มากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทัง้ จะเกลียดชังซึ่งกันและกัน 11 จะมีผูพยากรณ์
้
เท
็จ หลายคนเกิด ขึ้น และล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้หลงไป 12 ความรักของคนเป็ นอ ัน มากจะ
เยือกเย็นลง เพราะความชัว่ ช้าจะแผ่ขยายออกไป 13 แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั ้นจะรอด
14 ข่าวประเสริฐเรือ
่ งอาณาจักรนจ
ี้ ะประกาศไปทัว่ โลกให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ
แล้วที่สุดปลายจะมาถึง
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มก 13:14-23)

15 เหตุฉะนั ้น

เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดการรกร้างว่าง
เปล่า ที่ ดาเนี ย ลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวถึง นั ้น ตัง้ อยู่ในสถานบริสุทธิ์� (ผู้ ใดก็ ตามที่ ได้
อ่านก็ ให้ ผู้ นั ้น เข้าใจเอาเถิด� 16 “เวลานั ้น ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทัง้ หลาย
17 ผู้ ที่ อยู่บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน อย่า ให้ลงมาเก็บ ข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 18 ผู้ ที่
อยูตามทุ
่
่งนา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน 19 แต่ในวันเหล่านั ้น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิง
ที่ มี ครรภ์ หรือ หญิง ที่ มี ลู กอ ่อ นกิน นมอยู่ 20 จงอธิษฐานขอเพื่อ การที่ ท่านต้องหนี นั ้น จะ
ไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโต 21 ด้วยว่าในคราวนั ้นจะเกิดความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่
อย่างที่ไม่เคยมีตัง้ แต่เริม
่ โลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย 22 และถ้ามิได้ทรงให้
วันเหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า จะไม่มีเนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่ เลือกสรรไว้
จึงทรงให้วน
ั เหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า 23 ในเวลานั ้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์
อยูที
่ ่นี่� หรือ ‘อยูที
่ ่โน่ น� อย่าได้เชื่อเลย 24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทย
ี มเท็จและผูพยากรณ์
้
เท ี ยมเท็จ เกิด ขึ้น หลายคน และจะทํา หมายสําคัญ อันใหญ่ และการมหัศจรรย์ ถ้า เป็น ไปได้
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จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง 25 ดูเถิด เราได้บอกท่านทัง้ หลายไว้ก่อนแล้ว 26 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้าใครจะบอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผูน
้ ั ้นอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร� ก็จงอย่าออกไป
หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยูที
่ ่ห้องลับ� ก็จงอย่าเชื่อ
บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
27 ด้วยว่า ฟ้าแลบมาจากทิศ ตะวัน ออกส่องไปจนถึง ทิศ ตะวัน ตกฉั นใด การเสด็จ มาของ
บุตรมนุษย์ ก็ จะเป็น ฉั น นั ้น 28 ด้วยว่า ซากศพอยู่ ที่ไหน ฝูง นกอินทรีก็ จะตอมกัน อยู่ ที่ นั่น
29 แต่ พอสิน
้ ความทุกข์ลําบากแห่งวันเหล่านั ้นแล้ว ‘ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะ
ไม่ ส่องแสง ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ ที่ มี อํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือน
สะท้านไป� 30 เมื่อ นั ้น หมายสําคัญ แห่ งบ ุ ตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้น ในท้องฟ้า ‘มนุษย์ ทุ ก
ตระกูล ทัว่ โลก จะ ไว้ ทุกข์ � แล ้ว เขา จะ เห็น ‘บุ ตรม นุษย์ เสด็จ มา บน เมฆ ใน ท้องฟ้า� พร ้
อมด้วยฤทธานุ ภาพและสง่า ราศี เป็น อัน มาก 31 พระองค์ จะทรงใช้ เหล่ าทูต สวรรค์ ของ
พระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิง่ นั ก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว
จากลมทัง้ สี่ทิศนั ้น ตัง้ แต่ที่สุดฟ้าข้างนี้ จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้ น
จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)

บัดนี้ จงเรียนคํา อุปมาเรือ
่ งต้น มะเดื่อ เมื่ อก ิ่ งก ้านยั งอ ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็ รู ้
ว่า ฤดู รอ
้ นใกล้ จะถึง แล้ว 33 เช่น นั ้น แหละ เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น สิง่ ทัง้ ปวงนี้ ก็ ให้รู ว่
้ า เหตุ
34
การณ์ นั ้นมาใกล้ จะถึงประตู แล้ว
เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนชัว่ อายุ นี้ จะ
ไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้ จะสําเร็จ 35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คําของเราจะสูญหาย
ไปหามิได้เลย
32

36)

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาอย่างไม่คาดหมายของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-

36 แต่วันนั ้น

โมงนั ้น ไม่มีใครรู ้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู ้ รู แต่
้ พระบิดาของเรา
องค์ เดียว 37 ด้วยสมัย ของโนอาห์ เป็น อย่างไร เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาก็ จะเป็น อย่างนั ้น
ด้วย 38 เพราะว่าเมื่อก่อนวันนํ้าท่วมนั ้น คนทัง้ หลายได้กินและดื่มกัน ทําการสมรสและยก
ให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา 39 และนํ้าท่วมได้มากวาดเอาพวกเขา
ไปสิน
้ โดยไม่ทันรู้ตัวฉั นใด เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉั นนั ้นด้วย 40 เมื่อนั ้นสองคน
จะอยู่ที่ ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 41 หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่ โรงโม่ จะทรง
รับ คนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 42 เหตุ ฉะนั ้น จงเฝ้า ระวัง อยู่ เพราะท่านไม่ รู ว่
้ า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของท่านจะเสด็จ มาเวลาใด 43 จงจํา ไว้อย่างนี้ เถิด ว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ได้
้ ว่า ขโมย
44
จะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้
เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้
หลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั ้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่สัตย์ซ่ือ

ใครเป็น ผู้ รับ ใช้ สัตย์ ซื่อ และฉลาด ที่ นายได้ ตัง้ ไว้เหนื อ พวกผู้ รับ ใช้ สําหรับ แจกอาหาร
ตามเวลา 46 เมื่อ นายมาพบเขากระทํา อยู่ อย่างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ ผู้ นั ้ นก ็ จะเป็นสุข 47 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ ให้ ดู แลบรรดาข้าวของของท่านทุก อย่าง
48 แต่ ถ้า ผู้ รับ ใช้ ชั ่วน น
ั ้ จะคิด ในใจว่า ‘นายของข้า คงมาช้า� 49 แล ้ วจะตัง้ ต้น โบยตี เพื่อน
ผู้รับใช้และกินดื่มอยู่กับพวกขี้เมา 50 นายของผู้รับใช้ผู้นั ้นจะมาในวันที่เขาไม่คิด ในโมงที่
เขาไม่รู ้ 51 และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วนกับพวกคนหน้าซื่อใจคด
ซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน�
45
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คําอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน
1 “เมื่อถึงวันนั ้น อาณาจักรแห่งสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียง

ของตนออกไปรับเจ้าบ่าว 2 ในพวกเธอเป็นคนที่มีปัญญาห้าคน และเป็นคนโง่หา้ คน 3 พวก
ที่ โง่นั ้น เอาตะเกียงของตนไป แต่ หาได้ เอานํ้ามัน ไปด้วยไม่ 4 แต่ คนที ่ มี ปัญญานั ้น ได้ เอา
นํ้ามัน ใส่ ภาชนะไปกับ ตะเกียงของตนด้วย 5 เมื่อ เจ้า บ่าวยัง ช้า อยู่ พวกเธอทุก คนก็ พากัน
ง่วงเหงาและหลับไป 6 ครัน
้ เวลาเที่ยงคื นก็มี เสียงร้องมาว่า ‘ดู เถิด เจ้ าบ่าวมาแล้ว จงออ
กมารับท่านเถิด� 7 บรรดาหญิงพรหมจารีเหล่านั ้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตน 8 พวก
ที่โง่นั ้ นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของท่านให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเรา
ดั บอย ู่� 9 พวกที่ มี ปัญญาจึง ตอบว่า ‘ทํา อย่างนั ้น ไม่ ได้ เกรงว่า นํ้ามัน จะไม่ พอสําหรับ เรา
และเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสําหรับตัวเองจะดีกว่า� 10 เมื่อพวกเธอกําลังไปซื้อนั ้นเจ้าบ่าว
ก็มาถึง ผูที
้ ่พรอ
้ มอยูแล้
่ วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธส
ี มรสนั ้น แล้วประตูก็ปิด 11 ภายหลังหญิง
พรหมจารีอีกพวกหนึ่ งก็มาร้องว่า ‘ท่านเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย� 12 ฝ่าย
ท่านตอบว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า เราไม่ รู จั
้ ก ท่าน� 13 เหตุ ฉะนั ้น จงเฝ้า
ระวังอยู่ เพราะท่านทัง้ หลายไม่รู กํ
้ าหนดวันหรือโมงที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์
อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยงั เปรียบเหมือนชายผู้ หน ่งึ จะออกเดิน ทางไปยัง เมืองไกล จึง
เรียกพวกผู้รับใช้ของตนมา และฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้ 15 คนหนึ่ งท่านให้หา้ ตะลันต์
คนหนึ่ งสองตะลัน ต์ และอีกคนหนึ่ งตะลัน ต์ เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท
่านก็ออกเดินทางทันที 16 คนที่ได้รับห้าตะลันต์นั้นก็เอาเงินนั ้นไปค้าขาย ได้กําไรมาอีกห้า
ตะลันต์ 17 คนที่ได้รับสองตะลันต์นั้นก็ได้กําไรอีกสองตะลันต์เหมือนกัน 18 แต่คนที่ได้รับ
ตะลัน ต์ เดียวได้ ขุด หลุม ซ่อนเงิน ของนายไว้ 19 ครัน
้ อยู่มาช้า นาน นายจึง มาคิด บัญชีกับ ผู้
รับใช้เหล่านั ้น 20 คนที่ได้รับห้าตะลันต์ก็เอาเงินกําไรอีกห้าตะลันต์มาชีแ
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า
ท่านได้ มอบเงินห้าตะลัน ต์ ไว้กับข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ กําไรมาอีกห้าตะลัน ต์� 21 นาย
จึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผูรั
้ บใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้ อย เราจะตัง้ เจ้า
ให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22 คนทีได้
่ รับสองตะลันต์มาชีแ
้ จง
ด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้ มอบเงินสองตะลันต์ ไว้กับข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้าได้ กําไรมาอีก
สองตะลันต์� 23 นายจึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผูรั
้ บใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ือในของ
เล็กน้ อย เราจะตัง้ เจ้าให้ดู แลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 24 ฝ่ายคน
ที่ ได้ รับ ตะลัน ต์ เดียวมาชีแ
้ ัก ท่านว่า ท่านเป็น คนใจแข็ง เก ี่ยว
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า รู จ
ผลที่ ท่านมิได้ หว่าน เก็บสํ่าสมที่ ท่านมิได้ โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ ของท่าน
ไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดู เถิด นี่ แหละเงิน ของท่าน� 26 นายจึง ตอบเขาว่า ‘เจ้ าผู้ รับ ใช้ ชัว่ ช้า และ
เกียจคร้าน เจ้ าก็ รู อ
้ ยู่ ว่า เราเกี่ยวที่ เรามิ ได้ หว่าน เก ็บ สํ่า สมที่ เรามิ ได้ โปรย 27 เหตุ ฉะนั ้น
เจ้ าควรเอาเงิน ของเราไปฝากไว้ที่ ธนาคาร เมื่อ เรามาจะได้ รบ
ั เงิน ของเราทัง้ ดอกเบี้ย ด้วย
28 เพราะฉะนั ้น จงเอาเงิน ตะลัน ต์ เดียวนั ้น จากเขาไปให้ คนที ่ มี สิ บตะลัน ต์ 29 ด้วยว่า ทุก
คนที่ มีอยู่แล้ว จะเพิม
่ เติมให้แก่ ผู้นั ้นจนมีเหลือเฟือ แต่ ผู้ที่ ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็ จะต้อง
เอาไปจากเขา 30 จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ นี้ ไปทิง้ เสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการ
ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน�
14
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เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะเสด็จ มาในสง่า ราศี ของพระองค์ พร ้ อมกับ เหล่า ทูต สวรรค์ อน
ั บริ
สุทธิ ์ ทัง้ ปวง เมื่อ นั ้น พระองค์ จะประทับ บนพระที่ นั ่ งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ 32 บรรดา
ประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์
ทัง้ หลายโดยแยกพวกหนึ่ งออกจากอีกพวกหนึ่ ง เหมือนอย่างผูเ้ ลี้ยงแกะแยกแกะออกจาก
แพะ 33 และพระองค์ จะทรงจัด ฝูง แกะให้ อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ แต่ ฝูง แพะ
นั ้น จะทรงจัด ให้ อยู่ เบื้องซ้าย 34 ขณะนั ้น พระมหากษั ตริย์ จะตรัส แก่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ เบื้อง
ขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ ว่า ‘ท่านทัง้ หลายที่ ได้ รับ พระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับ
เอาราชอาณาจักรซึ่ง ได้ ตระเตรียมไว้สํา หรับท ่า นทัง้ หลายตัง้ แต่ แรกสร้างโลกเป็น มรดก
35 เพราะว่า เมื่อ เราหิว ท่านทัง
้ หลายก็ ได้ จัดหาให้ เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ ให้ เราดื่ม
เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ ได้ ต้อนรับเราไว้ 36 เราเปลือยกาย ท่านก็ ได้ ให้เสื้อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เมื่อ เราเจ็บ ป่วย ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา เมื่อ เราต้องจํา อยู่ ในคุก ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา�
37 เวลานั ้น บรรดาผู้ ชอบธรรมจะกราบทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ที่ ข้า พระองค์ เห ็ นพ
ระองค์ ทรงหิว และได้ จัด มาถวายแด่ พระองค์ แต่ เมื่อไร หรือ ทรงกระหายนํ้า และได้ ถวาย
ให้ พระองค์ ดื่ม แต่ เมื่อไร 38 ที่ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระองค์ ทรงเป็น แขกแปลกหน้า และได้
ต้อนรับ พระองค์ ไว้ แต่ เมื่อไร หรือ เปลือยพระกาย และได้ สวมฉลองพระองค์ ให้ แต่ เมื่อไร
39 ที่ ข้า พระองค์ เห ็ นพระองค์ ประชวรหรือ ต้องจํา อยู่ ในคุก และได้ มาเฝ้า พระองค์ นั้น แต่
เมื่อไร � 40 แล ้ว พระมหากษั ตริย์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า ซึ่ง ท่านได้ กระทํา แก่ คนใดคนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องของเรานี้ ถึง แม้ จะตํ่าต้อยเพียงไร ก็
เหมือนได้ กระทํา แก่ เราด้วย� 41 แล ้ว พระองค์ จะตรัส กับ บรรดาผู้ ที่ อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์
ด้วยว่า ‘ท่านทัง้ หลาย ผู้ ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่ง ไหม้ อยู่เป็น นิ ตย์
ซึ่งเตรียมไว้สําหรับพญามารและสมุนของมันนั ้น 42 เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็ มิได้ ให้เรา
กิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ มิได้ ให้เราดื่ม 43 เราเป็น แขกแปลกหน้า ท่านก็ ไม่ ได้ ต้อนรับ เรา
ไว้ เราเปลือยกาย ท่านก็ ไม่ได้ ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจําอยู่ในคุก ท่านไม่
ได้เยีย
่ มเรา� 44 เขาทัง้ หลายจะทูลพระองค์ด้วยว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ที่ ข้าพระองค์ได้เห็นพ
ระองค์ ทรงหิว หรือ ทรงกระหายนํ้า หรือ ทรงเป็น แขกแปลกหน้า หรือ เปลือยพระกาย หรือ
ประชวร หรือต้องจําอยู่ในคุก และข้าพระองค์มิได้ปรนนิ บัติพระองค์นั ้นแต่เมื่อไร� 45 เมื่อ
นั ้นพระองค์จะตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ซึ่งท่านมิได้กระทําแก่
ผู้ตํ่าต้อยที่สุดสักคนหนึ่ งในพวกนี้ ก็เหมือนท่านมิได้กระทําแก่เรา� 46 และพวกเหล่านี้ จะ
ต้องออกไปรับโทษอยูเป็
่ นนิ ตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์�
31

26
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2; ลก 22:1-2)

ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง รับสัง่ แก่ พวกสาวกของ
พระองค์ ว่า 2 “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่ ว่า อีก สองวัน จะถึง เทศกาลปัส กา และบุตรมนุษย์ จะต้อง
ถูก ทรยศให้ ถู กตรึง ที่ กางเขน � 3 ครัง้ นั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้
ใหญ่ของประชาชนได้ประชุมกันที่คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต ผู้ซึ่งเรียกขานกันว่า คายาฟาส
4 ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซู ด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสีย 5 แต่ พวกเขาพูดว่า “ในวันเทศกาล
เลี้ยงอย่าพึ่งทําเลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดการวุน
่ วาย�
1

มารียช
์ าวบ้านเบธานี ชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทัง้ หลาย (มก 14:3-9; ยน 12:1-8)

ในคราวที่ พระเยซู ทรงประทั บอยู่หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมนคนโรคเรือ
้ น 7 ขณะ
เมื่อ พระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิง ผู้ หน ่งึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมราคาแพงมาก
6
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มาเฝ้าพระองค์ แล้วเทนํ้ามันนั ้นบนพระเศียรของพระองค์ 8 พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็
นก ็ ไม่ พอใจ จึง ว่า “เหตุ ใดจึง ทําให้ ของนี้ เสีย เปล่า 9 ด้วยนํ้ามัน นี้ ถ้า ขายก็ ได้ เงิน มาก แล ้
วจะแจกให้คนจนก็ได้� 10 เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “กวนใจหญิงนี้ ทําไม เธอ
ได้กระทําการดีแก่เรา 11 ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ แต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไป
12 ซึ่งหญิงนี้ ได้เทนํ้ามันหอมบนกายเรา เธอกระทําเพื่อการศพของเรา 13 เราบอกความจริง
แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ที่ ไหนๆทัว่ โลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้ จะประกาศไป การซึ่งหญิงนี้ ได้ กระทํา
จะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั่นด้วย�
ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)
14 ครัง
้ นั ้นคนหนึ่ งในพวกสาวกสิบสองคนชื่อ ยูดาสอิสคาริโอท ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่
15 ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทัง
้ หลายจะให้อะไรข้าพเจ้า� ฝ่ายเขา
ก็สัญญาจะให้เหรียญเงินแก่ยูดาสสามสิบเหรียญ 16 ตัง้ แต่เวลานั ้นมายูดาสก็คอยหาช่อง
ที่จะทรยศพระองค์
การจัดเตรียมเบื้องต้นสําหรับเทศกาลปัสกา (มก 14:12-16; ลก 22:7-13)
ในวัน ต้น เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ พวกสาวกมาทูล ถามพระเยซู ว่า “พระองค์ ทรง
ปรารถนาจะให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจัด เตรียมปัส กาให้ พระองค์ เสวยที่ ไหน � 18 พระองค์
จึง ตรัสว ่า “จงเข้าไปหาผู้ หน ่งึ ในกรุ ง นั ้น บอกเขาว่า ‘พระอาจารย์ ว่า เวลาของเรามาใกล้
แล้ว เราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเรา� ” 19 ฝ่ายสาวกเหล่านั ้นก็
กระทําตามที่พระเยซูทรงรับสัง่ แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
17

อาหารมื้อแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21; ลก 22:14-23; ยน 13:2-30)
20 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า พระองค์เอนพระกายลงร่วมสํารับกับสาวกสิบสองคน 21 เมื่อรับ
ประทานกัน อยู่ พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนหนึ่ ง ในพวก
ท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นั ก ต่างคนต่างเริมท
่ ูลถามพระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ� 23 พระองค์ตรัสตอบว่า “ผู้ที่เอาอาหารจิม
้ ในชาม
เดีย วกั นก ับ เรา ผู้ นั ้น แหละที่ จะทรยศเรา 24 บุ ตรมนุษย์ จะเสด็จ ไปตามที่ ได้ เข ียนไว้ วา่
ด้วยพระองค์นั ้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้นมิได้บังเกิดมาก็จะเป็นการดีต่อ
คนนั ้น เอง� 25 ยู ดาสที่ ได้ ทรยศพระองค์ ทูล ถามว่า “อาจารย์ เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์ หรือ �
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านพูดเองแล้วนี่�
การตัง้ พิธศ
ี ีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
ระหว่างอาหารมื้อนั ้น พระเยซู ทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ทรงหัก
ส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบ
ถ้วยมาขอบพระคุณ และส่ง ให้ เขา ตรัสว ่า “จงรับ ไปดื่ มท ุก คนเถิด 28 ด้วยว่า นี่ เป็น โลหิต
ของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลัง่ ออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็ นอันมาก
29 เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้าํ ผลแห่งเถาองุน
่ ต่อไปอีกจนวันนั ้นมาถึง คือวันที่
เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา�
26

38)

ทรงพยากรณ์ ว่า เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31; ลก 22:31-34; ยน 13:36-

30 เมื่อพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญแล้ว เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ 31 ครัง
้ นั ้น

พระเยซู ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ในคื นว ัน นี้ ท่านทุก คนจะสะดุด เพราะเรา ด้วยมี คํา เขียนไว้
ว่า ‘เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั ้นจะกระจัดกระจายไป� 32 แต่เมื่อเราฟื้ นขึ้นมาแล้ว
เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่าน� 33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “แม้คนทัง้ ปวงจะ
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สะดุดเพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะสะดุดกหามิ
็
ได้เลย� 34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า ในคืนนี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � 35 เปโตรทูลพระองค์
ว่า “ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย� เหล่
าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ใกล้วันสิน
้ พระชนม์ (มก 14:32-42; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
แล้วตรัสกับสาวกว่า “จง
37
นั ่งอยูที
่ ่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่ น�
พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรชายทัง้ สองของ
เศเบดี ไปด้วย พระองค์ ทรงเริม
่ โศกเศร้า และหนั ก พระทัย ยิง่ นั ก 38 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขา
ว่า “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยูก
่ ับเราที่นี่ เถิด�
36 แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหน่ง
ึ เรียกว่า เกทเสมนี

พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (มก 14:35-41; ลก 22:4144; ฮบ 5:7)
39 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ก็ ซบพระพักตร์ลงถึ งด ิน อธิษฐานว่า “โอ
พระบิดาของข้า พระองค์ ถ้า เป็น ได้ ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ เถิด แต่ อย่างไร
ก็ ดี อย่า ให้ เป็น ตามใจปรารถนาของข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์�
40 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มายัง สาวกเหล่า นั ้น เห ็น เขานอนหลั บอย ู่ และตรัส กับ เปโตรว่า
“เป็นอย่างไรนะ ท่านทัง้ หลายจะคอยเฝ้าอยูก
่ ับเราสักชัว่ เวลาหนึ่ งไม่ได้หรือ 41 จงเฝ้าระวัง
และอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง จิตใจพร้อมแล้วกจริ
็ ง แต่เนื้ อหนั งยังอ่อนกํา
ลัง� 42 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครัง้ ที่สองอีกว่า “โอ ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้า
ถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ ไม่ ได้ และข้า พระองค์ จํา ต้องดื่ม แล้ว ก็ ให้เป็น ไปตามนํ้า
พระทัยของพระองค์� 43 ครัน
้ พระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอีก เพราะเขา
44
ลืมตาไม่ขึ้น พระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไปอธิษฐานครัง้ ที่สามด้วยถ้อยคําเช่นเดิ
มอ ีก 45 แล ้ว พระองค์ เสด็จ มายัง พวกสาวกของพระองค์ ตรัสว ่า “เดีย
๋ วนี้ จงนอนต่อ ไปให้
หายเหนื่ อยเถิด ดูเถิด เวลามาใกล้แล้ว และบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของ
คนบาป 46 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ที่จะทรยศเรามาใกล้แล้ว�
การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
ดูเถิด ยูดาส คนหนึ่ งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น ได้เข้า
มา และมี ประชาชนเป็ นอ ัน มากถือ ดาบ ถือ ไม้ ตะบอง มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้
ใหญ่แห่งประชาชน 48 ผู้ที่จะทรยศพระองค์นั้นได้ให้อาณั ติสัญญาณแก่เขาว่า “เราจะจุบผู้
ใด ก็เป็นผู้นั ้นแหละ จงจับกุมเขาไว้ให้แน่ นหนาเถิด� 49 ขณะนั ้น ยูดาสตรงมาหาพระเยซู
ทูลว่า “สวัสดี พระอาจารย์� แล้วจุบพระองค์ 50 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “สหายเอ๋ย มาที่ นี่
ทําไม � คนเหล่านั ้ นก ็ เข ้า มาจับ พระเยซู และคุม ไป 51 ดู เถิด มี คนหนึ่ ง ที่ อยู่ กับ พระเยซู ยื่
นมือชักดาบออก ฟันหูผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตขาด 52 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “จง
เอาดาบของท่านใส่ ฝัก เสีย ด้วยว่า บรรดาผู้ ถือ ดาบจะพินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิด ว่า เรา
จะอธิษฐานขอพระบิดาของเรา และในบัด เดีย
๋ วนั ้น พระองค์ จะทรงประทานทูต สวรรค์ แก่
เรากว่าสิบสองกองไม่ได้หรือ 54 แต่ถ้าเป็นเช่นนั ้นพระคัมภีรที
์ ่วา่ จําจะต้องเป็นอย่างนี้ จะ
55
สําเร็จได้อย่างไร�
ขณะนั ้นพระเยซูตรัสกับหมู่ชนว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจรหรือ
จึง ถือ ดาบ ถือ ตะบองออกมาจับ เรา เราได้ นั่ งก ั บท ่า นทัง้ หลายสัง่ สอนในพระวิหารทุก วัน
ท่านก็หาได้จับเราไม่ 56 แต่เหตุการณ์ ทัง้ สินที
่ บังเกิดขึ้นนี้ ก็เพื่อจะสําเร็จตามพระคัมภีร ์
้ ได้
ที่ พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ เขียนไว้� แล้วสาวกทัง้ หมดก็ ได้ ละทิง้ พระองค์ ไว้และพากันหนี
ไป
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65; ยน 18:12, 19-24)
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา
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ผู้ ที่ จับ พระเยซู ได้ พาพระองค์ ไปยัง คายาฟาสมหาปุโรหิต ที่ ซึ่ง พวกธรรมาจารย์ และ
พวกผูใหญ่
้
ได้ประชุมกันอยู่ 58 แต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจนถึงคฤหาสน์ ของมหา
ปุโรหิต แล้วเข้าไปนั ่งข้างในกับคนใช้ เพื่อจะดู วา่ เรือ
่ งจะจบลงอย่างไร 59 พวกปุโรหิตใหญ่
พวกผู้ ใหญ่ กับ บรรดาสมาชิก สภาได้ หาพยานเท็จ มาเบิก ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะประหาร
พระองค์เสีย 60 แต่หาหลักฐานไม่ได้ เออ ถึงแม้มีพยานเท็จหลายคนมาให้การกห
็ าหลักฐาน
ไม่ ได้ ในที่ สุ ดก ็ มี พยานเท็จ สองคนมา 61 กล่าวว่า “คนนี้ ได้ ว่า ‘เราสามารถจะทําลายพระ
วิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้น ใหม่ ในสามวัน� ” 62 มหาปุโรหิต จึง ลุก ขึ้น ถามพระองค์
ว่า “ท่านจะไม่ตอบอะไรหรือ คนเหล่านี้ เป็นพยานปรักปรําท่านด้วยเรือ
่ งอะไร� 63 แต่ พระ
เยซู ทรงนิ่ งอยู่ มหาปุโรหิตจึงกล่าวแก่ พระองค์ ว่า “เราสัง่ ให้ท่านปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ให้ บอกเราว่า ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า หรือ ไม่� 64 พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว และยิง่ กว่านั ้นอีก เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ในเวลาเบื้อง
หน้านั ้น ท่านทัง้ หลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงฤทธานุภาพ และ
เสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์� 65 ขณะนั ้นมหาปุโรหิตจึงฉี กเสื้อของตน แลวว
้ ่า “เขาได้พู
ดหมิน
่ ประมาทแล้ว เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด บัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ได้ยินเขาพูด
หมิน
่ ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร� คนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “เขามีความผิดถึง
ตาย� 67 แล้วเขาถ่ มน้าํ ลายรดพระพักตร์พระองค์ และตี พระองค์ และคนอื่นเอาฝ่ามือตบ
พระองค์ 68 แล้วว่า “เจ้าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้เรารู ว้ า่ ใครตบเจ้า� 69 ขณะนั ้นเปโตรนั ่
งอยูภ
่ ายนอกบริเวณคฤหาสน์ นั ้น มีสาวใช้คนหนึ่ งมาพูดกับเขาว่า “เจ้าได้อยูกั
่ บเยซูชาวกา
ลิ ลี ด้วย � 70 แต่ เปโตรได้ ปฏิเสธต่อ หน้า คนทัง้ ปวงว่า “ที่ เจ้ าว่า นั ้น ข้า ไม่ รู เ้ รือ
่ ง � 71 เมื่อ เป
โตรได้ออกไปที่ระเบียง สาวใช้อีกคนหนึ่ งแลเห็นจึงบอกคนทัง้ ปวงที่อยูที
่ ่นั ่นว่า “คนนี้ ได้อยู่
72
กับ เยซู ชาวนาซาเร็ธ ด้วย� เปโตรจึง ปฏิเสธอีก ด้วยคํา ปฏิญาณว่า “ข้า ไม่ รู จั
้ ก คนนั ้น�
73 อีก สัก ครู หน
่ ่งึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ใกล้ ๆนั ้ นก็มาว่าแก่ เปโตรว่า “เจ้ าเป็นคนหนึ่ งในพวก
นั ้นแน่ แล้ว ด้วยว่าสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อตัวเจ้าเอง� 74 แล้วเปโตรก็เริม
่ สบถและสาบานว่า
“ข้าไม่รู จั
้ กคนนั ้น� ในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน 75 เปโตรจึงระลึกถึงคําของพระเยซูที่ตรัสแก่เขาว่า
“ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่นยิง่
นั ก
57

27
สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต
ครันร
้ ุ่ง เช้า บรรดาพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ แห่งประชาชนปรึกษากัน ด้วยเรือ
่ ง
พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์ เสีย 2 เขาจึ งม ัด พระองค์ พาไปมอบไว้แก่ ปอนทิ อส
ั ปี ลาต
เจ้าเมือง
1

การสํานึ กผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)
3 เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ นําเงินสามสิบเหรียญ
นั ้น มาคืนให้ แก่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ 4 กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ ทําบาปที่ ได้ ทรยศ
โลหิตอันบริสุทธิ์� คนเหล่านั ้นจึงว่า “การนั ้นเป็นธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง�
5 ยู ดาสจึง ทิง
้ เงิน นั ้น ไว้ในพระวิหารและจากไป แล ้ว เขาก็ ออกไปผูก คอตาย 6 พวกปุโรหิต
ใหญ่จึงเก็บเอาเงินนั ้นมาแล้วว่า “เป็นการผิดพระราชบัญญัติที่จะเก็บเงินนั ้นไว้ในคลังพระ
วิหาร เพราะเป็นค่าโลหิต� 7 เขาก็ปรึกษากันและได้เอาเงินนั ้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้ สําหรับ
เป็ นที ่ ฝัง ศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8 เหตุ ฉะนั ้น ทุ ่ง นั ้น จึง เรียกว่า ทุ ่ง โลหิต จนถึง ทุก วัน นี้
9 ครัง
้ นั ้ นก ็ สําเร็จ ตามพระวจนะโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง ว่า ‘และพวกเขาก็ รบ
ั เงิน
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สามสิบ เหรียญ ซึ่ง เป็น ราคาของผู้ ที่ เขาตี ราคาไว้นั ้น � คือ ที่ คนอิสราเอลบางคนตี ราคาไว้
10 ‘แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อ ตามที่องค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า�
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าปีลาต
11 เมื่อ พระเยซู ทรงยืน อยู่ต่อ หน้า เจ้า เมือง เจ้ าเมืองจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็ นกษั ตริ
ย์ของพวกยิวหรือ� พระเยซู ตรัสกั บท่านว่า “ก็ ท่านว่าแล้ วนี่� 12 แต่ เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงตอบประการใด 13 ปี ลาตจึง
กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “ซึ่ง เขาได้ กล ่าวความปรักปรํา ท่านเป็น หลายประการนี้ ท่านไม่ ได้ ยิน
หรือ� 14 แต่พระองค์ก็มิได้ตรัสตอบท่านสักคําเดียว เจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
พวกยิวให้ปล่อยบารับบัสและตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวต
ิ
ใน เทศกาล เลี้ยง นั ้น เจ้ า เมือง เคย ปล่อย นั กโทษ คน หนึ่ ง ให้ แก่ หมู่ ชน ตามใจ ชอบ
16 คราวนั ้น พวกเขามี นักโทษสําคัญ คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส 17 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ คนทัง
้ ปวงชุ มนุ
มกัน แล้ว ปี ลาตได้ ถามเขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายปรารถนาให้ ข้าพเจ้า ปล่อยผู้ ใดแก่ เจ้า บารับ
บัสหรือพระเยซู ที่เรียกว่า พระคริสต์� 18 เพราะท่านรู อยู
้ ่แล้วว่าเขาได้มอบพระองค์ไว้ด้วย
ความอิจฉา 19 ขณะเมื่อปี ลาตนั ่ งบัลลั งก์พิพากษาอยู่นั ้น ภรรยาของท่านได้ ใช้คนมาเรียน
ท่านว่า “ท่านอย่า พัว พั นก ับ เรือ
่ งของคนชอบธรรมนั ้น เลย ด้วยว่า วัน นี้ ดิ ฉั น ทุกข์ ใจหลาย
ประการกับความฝันเกี่ยวกั บท่านผู้นั ้น� 20 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ ยุยงหมู่
ชนขอให้ปล่อยบารับบัส และให้ประหารพระเยซู เสีย 21 เจ้ าเมืองจึงถามเขาว่า “ในสองคน
นี้ เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนให้แก่เจ้า� เขาตอบว่า “บารับบัส� 22 ปี ลาตจึงถามพวกเขาว่า
“ถ้า อย่างนั ้น เราจะทํา อย่างไรแก่ พระเยซู ที่ เรียกว่า พระคริสต์� เขาพากั นร ้ องแก่ ท่านว่า
“ให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 23 เจ้าเมืองถามว่า “ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด� แต่
เขาทัง้ หลายยิง่ ร้องว่า “ให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 24 เมื่อปี ลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะ
เกิด วุน
่ วายขึ้น ท่านก็ เอานํ้า ล้างมือ ต่อ หน้า หมู่ ชน แล ้ วว ่า “เราไม่ มี ผิด ด้วยเรือ
่ งโลหิต ของ
25
คนชอบธรรมคนนี้ เจ้ารับธุระเอาเองเถิด� บรรดาหมู่ชนเรียนว่า “ให้โลหิตของเขาตกอยู่
แก่ เราทั งบ
้ ุตรของเราเถิด� 26 ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา และเมื่อท่านได้ โบยตี พระเยซู
แล้ว ท่านก็มอบพระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขน
15

พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)
27 พวกทหารของเจ้า เมืองจึง พาพระเยซู ไปไว้ ในศาลาปรีโทเร ี ยม แล้ว ก็ รวมทหารทัง
้
28
กองล้อมพระองค์ ไว้ และพวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์ ออก เอาเสื้อ สี แดงเข้ม มาสวม
พระองค์ 29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสานเป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์ แล้วเอา
ไม้ออ
้ ให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และเขาได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์
เยาะเย้ยพระองค์ว่า “กษั ตริยของพวกยิ
์
วเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� 30 แล้วเขาก็ถ่มน้าํ ลาย
รดพระองค์ และเอาไม้อ้อนัน
้ ตีพระเศียรพระองค์ 31 เมื่อพวกเขาเยาะเย้ยพระองค์แล้ว เขา
ถอดเสื้อ นั ้น ออก แล ้ว เอาฉลองพระองค์ สวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง เสีย ที่
กางเขน 32 ขณะที่พวกเขาออกไปนั ้น เขาได้พบชาวไซรีนคนหนึ่ งชื่อซีโมน เขาจึงเกณฑ์คน
นั ้นให้แบกกางเขนของพระองค์ไป
การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
แปลว่า สถานที่กะโหลกศีรษะ
34 เขาเอานํ้า องุน
่ เปรีย
้ วระคนกับ ของขมมาถวายพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงชิม ก็ ไม่ เสวย
35 ครัน
้ ตรึง พระองค์ ที่ กางเขน แล้ว เขา ก็ เอา ฉลอง พระองค์ มา จับ สลาก แบ่ง ปั นก ัน เพื่อ
จะสําเร็จ ตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง ว่า ‘เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ เขาแบ่ง ปั นก
ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั ้น เขาก็ จับ สลากกัน� 36 แล ้ว พวกเขาก็ นั่ง เฝ้า พระองค์ อยู่ ที่
33 เมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ แห่งหน่ง
ึ ซึ่งเรียกว่ากลโกธา
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นั ่น 37 และได้ เอาถ้อยคํา ข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ ไปติด ไว้ เหนื อ พระเศียร ซึ่ งอ ่า นว่า “ผู้ นี้
คือ เยซู กษั ตริย์ ของชนชาติ ยิว � 38 คราวนั ้ นม ี โจรสองคนถูก ตรึง ไว้พร ้ อมกับ พระองค์ ข้าง
ขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง ข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 39 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไปมานั ้ นก ็ ด่าทอ
พระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขา 40 กล่าวว่า “เจ้ าผู้ จะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้น ในสามวัน
น่ ะ จงช่วยตัว เองให้ รอด ถ้า เจ้า เป็น บุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขนเถิด� 41 พวก
ปุโรหิตใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์และพวกผู้ ใหญ่ ก็ เยาะเย้ย พระองค์ เช่นก ั นว่า 42 “เขาช่วย
คนอื่นให้รอดได้ แต่ ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ ถ้าเขาเป็นกษั ตริย์ของชาติ อิสราเอล ให้เขาลง
มาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถิด และเราจะเชื่อเขา 43 เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัย
ในเขาก็ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดีย
๋ วนี้ เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า ‘เราเป็นพระบุตรของ
44
พระเจ้า� ” ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน
เก ิด ความมืด ตัง้ แต่ เท ี่ ยงจนถึ งบ ่ายสามโมง พระเยซู ทรงสิน
้ พระชนม์ (มก 15:33-41;
ลก 23:44-49; ยน 19:30-37)
45 แล้ว ก็ บังเกิด ความมืด ทั ่วท ัง
้ แผ่นดิน ตัง้ แต่ เวลาเที่ยงวัน จนถึ งบ่ายสามโมง 46 ครัน
้
ประมาณบ่ายสามโมงพระเยซู ทรงร้องเสียงดัง ว่า “เอลี เอลี ลามาสะบัก ธานี � แปลว่า
“พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ เสีย
� 47 บางคนในพวกที่ ยน
ื อยู่ที่ นั่น เมื่อ ได้ ยินก ็ พูด ว่า “คนนี้ เรียกเอลี ยาห์� 48 ในทันใดนั ้น
คนหนึ่ ง ในพวกเขาวิง่ ไปเอาฟองนํ้า ชุ บน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วเสียบปลายไม้ อ้อ ส่ง ให้พระองค์ เสวย
49 แต่คนอื่นรอ
้ งว่า “อย่าเพิง่ ให้เราคอยดูซิว่าเอลียาห์จะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่� 50 ฝ่าย
พระเยซู เมื่อพระองค์รอ
้ งเสียงดังอีกครัง้ หนึ่ ง ก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
ม่านกัน
้ สถานที่บริสุทธิที
์ ่สุดในพระวิหารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)
51 และดูเถิด ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็ นสองท่อนตัง
้ แต่บนตลอดล่าง แผ่นดินกไหว
็
52
ศิ ลาก ็ แตกออกจากกัน อุโมงค์ ฝัง ศพก็ เปิด ออก ศพของพวกวิสุทธิ ชนหลายคนที่ ล่วง
หลับไปแล้วได้ เป็นขึ้นมา 53 ภายหลังที่ พระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ออกจาก
อุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิป
์ รากฏแก่คนเป็นอันมาก 54 บัดนี้ เมื่อนายร้อยและทหาร
ที่เฝ้าพระเยซูอยูด้
่ วยกันได้เห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ เหล่านั ้นซึ่งบังเกิดขึ้น ก็พากันครั ่
นคร้ามยิง่ นั ก จึงพูดกนว
ั ่า “แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 55 ที่นั ่นมห
ี ญิงหลาย
คนที่ได้ติดตามพระเยซูจากแคว้นกาลิลีเพื่อปรนนิ บัติพระองค์ มองดูอยู่แต่ไกล 56 ในพวก
นั ้นมีมารียช
์ าวมักดาลา มารียม
์ ารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบุตรเศเบดี
โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธียนําพระศพของพระเยซูไปฝัง (มก 15:42-47; ลก 23:50-56;
ยน 19:38-42)
57 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า มีเศรษฐี คนหนึ่ งมาจากบ้านอาริมาเธียชื่อโยเซฟ เป็นสาวกของ
พระเยซู ด้วย 58 เขาได้ เข ้า ไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู ปี ลาตจึง สัง่ ให้ มอบพระศพนั ้น
ให้ 59 เมื่อ โยเซฟได้ รบ
ั พระศพมาแล้ว เขาก็ เอาผ้า ป่านที่ สะอาดพัน หุม
้ พระศพไว้ 60 แล ้ว
เชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตน ซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลา เขาก็กลงิ้ หินใหญ่
ปิดปากอุโมงค์ ไว้แล้วก็ จากไป 61 ฝ่ายมารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่ งนั ้น ก็ นั ่งอยู่ที่
นั ่นตรงหน้าอุโมงค์
พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้
62 วัน ต่อ มา คือ วัน ถัด จากวัน ตระเตรียม พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี พากัน ไปหาปี
ลาต 63 เรียนว่า “เจ้ าคุณ ขอรับ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจํา ได้ ว่า คนล่อลวงผู้ นั ้น เมื่อ เขายั งม ี ชี วิ
ตอยู่ได้พูดว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่� 64 เหตุฉะนั ้น ขอได้มีบัญชาสัง่ เฝ้า
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อุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สาม เกลือกว่าสาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืน และลักเอา
ศพไป แลว
้ จะประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และการหลอกลวง
ครัง้ นี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่า ครังก
้ ่อ นอีก� 65 ปี ลาตจึง บอกเขาว่า “พวกท่านจงเอายามไปเถิด
จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ท่านจะทําได้� 66 เขาจึงไปทําอุโมงค์ให้มัน
่ คง ประทับตราไว้ที่หิน
และวางยามประจําอยู่

28
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
ภายหลัง วัน สะบาโต เวลาใกล้ รุง่ เช้า วัน ต้น สัปดาห์ มาร ีย์ชาวมัก ดาลากับ มารีย์อีกคน
หนึ่ ง มาดู อุโมงค์ 2 ดู เถิด ได้ เก ิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ ยิง่ นั ก เพราะทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้
เป็น เจ้า ได้ ลงมาจากสวรรค์ กล ิ้ งก ้อนหิน นั ้น ออกจากปากอุโมงค์ แล้ว ก็ นั ่ง อยู่ บนหิน นั ้น
3 ใบหน้า ของทู ตน ัน
้ เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อของทู ตนันก
้ ็ขาวเหมือนหิมะ 4 พวกยามที่ เฝ้า
อยูกล
่ ัวทูตองค์นั้นจนตัวสัน
่ และเป็นเหมือนคนตาย 5 ทูตสวรรค์นั ้นจึงกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า
“อย่ากลัวเลย เพราะเรารู อยู
้ ่ว่าท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู ซ่ึงถูกตรึงที่ กางเขน 6 พระองค์
หาได้ ประทั บอยู่ที่ นี่ไม่ เพราะพระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่ พระองค์ ได้ ตรัสไว้นั ้น มาด
ู ที่ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ บรรทมอยู่ นั ้น 7 แล ้ว จงรีบ ไปบอกพวกสาวกของพระองค์ เถิด ว่า
พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และดู เถิด พระองค์ เสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อ
นท่า นทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็น พระองค์ ที่ นั่น ดู เถิด เราได้ บอกท่านแล้ว� 8 หญิง เห
ล่านั ้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทัง้ กลัวทัง้ ยินดีเป็นอันมาก วิง่ นําความไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์ 9 ขณะที่ หญิง เหล่า นั ้น ไปบอกสาวกของพระองค์ ดู เถิด พระเยซู ได้ เสด็จ พบเขา
และตรัสว ่า “จงจําเริญ เถิด� หญิง เหล่านั ้ นก ็ มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการ
พระองค์ 10 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “อย่า กลัว เลย จงไปบอกพวกพี่ น้องของเราให้ ไปยัง
แคว้นกาลิลี และพวกเขาจะได้พบเราที่นั ่น�
คํารายงานของพวกทหารยาม
11 ขณะที่ พวกผู้ หญิง กําลัง ไปอยู่ นั ้น ดู เถิด มี บางคนในพวกที่ เฝ้า ยามได้ เข ้า ไปในเมือง
เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงที่ บังเกิดขึ้นนั ้นให้พวกปุโรหิตใหญ่ฟัง 12 เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่ประชุม
ปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้ว ก็แจกเงินเป็ นอันมากให้แก่พวกทหาร 13 สัง่ ว่า “พวกเจ้าจง
พูดว่า ‘พวกสาวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับอยู่� 14 ถ้าความ
นี้ ทราบถึงหูเจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษ� 15 พวกทหารจึงยอมรับเงิน และ
ทําตามที่ถูกสอนมา และความนี้ ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนทุกวันนี้
1

พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริสต์
แล ้ วสาวกสิบ เอ็ด คนนั ้ นก ็ ได้ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี ถึง ภูเขาที่ พระเยซู ได้ ทรงกําหนดไว้
17 และเมื่อเขาเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการพระองค์ แต่บางคนยังสงสัยอยู่ 18 พระเยซู
จึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี
19
ทรงมอบไว้แก่ เราแล้ว
เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุก ชาติ ให้รับ บัพ
ติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษา
สิง่ สารพัด ซึ่ง เราได้ สัง่ พวกท่านไว้ ดู เถิด เราจะอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเสมอไป จนกว่า จะสิน
้
โลกเอเมน�
16
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาระโก

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ มาระโก ซึ่ง เชื่อ ว่า เป็น “ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส� (คส
4:10) มาระโกได้เดินทางไปประกาศเที่ยวแรกที่เมืองอันทิโอกพร้อมกับอัครสาวกเปาโลกับ
บารนาบัส และได้ ละท่านทัง้ สองไว้ที่ เมืองเปอร์กา ซึ่ง เปาโลไม่ เห็น ด้วย เปาโลจึง ไม่ ยอม
ให้มาระโกไปพร้อมกั บท่านอีก (กจ 13:5, 13; 15:37-39) แต่ ภายหลังมาระโกได้ หน
ั มารับ
ใช้พระเจ้าอีกและอยู่กับเปโตรในกรุ งบาบิโลนในปี ค�ศ� 60 (1 ปต 5:13) หลังจากนั ้ นอีก
ประมาณ 4 หรือ 5 ปี มาระโกได้อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม (คส 4:10; ฟม 1:24) แต่เปโตรไม่
ได้อยูที
่ ่กรุ งโรม
หลายคนที่ ไม่เชื่อในพระคัมภีรพู
์ ดว่าหนั งสือมาระโกได้ ถู กเขียนขึ้นเป็นเล่มแรก ก่อนเล่
มอ่น
ื ในสี่เล่มที่เรียกกันว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกนี้ ได้
ถู กค ัด ลอกมาจากอีก เล่ม หนึ่ ง ที่ เขาเรียกว่า “เล่ม Q” (ซึ่ง ไม่ มี ใครเคยได้ พบ “เล่ม Q” นี้ )
ที่ ได้ มาจากคําบอกเล่าต่ อกันมา คือจากเรือ
่ งราวต่างๆที่ อค
ั รสาวกเปโตรเล่าให้มาระโกฟัง
และเขาอ้างว่าหนั งสื อมัทธิวและหนั งสือลูกาได้ รบ
ั การลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือมาระ
โก แต่ ความคิด เหล่า นี้ เป็น ความคิด ที่ ไร้สาระ เพราะว่า หนั งสือ มาระโกนี้ และพระคัมภีร ์
ทัง้ หมด “ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� (มธ 4:4) และ “ได้รับการดลใจจากพระเจ้า�
(2 ทธ 3:16) ทุกคนที่เขียนส่วนหนึ่ งของพระคัมภีรร์ วมทัง้ มาระโกนั ้น ได้เขียน “สิ่งที่ตาไม่
เห็น หู ไม่ ได้ ยิน และไม่ เคยได้ เข ้า ไปในใจมนุษย์� (1 คร 2:9) เพราะว่า ทุก ข้อ ที่ ได้ เข ียนไว้
นั ้ นก็เขียนโดยได้รบ
ั การดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้า มาระโกเขียนถึงสิง่ ที่ท่านเห็น
ด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่สิ่งที่เปโตรได้เล่าให้ท่านฟัง คําที่น่าสังเกตในหนั งสือมาระโกก็คือ
“ในทันใดนั ้น�
ข่าวประเสริฐของพระเยซู คริสต์เรียบเรียงโดยมาระโกนั ้นทําให้เราเห็นพระลักษณะของ
พระเยซูในสภาพของผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์

28)

การเทศนาสัง่ สอนของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-11; ลก 3:1-16; ยน 1:6-8, 19-

1 ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริม
่ ต้นตรงนี้ 2 ตามที่ได้เขียนไว้ใน

คํา ของศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ดู เถิด เราใช้ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียมมรรคา
ของท่านไว้ข้างหน้าท่าน 3 เสียงผู้รอ
้ งในถิน
่ ทุรกันดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่งองค์ พระผู้
เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� ’ 4 ยอห์นให้เขารับบัพติศมาในถิน
่ ทุรกัน
ดาร และประกาศเรือ
่ งบัพ ติศ มาอัน สําแดงการกลับ ใจใหม่ เพื่อ การยกโทษความผิด บาป
5 คนทัว
่ แคว้นยูเดียกับชาวกรุ งเยรู ซาเล็มได้พากันออกไปหายอห์น สารภาพความผิดบาป
ของตน และได้รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน 6 ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และ
ใช้ หน ัง สัตว์คาดเอว รับ ประทานตัก
๊ แตนและนํ้า ผึ้ง ป่า 7 ท่านประกาศว่า “ภายหลัง เราจะ
มี พระองค์ ผู้ หน ่งึ เสด็จ มาทรงเป็น ใหญ่ กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่ ควรแม้ จะน้ อมตัว ลงแก้ สาย
ฉลองพระบาทให้พระองค์ 8 จร ิงๆแล้ว เราให้เจ้ าทัง้ หลายรับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า แต่ พระองค์
นั ้นจะให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มธ 3:13-17; ลก 3:21-22)
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ต่อ มาในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ มาจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้น กาลิ ลี และได้ ทรงรับ บัพ
ติศ มาจากยอห์น ในแม่ น้ํา จอร์แดน 10 พอพระองค์ เสด็จ ขึ้น มาจากนํ้า ในทัน ใดนั ้ นก ็ ทอด
พระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออก และพระวิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ 11 แล
้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจในท่านมาก�
9

พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)

ในทันใดนั ้น พระวิญญาณจึง เร่งเร้า พระองค์ ให้ เสด็จ เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 13 และ
ซาตานได้ ทดลองพระองค์ อยู่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ถึง สี่ สิ บวัน พระองค์ ทรงอยู่ในที่ ของสัตว์
ป่า และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
12

พระเยซูทรงเริม
่ เทศนาสัง่ สอนในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-13; ลก 4:14)

ครัน
้ ยอห์น ถูก ขัง ไว้ ในคุก แล้ว พระเยซู ได้ เสด็จ มายัง แคว้น กาลิ ลี ทรงประกาศข่าว
ประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า 15 และตรัสว่า “เวลากําหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักร
ของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว ท่านทัง้ หลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด�
14

ทรงเรียกซีโมน อันดรู ว์ ยากอบ และยอห์น (มธ 4:18-32; ลก 5:10-11; ยน 1:35-42)

ขณะที่ พระองค์ เสด็จ ไปตามชายทะเลกาลิ ลี พระองค์ ก็ ทรงทอดพระเนตรเห็น ซี โมน
และอันดรู วน
์ ้ องชายของซีโมน กําลังทอดอวนอยู่ที่ทะเล ด้วยว่าเขาเป็นชาวประมง 17 พระ
เยซู ตรัส กับ เขาว่า “ท่านจงตามเรามาเถิด และเราจะตัง้ ท่านให้ เป็น ผู้ หาคนดัง หาปลา�
18 เขา ก็ ละ อวน ตามพ ระ องค์ ไปทั นที 19 ครัน
้ พระองค์ ทรง ดําเนิ น ต่อ ไป อีก หน่ อย หนึ่ ง
พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็น ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของเขา กําลัง ชุน
อวนอยูใ่ นเรือ 20 ในทันใดนั ้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกั
บลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป
16

พระเยซูทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37)
พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม และพอถึง วัน สะบาโต
พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสัง่ สอน 22 เขาทัง้ หลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคําสัง่
สอนของพระองค์ เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวกธร
รมาจารย์ ไม่ 23 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรมศาลาของเขามี ผี โสโครกเข้า สิง มัน ได้ รอ
้ งออกมา
24 ว่า “พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมาเพื่อ จะ
ทําลายเราหรือ เรารู ว
้ า่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์ บริสุทธิของพระเจ้
า� 25 พระเยซู จึง ตรัส
์
ห้ามมันว่า “เจ้าจงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ� 26 และเมื่อผีโสโครกทําให้คนนั ้นชักและร้อง
เสียงดังแล้ว มันก็ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั กจึงถามกั นว่า “การนี้ เป็น
อย่างไรหนอ นี่ เป็น คํา สัง่ สอนใหม่ อะไร ท่านสัง่ ผี โสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและมั นก ็ เชื่อ ฟัง
ท่าน� 28 ในขณะนั ้น กิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปทัว่ แว่นแคว้นบ้านเมืองที่อยู่รอบ
แขวงกาลิลี
21

พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซีโมนเปโตร (มธ 8:14-15; ลก 4:38-39)
พอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเรือนของซี โมน
และอันดรู ว ์ พรอ
้ มกับยากอบและยอห์น 30 แม่ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้อยู่ ในทันใดนั ้น
เขาจึง มาทูล พระองค์ ให้ ทราบด้วยเรือ
่ งของนาง 31 แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ไปจับ มือ นางพยุง
ขึ้นและทันใดนั ้นไข้ก็หาย นางจึงปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย
29

พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอันมากเวลาเย็น (มธ 8:16-17; ลก 4:40-41)

32 เวลาเย็นวันนั ้ นครัน
้ ตะวันตกแล้ว

คนทัง้ หลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย และคนที่ มีผีสิง
มาหาพระองค์ 33 และคนทัง้ เมืองก็แตกตื่นมาออกันอยูที
่ ่ประตู 34 พระองค์จึงทรงรักษาคน
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เป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน และได้ ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่ ผีเหล่ านั ้นพระองค์ ทรง
ห้ามมิให้พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์
พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศ (ลก 4:42-44)
35 ครัน
้ เวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั ่น
36 ฝ่ายซี โมนและคนทัง
้ หลายที่ อยู่ ด้วยก็ตามหาพระองค์ 37 เมื่อ พวกเขาพบพระองค์ แล้ว
เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “คนทัง้ ปวงแสวงหาพระองค์� 38 พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ให้ เราทัง้
หลายไปในบ้านเมืองใกล้ เคียง เพื่อ เราจะได้ ประกาศที่ นั่น ด้วย ที่ เรามาก็ เพื่อ การนั ้น เอง�
39 พระองค์ได้ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว
่ แคว้นกาลิลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)
40 และ มี คน โรค เรือ
้ น คน หนึ่ ง มา หา พระองค์ คุ ก เข่า ลง ต่อ พระองค์ และ ทูล วิงวอน
พระองค์ ว่า “เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด พระองค์ ก็ จะทรงบันดาลให้ข้า พระองค์ สะอาดได้�
41 พระเยซู ทรงสงสารเขาจึง ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องคนนั ้น ตรัส แก่ เขาว่า “เราพอใจแล้ว
เจ้าจงสะอาดเถิด� 42 พอพระองค์ตรัสแล้ว ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นก็หาย และคนนั ้นกสะอาด
็
43 ก่อนให้เขาไป พระองค์ จึง กําชับ ผู้ นั ้น 44 ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ าอย่า บอกเล่า อะไรให้ผู้ ใดฟัง
เลย แต่จงไปสําแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครือ
่ งบูชาสําหรับคนที่หายโรคเรือ
้ นแล้ว ตาม
ซึ่งโมเสสได้ สัง่ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้ หลาย� 45 แต่ คนนั ้นเมื่อออกไปแล้ วก็ตัง้ ต้น
ป่าวร้องมากมายให้เลื่องลือ ไป จนพระเยซู จะเสด็จ เข้าไปในเมืองอย่างเปิด เผยต่อ ไปไม่ ได้
แต่ต้องประทับภายนอกในที่เปลี่ยว และมีคนทุกแห่งทุกตําบลมาหาพระองค์

2
คนอัมพาตได้รบ
ั ความรอดแล้วได้รบ
ั การรักษาจนหาย (มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)
ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน พระองค์ ได้ เสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุ มอีก และคนทัง้ หลายได้
ยินว่า พระองค์ ประทั บที่บ้าน 2 และในเวลานั ้นคนเป็ นอันมากมาชุ มนุมกัน จนไม่ มี ที่ จะรับ
จะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ พระองค์จึงเทศนาพระวจนะนั ้นให้เขาฟัง 3 แล้วมีคนนําคนอัมพาต
คนหนึ่ งมาหาพระองค์ มีสี่คนหาม 4 เมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึง
รือ
้ ดาดฟ้าหลังคาตรงที่ พระองค์ ประทั บนัน
้ และเมื่อรือ
้ เป็นช่องแล้ว เขาก็ หย่อนแคร่ที่ คน
อัมพาตนอนอยู่ลงมา 5 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง้ หลาย พระองค์
จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้ รบ
ั การอภัยแล้ว� 6 แต่ มีพวกธรรมาจาร
ย์ บางคนนั ่ง อยู่ ที่ นั่น และเขาคิด ในใจว่า 7 “ทําไมคนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทเช่น นั ้น ใครจะยก
8
ความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั ้น� และในทันใดนั ้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัย
ว่าเขาคิดในใจอย่างนั ้น พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึงคิดในใจอย่าง
นี้ เล่า 9 ที่ จะว่ากับคนอัมพาตว่า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นยก
10
แคร่เดินไปเถิด� นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน
แต่เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่
้ า บุตรมนุษย์
มี สิทธิ อํานาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิด บาปได้� (พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ คนอัมพาตว่า�
11 “เราสัง
่ เจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด� 12 ทันใดนั ้นคนอัมพาตได้ลุกขึ้นแล้
วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ ปวง คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก จึงสรรเสริญพระเจ้า
ว่า “เราไม่เคยเห็นการเช่นนี้ เลย�
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
13 ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จ ไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็ มาหาพระองค์ และพระองค์ ได้
ตรัสสงั ่ สอนเขา 14 เมื่อพระองค์ กําลังเสด็จไปนั ้น พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็นเลวีบุ ตรชา
ยอัลเฟอัสน ั ง่ อยู่ที่ ด่านเก็บ ภาษี จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้น ตามพ
1
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ระองค์ไป 15 ต่อมาเมื่อพระเยซู เอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือนของเลวี มีพวกคนเก็บภาษี
และคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสํารับกับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ เพราะมี
คนติดตามพระองค์ ไปมาก 16 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี เมื่อ เห็น พระองค์ ทรง
เสวยพระกระยาหารกับ พวกคนเก็บ ภาษี และคนบาป จึง ถามสาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ
ไฉนพระองค์ จึ งก ิน และดื่ม ร่วมกับ พวกคนเก็บ ภาษี และคนบาปเล่า� 17 ครัน
้ พระเยซู ทรง
ได้ยน
ิ ดัง นั ้น พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ต้องการหมอ
เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 18 มีพวกศิษย์
ของยอห์น และของพวกฟาริสี กําลัง ถือ อดอาหาร พวกเขาจึง มาทูล ถามพระองค์ ว่า “เหตุ
ไฉนพวกสาวกของยอห์นและของพวกฟาริสีถืออดอาหาร แต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ
� 19 พระเยซู จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวถืออดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่
กับเขากระนั ้นหรือ เจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าใด สหายก็ถืออดอาหารไม่ได้นานเท่านั ้น 20 แต่
วันนั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั ้นสหายจะถืออดอาหาร
คําอุปมาเกี่ยวกับผ้าและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; ลก 5:36-39)
21 ไม่มี ผู้ ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่างนั ้น ท่อนผ้า ทอใหม่ ที่ ปะเข้า นั ้น
เมื่อ หดจะทําให้ เสื้อ เก่า ขาดกว้างออกไปอีก 22 และไม่ มี ผู้ ใดเอานํ้า องุน
่ ใหม่ มาใส่ ไว้ในถุง
หนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้ถุงเก่านั ้นขาดไป นํ้าองุน
่ นั ้นจะไหลออก ถุงหนั
งก็จะเสียไป แต่นํ้าองุน
่ ใหม่นั้นต้องใส่ไว้ในถุงหนั งใหม่�
พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)
23 ต่อ มาในวัน สะบาโตวัน หนึ่ ง พระองค์ กําลัง เสด็จ ไปในนาข้าว และเมื่อ พวกสาวกของ
พระองค์ กําลัง เดิน ไปก็ เริม
่ เด็ด รวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาริ สี จึง ถามพระองค์ ว่า “ดู เถิด
ทําไมพวกเขาจึง ทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ ในวัน สะบาโต� 25 พระองค์ จึง ตรัส กับ
เขาว่า “พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อท่านขาดอาหารและอดอยาก ทัง้
ท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือ คราวเมื่อ อาบี ยาธาร์เป็น มหาปุโรหิต ท่านได้ เข ้า ไปในพระ
นิ เวศของพระเจ้า และรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ ซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ใคร
รับ ประทาน เว้น แต่ พวกปุโรหิต เท่านั ้น และซํ้า ยัง ส่ง ให้ คนที ่ มาก ั บท ่า นรับ ประทานด้วย�
27 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “วัน สะบาโตนั ้น ทรงตัง
้ ไว้เพื่ อมนุษย์ มิใช่ ทรงสร้างมนุษย์ ไว้
สําหรับวันสะบาโต 28 เหตุฉะนั ้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�

3
ทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต (มธ 12:10-14; ลก 6:6-11)
แล ้ว พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาอีก และที่ นั่ นม ี ชายคนหนึ่ งม ือ ข้างหนึ่ ง ลีบ
2 คนเหล่านั ้นคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั ้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขา
จะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 3 พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่า “มายน
ื ข้างหน้าเถอะ� 4 พระองค์
จึง ตรัส แก่ คนทัง้ หลายว่า “ในวัน สะบาโตให้ ถู กต้องตามพระราชบัญญั ติ ควรจะทําการดี
หรือ ทําการชัว่ จะช่วยชี วิ ตด ี หรือ จะสังหารชี วิ ตด ี� ฝ่ายคนทัง้ ปวงก็ นิ่ ง อยู่ 5 พระองค์
มี พระทัย เป็น ทุกข์ เพราะใจเขาแข็ง กระด้างนั ก และได้ ทอดพระเนตรดู รอบด้วยพระพิโรธ
และพระองค์ตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียดมือออกเถิด� เขาก็เหยียดออก และมือของ
เขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ ง
1

19)

ฝูงชนก็ติดตามไปและคนเป็ นอันมากได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 12:15-16; ลก 6:17-

พวกฟาริสี จึง ออกไป และในทันใดนั ้น ได้ ปรึกษากับ พรรคพวกของเฮโรดถึง พระองค์
ว่า พวกเขาจะทํา อย่างไรจึง จะฆ่า พระองค์ ได้ 7 ฝ่ายพระเยซู กับ พวกสาวกของพระองค์ จึง
6
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ออกจากที่นั่นไปยังทะเล และฝูงชนเป็ นอันมากจากแคว้นกาลิลีได้ตามพระองค์ไป ทัง้ จาก
แคว้น ยู เดีย 8 จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจากเมืองเอโดม และจากฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ น และจากแคว้นเมืองไทระและไซดอน ฝูงชนเป็ นอันมาก เมื่อเขาได้ยน
ิ ถึงสิง่ ยิง่ ใหญ่ที่
9
พระองค์ทรงกระทํานั ้ นก็มาหาพระองค์ พระองค์จึงตรัสสัง่ พวกสาวกของพระองค์ให้เอา
เรือเล็กมาคอยรับพระองค์ เพื่อมให้
ิ ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 10 ด้วยว่าพระองค์ได้ทรง
รักษาคนเป็ นอ ัน มากให้หายโรค จนบรรดาผู้ ที่ มี โรคต่างๆเบียดเสียดกัน เข้า มาเพื่อ จะได้ ถู
กต้องพระองค์ 11 และพวกผี โสโครกเมื่อ ได้ เห ็ นพระองค์ ก็ได้ หมอบลงกราบพระองค์ แล ้ว
ร้องอึงว่า “พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า� 12 ฝ่ายพระองค์ จึงทรงกําชับห้ามมันมิ
ให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใด
ทรงตังอ
้ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)
13 แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผูใด
้ พระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั ้น แล้ว
14
เขาได้มาหาพระองค์ พระองค์จึงทรงตัง้ สาวกสิบสองคนไว้ให้พวกเขาอยูก
่ ับพระองค์ เพื่อ
15
พระองค์จะทรงใช้เขาไปประกาศ และให้มีอํานาจรักษาโรคต่างๆและขับผีออกได้ 16 และ
ซีโมนนั ้น พระองค์ทรงประทานชื่ออก
ี ว่าเปโตร 17 และยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอห์นน้ อง
ชายของยากอบ ทัง้ สองคนนี้ พระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง
18 อันดรู ว ์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนชาวคา
นาอัน 19 และยู ดาสอิส คาริโอทที่ ได้ ทรยศพระองค์ นั ้น พระองค์ และพวกสาวกจึง เข้าไปใน
เรือน 20 และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก จนพระองค์และพวกสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้
21 เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น เขาก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขา
ว่า “พระองค์วิกลจริตแล้ว�
ความผิดบาปที่ทรงอภัยให้ไม่ได้ (มธ 12:24-29; ลก 11:14-20)

22 พวกธรรมาจารย์ซ่ึงได้ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มได้กล่าวว่า “ผูนี
้ ้ มีเบเอลเซบูลสิง� และ

“ที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อาํ นาจนายผีนั ้น� 23 ฝ่ายพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั ้นมาตรัส
แก่ เขาเป็น คํา อุปมาว่า “ซาตานจะขับ ซาตานให้ ออกอย่างไรได้ 24 ถ้า ราชอาณาจักรใดๆ
เกิด แตกแยกกัน แล้ว ราชอาณาจั กรน น
ั ้ จะตัง้ อยู่ ไม่ ได้ 25 ถ้า ครัว เรือนใดๆเกิด แตกแยก
กัน ครัวเรือนนั ้นจะตัง้ อยู่ไม่ได้ 26 และถ้าซาตานจะต่อสู้กับตนเอง และแตกแยกกัน มันก็
ตัง้ อยู่ไม่ได้ มีแต่จะสิน
้ สูญไป 27 ไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลังมากและปล้น
ทรัพย์ของเขาได้ เว้นแต่ จะจับคนที่ มี กําลังมากนั ้ นมัดไว้เสี ยก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ใน
เรือนนั ้น ได้ 28 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ความผิด บาปทุก อย่างและคํา หมิน
่
ประมาทที่เขากล่าวนั ้น จะทรงโปรดยกให้บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ได้ 29 แต่ผูใดจะกล่
้
าวคํา
หมิน
ั โทษ
่ ประมาทต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ ได้ รับการอภัยโทษเลย แต่ ผู้นั ้น ย่อมได้ รบ
30
จากการพิพากษาเป็นนิ ตย์�
ที่ตรัสอย่างนั ้ นก็เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์มีผี
โสโครกเข้าสิง�
ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพี่น้องของพระเยซู (มธ 12:46-50; ลก 8:19-21)

เวลานั ้นมารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้คนเข้าไปทูล
เรียกพระองค์ 32 และประชาชนก็ นั่ง อยู่ รอบพระองค์ เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดา
และพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ คอยอยู่ ข้างนอก � 33 พระองค์ ตรัส ตอบเขา
ว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา� 34 พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่ง
ล้อมรอบพระองค์นั้นแล้วตรัสว่า “ดูเถิด นี่ เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 35 ผู้ใดจะกระทํา
ตามพระทัยพระเจ้า ผู้นั ้นแหละเป็นพีน
่ ้ องชายหญิงและมารดาของเรา�
31
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4
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มธ 13:1-23; ลก 8:4-15)
แล ้ว พระองค์ ทรงตัง้ ต้น สัง่ สอนที่ ฝั่งทะเลอีก ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากพากัน มาหาพระองค์
เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ลง ไป ประทับ ใน เรือ ที่ ทะเล และ ฝูง ชน อยู่ บน ฝั่ ง ชายทะเล
2 พระองค์ จึง ตรัสส ัง
่ สอนเขาหลายประการเป็น คํา อุปมา และในการสอนนั ้น พระองค์ ตรัส
3
แก่เขาว่า “จงฟัง ดูเถิด มีผูหว่
้ านคนหนึ่ งออกไปหว่านพืช 4 และต่อมาเมื่อเขาหว่าน เมล็ด
พืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกในอากาศก็ มากินเสีย 5 บ้างก็ ตกที่ ซ่ึ งมีพ้น
ื หิน มี เนื้ อดิน
6
แต่ น้ อย จึง งอกขึ้น โดยเร็ว เพราะดิน ไม่ ลึก แต่ เมื่อ แดดจัด แดดก็ แผดเผา และเพราะ
รากไม่มี จึงเหีย
่ วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึงไม่เกิดผล
8 บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ วงอกงามจําเริญ ขึ้น เก ิด ผลสามสิบ เท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง ร้อยเท่า
บ้าง� 9 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด� 10 เมื่อพระองค์อยูตามลํ
่
าพัง คนที่
11
อยู่ รอบพระองค์ พร ้ อมกับ สาวกสิบ สองคน ได้ ทูล ถามพระองค์ ถึง คํา อุปมานั ้น พระองค์
จึงตรัสแก่เขาว่า “ข้อความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้
แต่ฝ่ายคนนอกนั ้นบรรดาข้อความเหล่านี้ จะแจ้งให้เป็นคําอุปมาทุกอย่าง 12 เพื่อว่าเขาจะ
ดู แล ้วดู เล่า แต่ มองไม่ เห็น และฟัง แล้ว ฟัง เล่า แต่ ไม่ เข้าใจ เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใด
เขาจะกลับใจเสียใหม่ และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษเสีย�
1

พระเยซูทรงอธิบายถึงคําอุปมานั ้น (มธ 13:18-23; ลก 8:11-15)
13 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “คําอุปมานั ้นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ ถ้ากระนั ้นท่านทัง
้ หลาย
14
15
จะเข้าใจคําอุปมาทัง้ ปวงอย่างไรได้
ผู้หว่านนั ้นก็ได้หว่านพระวจนะ
ซึ่งตกริมหนทาง
นั ้นได้แก่พระวจนะที่หว่านแล้ว และเมื่อบุคคลใดได้ฟัง ในทันใดนั ้นซาตานก็มาชิงเอาพระ
วจนะซึ่งหว่านในใจเขานั ้นไปเสีย 16 และซึ่งตกที่ซ่ึงมีพ้น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่น้อยนั ้นก็ทํานอง
เดียวกัน ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ และก็รบท
ั นที
ั ด้วยความปรีดี 17 แต่ไม่มรากในตั
ี
วจึง
ทนอยูได้
่ ชัว่ คราว ภายหลังเมื่อเกิดการยากลําบากและการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั ้น
ก็ เลิก เสีย ในทั นที ทันใด 18 และพืช ซึ่ง หว่านกลางหนามนั ้น ได้ แก่ บุ คคลที่ ได้ ฟัง พระวจนะ
19 แล ้ว ความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่ม หลงในทรัพย์ สมบัติ และความโลภในสิ่
งอ่น
ื ๆได้ เข ้า มาและปกคลุม พระวจนะนั ้น จึง ไม่ เกิด ผล 20 ส่วนพืช ซึ่ง หว่านตกในดิน ดี นั ้น
ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยินพระวจนะนั ้น และรับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อย
เท่าบ้าง�
เทียนที่จุดแล้วต้องตัง้ ไว้ให้ส่องแสง (มธ 5:15-16; ลก 8:16; 11:33)
“เขาเอาเทียนมาสําหรับตัง้ ไว้ใต้ถัง ใต้เตียงนอนหรือ และ
มิใช่สําหรับตัง้ ไว้บนเชิงเทียนหรือ 22 เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ ซ่อนไว้ซ่ึงจะไม่ปรากฏแจ้ง และ
ไม่มีสิ ่งใดที่ ปิดบังไว้ ซึ่งจะไม่ต้องแพร่งพราย 23 ถ้าใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 24 พระองค์
ตรัสแก่ เขาว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิง่ ที่ ท่านฟังให้ดี ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด จะ
ตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั ้น ทัง้ จะเพิม
้ ่ฟังแล้ว 25 ด้วยว่าผูใ้ ดมีอยูแล
่ ว
้ จะ
่ เติมให้อีกแก่ผูที
เพิม
่ ้นจะเอาไปเสียจากเขา�
่ เติมให้ผู้นั ้นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยูนั
21 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า

อาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
“อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่ งหว่านพืชลงในดิน
27 แล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชนัน
้ จะงอกจําเริญขึ้นอย่างไรเขาก็
28
ไม่รู ้
เพราะแผ่นดินเองทําให้พืชงอกจําเริญขึ้นเป็นลําต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็
มีเมล็ดข้าวเต็มรวง 29 ครัน
้ สุกแล้วเขาก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว�
26 พระองค์ ตรัสว ่า
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คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; ลก 13:18-19)
30 และพระองค์ ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า จะเปรียบเหมือนสิง
่ ใด หรือ จะสําแดง
ด้วยคําเปรียบอย่างไร 31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง เวลาเพาะลงในดิน
นั ้ นก็เล็กกว่าเมล็ดทัง้ ปวงทัวท
่ ัง้ แผ่นดิน 32 แต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจําเริญใหญ่โตกว่า
ผัก ทัง้ ปวง และแตกกิ่งก ้านใหญ่ พอให้นกในอากาศมาอาศัย อยู่ในร่มน น
ั ้ ได้� 33 พระองค์
ได้ ตรัสส ัง่ สอนพระวจนะให้ แก่ เขาเป็น คํา อุปมาอย่างนั ้น เป็น หลายประการ ตามที่ เขาจะ
สามารถฟังได้ 34 และนอกจากคํา อุปมา พระองค์ มิได้ ตรัส แก่ เขาเลย แต่ เมื่อ พวกเขาอยู่
ตามลําพัง พระองค์จึงทรงอธิบายสิง่ สารพัดนั ้นแก่เหล่าสาวก
พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27; ลก 8:22-25)
35 เย็นวันนั ้นพระองค์ได้ตรัสแก่เขาทัง
้ หลายว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่ งฟากข้างโน้ นเถิด�
36 เมื่อ ลาประชาชนแล้ว เขาจึง เชิญ พระองค์ เสด็จ ไปในเรือที่ พระองค์ ประทั บอย ู่ นั ้น และมี
เรืออ่น
ื เล็กๆหลายลําไปกับพระองค์ด้วย 37 และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น และคลื่นก็ซัดเข้าไป
ในเรือจนเรือเต็ม อยู่แล้ว 38 ฝ่ายพระองค์ บรรทมหนุนหมอนหลั บอยู่ที่ ท้ายเรือ เหล่ าสาวก
จึง มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายกําลัง จะพินาศอยู่ แล้ว ท่านไม่
ทรงเป็นห่วงบ้างหรือ� 39 พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบเงียบ
ซิ� แล้วลมก็หยุดมค
ี วามสงบเงียบทัว่ ไป 40 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ทําไมท่านกลัวอย่าง
นี้ ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ� 41 ฝ่ายเขาก็เกรงกลั วนักหนาและพูดกันและกันว่า “ท่านนี้
เป็นผู้ใดหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�

5
ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกาดารา (มธ 8:28-34; ลก 8:26-37)
ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกก็ ข้ามทะเลไปยัง เมืองชาวกาดารา 2 พอพระองค์ เสด็จ ขึ้น
จากเรือ ทันใดนั ้นมช
ี ายคนหนึ่ งออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์ 3 คน
นั ้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ และไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่
อยู่ 4 เพราะว่าได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็หก
ั โซ่และฟาดตรวนเสีย ไม่มีผูใดมี
้
แรง
5
พอที่จะทําให้เขาสงบได้ เขาคลัง่ ร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทัง้ กลางวันกลาง
คืนเสมอ และเอาหินเชือดเนื้ อของตัว 6 ครัน
้ เขาเห็นพระเยซูแต่ไกล เขาก็วงิ่ เข้ามานมัสการ
พระองค์ 7 แล้วร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์เกี่ยว
ข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ข้า พระองค์ ขอให้ พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า ว่า จะไม่
ทรมานข้าพระองค์� 8 ที่ พู ดเช่นนี้ เพราะพระองค์ ได้ ตรัสแก่ มันว่า “อ้ายผีโสโครก จงออก
มาจากคนนั ้น เถิด� 9 แล ้ว พระองค์ ตรัส ถามมั นว ่า “เจ้ าชื่อ อะไร� มัน ตอบว่า “ชื่อ กอง
เพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกัน� 10 มันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็ นอันมากมิให้ขับ
ไล่มันออกจากแดนเมืองนั ้น 11 มีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยูที
่ ่ไหล่เขาตําบลนั ้น 12 ผีเหล่านั ้
นกอ
็ อ
้ นวอนพระองค์ว่า “ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเข้าในสุกรเหล่านี้ เถิด� 13 พระเยซู
ก็ทรงอนุญาตทั นที แล้วผีโสโครกนั ้นจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในสุ กร สุกรทัง้ ฝูง (ประมาณสอง
พันตัว� ก็วิง่ กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสําลักนํ้าตาย 14 ฝ่ายคนเลี้ยงสุ กรนัน
้ ต่าง
คนต่างหนี ไปเล่า เรือ
่ งทัง้ ในนครและบ้านนอก แล ้ว คนทัง้ ปวงก็ ออกมาดู เหตุการณ์ ที่ เก ิด
ขึ้นนั ้น 15 เมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนที่ผีทัง้ กองได้สิงนั ้นนุ่งห่มผ้านั ่งอยู่มีสติอารมณ์ ดี
เขาจึงเกรงกลัวนัก 16 แล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีสิงนั ้น และซึ่งบ
ังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟัง 17 คนทัง้ หลายจึงเริม
่ พากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจาก
เขตแดนเมืองของเขา 18 เมื่อพระองค์กําลังเสด็จลงเรือ คนทีผี
่ ได้สิงแต่ก่อนนั ้นได้ออ
้ นวอน
1
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ขอติดตามพระองค์ไป 19 พระเยซู ไม่ทรงอนุญาต แต่ตรัสแก่เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของ
เจ้า ที่ บ้าน แล ้ว บอกเขาถึง เรือ
่ งเหตุ การณ์ ใหญ่ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงกระทํา แก่ เจ้า
และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว� 20 ฝ่ายคนนั ้นก็ทูลลา แล้วเริม
่ ประกาศในแคว้นทศบุรี
ถึงเหตุการณ์ ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่เขา และคนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก
หญิง ผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์ และหายโรค ลูกสาวของไยรัส เป็น ขึ้น มาจากความ
ตาย (มธ 9:18-26; ลก 8:41-56)
21 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ลงเรือ ข้ามฟากกลับ ไปแล้ว มี คนเป็ นอ ัน มากมาหาพระองค์ และ
พระองค์ยงั ประทับทฝั่ี่ งทะเล 22 ดูเถิด มีนายธรรมศาลาคนหนึ่ งชื่อไยรัสเดินมา และเมื่อเขา
เห็นพระองค์ ก็ กราบลงที่ พระบาทของพระองค์ 23 แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ เป็ นอันมากว่า
“ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้ว ขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขา
เพื่อ เขาจะได้ หายโรคและไม่ ตาย � 24 ฝ่ายพระเยซู ได้ เสด็จ ไปกับ คนนั ้น มี คนเป็ นอ ัน มาก
ตามพระองค์ ไป และเบียดเสียดพระองค์ 25 มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้ สิ บสองปี
มาแล้ว 26 ได้ทนทุกข์ลําบากมากเพราะมีหมอหลายคนมารักษา และได้เสียทรัพย์จนหมด
สิน
้ ผู้หญิงนั ้นได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งพระเยซู เธอก็เดิน
้ โรคนั ้นก็มิได้บรรเทาแต่ยงิ่ กําเริบขึ้น 27 ครัน
ปะปนกับ ประชาชนที่ เบียดเสียดข้างหลัง พระองค์ และได้ ถู กต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะ
เธอคิดว่า “ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์ เราก็จะหายโรค� 29 ในทันใดนั ้นเลือดที่ตก
ก็หยุดแห้งไป และผูห
้ ญิงนั ้นรส
ู้ ึกตัวว่าโรคหายแล้ว 30 บัดเดีย
๋ วนั ้น พระเยซูทรงรู ส
้ ึกว่าฤทธิ์
ซ่านออกจากพระองค์แล้ว จึงเหลียวหลังในขณะที่ฝูงชนเบียดเสียดกันนั ้นตรัสว่า “ใครถูก
ต้องเสื้อของเรา� 31 ฝ่ายเหล่า สาวกก็ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ ทอดพระเนตรเห็นแล้ วว่า
ประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงั จะทรงถามอีกหรือว่า ‘ใครถูกต้องเรา�
” 32 แล ้ว พระองค์ ทอดพระเนตรดู รอบ ประสงค์ จะเห็น ผู้ หญิง ที่ ได้ กระทํา สิง่ นั ้น 33 ฝ่ายผู้
หญิงนั ้นกกล
็ ัวจนตัวสัน
่ เพราะรู เ้ รือ
่ งที่เป็นแก่ตัวนัน
้ จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริง
34
ทัง้ สิน
พระองค์ จึง ตรัส แก่ ผู้ หญิง นั ้ นว ่า “ลูกสาวเอ๋ย ที่ เจ้ าหายโรคนั ้ นก ็ เพราะเจ้า เชื่อ
้
จงไปเป็นสุข และหายโรคนี้ เถิด � 35 เมื่อ พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา มี บางคนได้ มาจาก
บ้านนายธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่านตายเสีย แล้ว ยัง จะรบกวนอาจารย์ ทําไมอีก
เล่า� 36 ทันทีที่พระเยซูทรงฟังคําซึ่งเขาว่านั ้น พระองค์จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า “อย่า
วิตกเลย จงเชื่อเท่านั ้นเถิด� 37 พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผูใดไปด้
้
วยเว้นแต่เปโตร ยากอบ
และยอห์นน้ องชายของยากอบ 38 ครัน
้ พระองค์เสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้ว ก็ทอด
พระเนตรเห็นคนวุน
่ วายร้องไห้ครํา่ ครวญเป็ นอันมาก 39 และเมื่อพระองค์ เสด็จเข้าไปแล้ว
จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายพากั นร้องไห้วุน
่ วายไปทําไม เด็กหญิงนั ้นไม่ตายแต่ นอน
หลั บอยู่� 40 เขาก็ พากันหัวเราะเยาะพระองค์ แต่ เมื่อพระองค์ ขับคนทัง้ หลายออกไปแล้ว
จึงนําบิดามารดาของเด็กหญิงนั ้นและสาวกสามคนที่อยู่กับพระองค์ เข้าไปในที่ที่เด็กหญิง
นอนอยู่ 41 พระองค์ จึงจับมือเด็กหญิงนั ้นตรัสแก่ เขาว่า “ทาลิธา คู มิ� แปลว่า “เด็กหญิง
เอ๋ย เราว่าแก่ เจ้ าว่า จงลุกขึ้นเถิด� 42 ในทันใดนั ้นเด็กหญิงนั ้ นก็ลุ กขึ้นเดิน เพราะว่าเด็ก
นั ้น อายุ ได้ สิ บสองปี คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจอย่างยิง่ 43 พระองค์ ก็ กําชับ ห้ามเขาแข็ง แรง
ไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ นี้ แล้วจึงสัง่ เขาให้นําอาหารมาให้เด็กนั ้นรับประทาน

6
พระเยซูทรงกลับไปเยีย
่ มเมืองนาซาเร็ธ (มธ 13:54-58; ลก 4:16-30)
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ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จ ออกจากที่ นั ่น ไปยั งบ ้านเมืองของพระองค์ และเหล่า สาวกของ
พระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 2 พอถึง วัน สะบาโตพระองค์ ทรงตัง้ ต้น สัง่ สอนในธรรมศาลา
และคนเป็ นอันมากที่ ได้ยินพระองค์ก็ ประหลาดใจนั กพู ดกันว่า “คนนี้ ได้ความคิดนี้ มาจาก
ไหน สติ ปัญญาที่ ได้ ประทานแก่ คนนี้ เป็น ปัญญาอย่างใด จึง ทําการมหัศจรรย์อย่างนี้ สํา เร็
จด้วยมือ ของเขา 3 คนนี้ เป็นช่างไม้ บุ ตรชายนางมารีย์มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยู ดาส และ
ซีโมนเป็นน้ องชายมิใช่หรือ และน้ องสาวทัง้ หลายของเขาก็ อยู่ที่ นี่กับเรามิใช่หรือ� เขาทัง้
หลายจึงหมางใจในพระองค์ 4 ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความ
นั บถือ เว้น แต่ ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลางญาติ พี่ น้ องของตน และในวงศ์ วานของตน�
5 พระองค์จะกระทําการมหัศจรรย์ที่ นั ่นไม่ได้ เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ ถู กต้องคนเจ็บบางคน
ให้หายโรค 6 พระองค์ ก็ ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อ แล้วพระองค์ จึงเสด็จไป
สัง่ สอนตามหมู่บ้านโดยรอบ
1

ทรงใช้อค
ั รสาวกทัง้ สิบสองคนออกไปเทศนาสัง่ สอน (มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)
แล้วทรงเริม
่ ใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทาน
8
อํานาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และตรัสกําชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้
เท้าสิง่ เดียว ห้ามมิให้เอาอาหาร หรือย่าม หรือหาสตางค์ใส่ไถ้ไป 9 แต่ให้สวมรองเท้าและไม่
ให้สวมเสื้อสองตัว 10 แล้วพระองค์ตรัสสัง่ เขาว่า “ถ้าไปแห่งใด เมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหน ก็
อาศัยในเรือนนั ้นจนกว่าจะไปจากที่นั ่น 11 และถ้าผูใ้ ดไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทัง้ หลาย เมื่อจะ
ไปจากที่ นั่นจงสะบัดผงคลี ใต้ ฝ่าเท้าของท่านออกเป็นสักขีพยานต่อเขา เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า ในวัน พิพากษานั ้น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากว่า โทษของ
เมืองนั ้น� 12 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้คนทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่ 13 เขาได้
ขับผีให้ออกเสียหลายผี และได้เอานํ้ามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค
7 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา

เฮโรดทรงสัง่ ให้ตัดศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; ลก 9:7-9)

14 ฝ่ายกษั ตริย์เฮโรดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ (เพราะว่าพระนามของพระองค์ได้เลื่อง

ลือไป� แลวท
้ ่านตรัสว่า “ยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั ้นจึง
ทําการมหัศจรรย์ได้� 15 แต่คนอื่นว่า “เป็นเอลียาห์� และคนอื่นๆว่า “เป็นศาสดาพยากรณ์
คนหนึ่ ง หรือ เหมือนคนหนึ่ ง ในพวกศาสดาพยากรณ์ � 16 ฝ่ายเฮโรดเมื่อ ทรงได้ยน
ิ แล้ว จึง
ตรัสว่า “คือยอห์นนั ้นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสีย ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตาย� 17 ด้วยว่า
เฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟีลิปนอ
้ ง
ชายของตน ด้วยเฮโรดได้ รบ
ั นางนั ้นเป็นภรรยาของตน 18 เพราะยอห์นได้ เคยทูลเฮโรดว่า
“ท่านผิดพระราชบัญญัติที่รับภรรยาของน้ องชายมาเป็นภรรยาของตน� 19 นางเฮโรเดียส
จึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่าไม่ได้ 20 เพราะเฮโรดยําเกรงยอห์น
ด้วยรู ว่
้ า ท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์จึงได้ป้องกันท่านไว้ เมื่อเฮโรดได้ยน
ิ คําสัง่ สอน
ของท่านก็ปฏิบัติตามหลายสิง่ และยินดีรบ
ั ฟังท่าน 21 ครัน
้ อยู่มาวันหนึ่ งเป็นโอกาสดี คือเป็
นวันฉลองวันกําเนิ ดของเฮโรด เฮโรดให้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชัน
้
และคน
้ ผูใหญ่
22
สําคัญๆทัง้ ปวงในแคว้นกาลิลี เมื่อบุตรสาวของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรํา ทําให้เฮโรด
และแขกทัง้ ปวงซึ่งเอนกายลงอยูด
่ ้วยกันนั ้นชอบใจ กษั ตริยจึ
์ งตรัสกับหญิงสาวนั ้นว่า “เธอ
จะขอสิง่ ใดจากเรา เราก็ จะให้สิ ่งนั ้นแก่ เธอ� 23 และกษั ตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้กับหญิง
สาวนั ้ นว ่า “เธอจะขอสิง่ ใดๆจากเรา เราจะให้ สิ ่ง นั ้น แก่ เธอจนถึง ครึง่ ราชสมบั ติ ของเรา�
24 หญิงสาวนั ้นจึงออกไปถามมารดาว่า “ฉั นจะขอสิง
่ ใดดี� มารดาจึงตอบว่า “จงขอศีรษะ
25
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิด� ในทันใดนั ้นหญิงสาวก็ รีบเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “หม่อม
ฉั นขอศีรษะยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉั นเดีย
๋ วนี้ เพคะ� 26 กษั ตริยทรงเป็
์
น

มาระโก 6:27

1080

มาระโก 6:52

ทุกข์ นั ก แต่ เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็น แก่ หน ้า แขกทัง้ ปวงซึ่ง เอนกายลง
อยู่ด้วยกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ 27 ในขณะนั ้นกษั ตริย์จึงรับสัง่ เพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์นมา
เพชฌฆาตก็ ไปตัด ศีรษะยอห์น ในคุก 28 เอาศีรษะของยอห์น ใส่ ถาดมาให้ แก่ หญิง สาวนั ้น
หญิง สาวนั ้ นก ็ เอาไปให้แก่ มารดาของตน 29 เมื่อ สาวกของยอห์นร ู้ เหตุ แล้ว ก็ พากัน มารับ
เอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์
อัครสาวกกลับมาพักผ่อน (ลก 9:10)
และได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทําและได้สัง่
สอน 31 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่ อยสัก
หน่ อยหนึ่ ง� เพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้
30 ฝ่ายอัครสาวกพากันมาหาพระเยซู

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน 6:5-13)
พระองค์ จึง เสด็จ ลง เรื อก ับ สาวก ไป ยัง ที่ เปล ี่ยว แต่ ลําพัง 33 คน เป็ นอ ัน มาก เห็น
พระองค์ กับ สาวกกําลัง ไป และมี หลายคนจํา พระองค์ ได้ จึง พากั นว ิ่ งออกจากบ้านเมือง
ทัง้ ปวงไปถึ งก ่อน และพากัน เฝ้า พระองค์ 34 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ ทอด
พระเนตรเห็น ประชาชนหมู่ ใหญ่ และพระองค์ ทรงสงสารเขา เพราะว่า เขาเป็น เหมือนฝูง
แกะไม่ มี ผู้ เลี้ยง พระองค์ จึง เริม
่ สัง่ สอนเขาเป็น หลายข้อ หลายประการ 35 เมื่อ เวลาล่วงไป
มากแล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ เวลา
ก็ เย็น ลงมากแล้ว 36 ขอให้ประชาชนไปเสีย เถิด เพื่อ เขาจะได้ ไปซื้อ อาหารรับ ประทานตาม
บ้านไร่บ้านนาที่อยูแถบนี
่
้ เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลย� 37 แต่พระองค์ตรัสตอบ
แก่ เหล่ าสาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูล พระองค์ ว่า “จะให้ พวกข้า พระองค์
ไปซื้ออาหารสักสองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั ให้เขารับประทานหรือ� 38 พระองค์ตรัสตอบเขา
ว่า “พวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อน ไปดูซิ� เมื่อรู แล
้ ้วเขาจึงทูลว่า “มีขนมปังห้าก้อนกับปลา
สองตัว� 39 พระองค์ จึงตรัสสัง่ พวกสาวกให้จัดคนทัง้ ปวงให้นั่งรวมกั นที ่หญ้าสดเป็นหมู่ ๆ
40 ประชาชนก็ ได้ นั ่ง รวมกัน เป็ น หมู่ ๆ หมู่ ละร้อยคนบ้าง ห้า สิบ บ้าง 41 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ
ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนน
ั ้ แล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ แล้วหัก
ขนมปังนั ้นให้เหล่ าสาวกให้เขาแจกแก่ คนทัง้ ปวง และปลาสองตั วนัน
้ พระองค์ ทรงแบ่งให้
42
43
ทัวก
่ ันด้วย เขาได้กินอิมท
่ ุกคน ส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั ้นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบ
44
สองกระบุงเต็ม และในจํานวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั ้น มีผู้ชายประมาณห้าพันคน
32

พระเยซูทรงดําเนิ นมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)

และทันใดนั ้น พระองค์ ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงในเรือ ข้ามไปยั งอ ีก ฟาก
หนึ่ งถึงเมืองเบธไซดาก่อน ส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้าน 46 เมื่อพระองค์ทรง
ลาเขาทัง้ หลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั ่น 47 เมื่อคํ่าลงแล้ว เรือของเหล่าสาวก
อยู่ กลางทะเล ส่วนพระองค์ อยู่ บนฝั่ งแต่ ผู้ เดียว 48 แล ้ว พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น เหล่า
สาวกตี กรรเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่ ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระองค์ จึง ทรงดําเนิ น
บนนํ้าทะเลไปยังเหล่าสาวก และทรงดําเนิ นดังจะเลยเขาไป 49 เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์
ทรงดําเนิ น บนทะเล เขาสําคัญ ว่า ผี แล ้ว พากั นร ้ องอึง ไป 50 เพราะว่า ทุก คนเห็น พระองค์
แล้ว ก็ กลัว แต่ ในทันใดนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจเถิด คือ เราเอง อย่า กลัว เลย�
51 พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือ แล้วลมก็เงียบลง เหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจ
เหลือ ประมาณ 52 ด้วยว่าการอัศจรรย์ เรือ
่ งขนมปัง นั ้น เขายัง ไม่ เข้าใจ เพราะใจเขายัง แข็ง
กระด้าง
45

พระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้นเยนเนซาเรท (มธ 14:34-36)

มาระโก 6:53

1081

มาระโก 7:23

53 ครัน
้ ข้ามฟากไปแล้ว

เขาจอดเรือที่ แคว้นเยนเนซาเรท 54 เมื่อขึ้นจากเรือแล้ว คนทัง้
ปวงก็จําพระองค์ได้ทันที
เริม
่ เอาคนเจ็บป่วย
ใส่แคร่หามมายังที่เขาได้ยน
ิ ข่าวว่าพระองค์อยู่นั ้น 56 แล้วพระองค์เสด็จไปที่ไหนๆ ไม่ว่าใน
หมูบ้
่ าน ในตําบล หรือในเมือง เขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามถนน ทูลอ้อนวอนขอพระองค์
โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์ และผู้ใดได้แตะต้องพระองค์แล้วก็หาย
ป่วยทุกคน
55 และเขารีบไปทัว
่ ตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบ

7
ทรงตําหนิ ธรรมเนี ยมของพวกฟาริสี (มธ 15:1-20)
ครัง้ นั ้น พวกฟาริสี กับ พวกธรรมาจารย์ บางคน ซึ่ง ได้ มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม พากัน มา
หาพระองค์ 2 เมื่อ เขาได้ เห ็น เหล่า สาวกของพระองค์ บางคนรับ ประทานอาหารด้วยมือ ที่
เป็นมลทิน คือมือที่ไม่ได้ล้างก่อน เขาก็ถือว่าผิด 3 เพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวทัง้ สิน
้ ถือ
ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษว่า ถ้ามิได้ ล้างมือตามพิธโี ดยเคร่งครัด เขาก็ ไม่รับ
ประทานอาหารเลย 4 และเมื่อเขามาจากตลาด ถ้ามิได้ล้างก่อน เขาก็ไม่รับประทานอาหาร
และธรรมเนี ย มอื่นๆอีก หลายอย่างเขาก็ ถือ คือ ล้างถ้วย เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และ
โต๊ะ 5 พวกฟาริสี กับ พวกธรรมาจารย์ จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ทําไมพวกสาวกของท่านไม่
ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ รับ ประทานอาหารโดยมิ ได้ ล้างมือ
เสียก่อน� 6 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อิสยาห์ได้พยากรณ์ ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดก็ถูก
ตามที่ ได้ เข ียนไว้ว่า ‘ประชาชนนี้ ให้ เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ ใจของเขาห่างไกล
จากเรา 7 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า
เป็นพระดํารัสสอน� 8 เจ้าทัง้ หลายละพระบัญญัติของพระเจ้า และกลับไปถือตามประเพณี
ของมนุษย์ คือ การล้างถ้วยเหยื อก และสิ่ งอ ่น
ื ๆเช่น นี้ อี กหลายสิง่ เจ้ าทัง้ หลายก็ ทํา อยู�
่
9 พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เหมาะจริง นะ ที่ เจ้ าทัง
้ หลายได้ ละทิง้ พระบัญญั ติ ของพระเจ้า
10
เพื่อ จะได้ ถือ ตามประเพณี ของพวกท่าน
เพราะโมเสสได้ สัง่ ไว้ว่า ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดา
มารดาของตน� และ ‘ผู้ ใดด่า แช่ งบ ิ ดามารดา ผู้ นั ้น ต้องถูก ปรับ โทษถึง ตาย� 11 แต่ พวก
เจ้ากลับสอนว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่า “สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ แก่
ท่าน สิ ่ง นั ้น เป็น โกระบัน� ’ แปลว่า เป็น ของถวายแล้ว 12 เจ้ าทัง้ หลายจึง ไม่ อนุ ญาตให้ ผู้
นั ้น ทํา สิง่ ใดต่อ ไป เป็ นที ่ ชว
่ ยบํา รุ งบ ิ ดามารดาของตน 13 เจ้ าทัง้ หลายจึง ทําให้ พระวจนะ
ของพระเจ้า เป็น หมัน ไปด้วยประเพณี ของพวกท่านซึ่ง พวกท่านได้ สอนไว้ และสิ่งอ่น
ื ๆเช่น
นี้ อี กหลายสิง่ เจ้ าทัง้ หลายก็ ทํา อยู�
่ 14 แล ้ว เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงเรียกประชาชนทัง้ หลาย
เข้า มาก็ ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงฟัง เราและเข้าใจเถิด 15 ไม่มี สิ ่ง ใดภายนอกที่ เข
้า ไปภายในมนุษย์ จะกระทํา ให้ มนุษย์ เป็น มลทิน ได้ แต่ สิ ่ง ซึ่ง ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ ่ง
นั ้นแหละกระทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 16 ใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 17 ครัน
้ พระองค์ได้เสด็จ
เข้าไปในเรือนพ้น ประชาชนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ทูล ถามพระองค์ ถึง คํา อุปมา
นั ้น 18 พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า “ถึงท่านทัง้ หลายก็ ยงั ไม่เข้าใจหรือ ท่านยังไม่เห็นหรือว่า
สิง่ ใดๆแต่ภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทําให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ได้ 19 เพราะว่าสิง่
นั ้ นมิได้ เข้าในใจ แต่ ลงไปในท้องแล้ วก็ถ่ายออกลงส้วมไป ทําให้อาหารทุกอย่างปราศจาก
มลทิน� 20 พระองค์ ตรัสว ่า “สิ ่ง ที่ ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ ่ง นั ้น แหละทําให้มนุษย์ เป็น
มลทิน 21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชัว่ ร้าย การล่วงประเวณี
การผิดผัวผิดเมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชัว่ การล่อลวงเขา ราคะ
ตัณหา อิจฉาตาร้อน การหมิน
ี้ ด
ิ มา
่ เก
่ ประมาท ความเย่อหยิง่ ความโฉด 23 สารพัดการชัวน
จากภายใน และทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
1
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ทรงรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง (มธ 15:21-28)
24 พระองค์ จึง ทรงลุก ขึ้น จากที่ นั่น ไปยัง เขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน แล ้ว เข้าไป
ในเรือนแห่งหนึ่ งประสงค์จะมิให้ผู้ใดรู ้ แต่พระองค์จะซ่อนอยู่มิได้ 25 เพราะผู้หญิงคนหนึ่ ง
ซึ่งมีลูกสาวที่มีผีโสโครกสิง เมื่อได้ยน
ิ ข่าวถึงพระองค์ก็มากราบลงที่ พระบาทของพระองค์
26 ผู้ หญิง นั ้น เป็ น ชาวกรีก ชาติ ซี เรียฟี นิ เซ ีย และนางทูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ขับ ผี ออก
จากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซู ตรัสแก่นางนั ้ นว่า “ให้พวกลู กกินอม
ิ่ เสียก่อน เพราะว่า
28
ซึ่ง จะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่ สุนัข ก็ ไม่ ควร �
แต่ นางทูล ตอบพระองค์ ว่า “จร ิ งด ้วย
พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั ้นย่อมกินเดนอาหารของลูก� 29 แล้วพระองค์ตรัสแก่
นางว่า “เพราะเหตุถ้อยคํานี้ จงกลับไปเถิด ผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว� 30 ฝ่ายหญิงนั ้น
เมื่อไปยังเรือนของตน ได้เห็นลูกนอนอยูบ
่ นที่นอน และทราบว่าผีออกแล้ว
ทรงรักษาชายที่หูหนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
31 ต่อ มา พระองค์ จึง เสด็จ จาก เขตแดน เมือง ไท ระ และ เมือง ไซ ดอน ดําเนิ น ตาม ทาง
แคว้นทศบุ รี มายังทะเลกาลิ ลี 32 เขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่ งมาหาพระองค์ แล
้ วท ูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ทรงวางพระหัตถ์ บนคนนั ้น 33 พระองค์ จึง ทรงนํา คนนั ้น ออก
จากประชาชนไปอยู่ ต่างหาก ทรงเอานิว
้ พระหัตถ์ ยอนเข้า ที่ หู ของชายผู้ นั ้น และทรงบ้วน
นํ้าลายเอานิว
้ พระหัตถ์ จิ ้มแตะลิน
้ คนนั ้น 34 แล้วพระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์
ทรงถอนพระทัย ตรัส แก่ คนนั ้ นว ่า “เอฟฟาธา� แปลว่า “จงเปิด ออก� 35 แล ้ว ในทันใด
นั ้นหูคนนั ้ นก็ปกติ สิ ่งที่ ขัดลน
ิ้ นั ้ นก็หลุดและเขาพูดได้ ชัด 36 พระองค์ ทรงห้ามปรามคนทัง้
หลายมิ ให้ แจ ้ง ความนี้ แก่ ผู้ ใดเลย แต่ พระองค์ ยิง่ ทรงห้ามปรามพวกเขา เขาก็ ยงิ่ เล่า ลือ
ไปมาก 37 พวกเขาก็ ประหลาดใจเหลือเกิน พู ดกันว่า “พระองค์ทรงกระทําล้วนแต่ ดีทัง้ นั ้น
ทรงกระทําคนหูหนวกให้ได้ยน
ิ คนใบ้ให้พูดได้�

8
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มธ 15:32-39)
คราวนั ้น เมื่อ ฝูง ชนพากัน มามากมายและไม่ มี อาหารกิน พระเยซู จึง ทรงเรียกเหล่า
สาวกของพระองค์มาตรัสแก่เขาว่า 2 “เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยูก
่ ับเราได้สาม
วัน แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน 3 ถ้า เราจะให้ เขากลับ ไปบ้านเมื่อ ยัง อดอาหารอยู่ เขาจะ
หิวโหยสิน
้ แรงตามทาง เพราะว่า บางคนมาไกล� 4 เหล่ าสาวกของพระองค์ จึง ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “ในถิน
ิ่ ได้ ที่ไหน� 5 พระองค์ ตรัสถามเขา
่ ทุรกันดารนี้ จะหาอาหารให้เขากิ นอม
ว่า “พวกท่านมี ขนมปั งกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มี เจ็ดก้อน� 6 พระองค์ จึงตรัสสัง่ ประชาชนให้
นั ่งลงที่ พื้นดิน แล้วทรงรับขนมปังเจ็ ดก้อนนั ้น ทรงขอบพระคุ ณ แล้วจึง ทรงหักส่ง ให้เหล่
าสาวกให้ เขาแจก เหล่ าสาวกจึง แจกให้ ประชาชน 7 และเขามี ปลาเล็กๆอยู่ บ้าง พระองค์
จึง ขอบพระคุ ณ แล ้ว สัง่ ให้เอาปลานั ้น แจกด้วย 8 คนทัง้ ปวงได้ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และเศษ
อาหารที่เหลือนั ้นเขาเก็บได้เจ็ดกระบุง 9 คนที่รบ
ั ประทานนั ้นมีประมาณสี่พัน แล้วพระองค์
ตรัสสัง่ ให้เขาไป
1

พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)
10 ใน ทันใด นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ลง เรื อก ับ เหล่า สาวก ของ พระองค์ มา ถึง เขต เมือง ดา
ลมานูธา 11 พวกฟาริสี ออกมาและเริม
่ โต้ เถียงกับ พระองค์ ขอพระองค์ แสดงหมายสําคัญ
จากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์ 12 พระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว่า “คนยุคนี้
แสวงหาหมายสําคัญทําไม เราบอกความจริงแก่เจ้าทัง้ หลายว่า จะไม่โปรดให้หมายสําคัญ
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แก่คนยุคนี้� 13 แล้วพระองค์เสด็จไปจากเขา และลงเรือข้ามฟากไปอีก 14 ฝ่ายเหล่าสาวก
ลืม เอาขนมปัง ไป และในเรือ เขามี ขนมปัง อยู่ ก้อนเดียวเท่านั ้น 15 พระองค์ ทรงกําชับ เหล่า
สาวกว่า “จงสังเกตและระวัง เชื้อ แห่ง พวกฟาริสี และเชื้อ แห่ง เฮโรดให้ ดี � 16 เหล่ าสาวก
จึงปรึกษากั นว่า “เพราะเหตุ ที่ เราไม่ มี ขนมปัง� 17 เมื่อ พระเยซู ทรงทราบจึง ตรัสแก่ เขาว่า
“เหตุ ไฉนพวกท่านจึง ปรึกษากัน และกัน ถึง เรือ
่ งไม่ มี ขนมปัง ท่านยัง ไม่ รู และไม่
้
เข ้า ใจหรือ
18
ใจของท่านยังแข็งกระด้างหรือ
มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ มีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทัง้
19
หลายจํา ไม่ ได้ หรือ
เมื่อ เราหัก ขนมปัง ห้า ก้อนให้ แก่ คนห้า พัน คนนั ้น ท่านทัง้ หลายเก็บ
เศษที่ เหลือนั ้นได้กี่กระบุง� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ได้สิ บสองกระบุง� 20 “เมื่อแจกขนม
ปังเจ็ดก้อนให้แก่คนสี่พันคนนั ้น ท่านทัง้ หลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุง� เขาทูลตอบว่า
“ได้เจ็ดกระบุง� 21 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เป็นไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ�
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา

22 พระองค์จึงไปยังเมืองเบธไซดา

เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ งมาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอน
ขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั ้น 23 พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เมื่อ
ได้ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ตาคนนั ้น และวางพระหัตถ์ บนเขาแล้ว พระองค์ จึง ตรัสถามเขาว่า
เขาเห็นสิง่ ใดบ้างหรือไม่ 24 คนนั ้นเงยหน้าดูแลวท
้ ูลว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้
25
เดินไปเดินมา� พระองค์ จึงวางพระหัตถ์ บนตาเขาอีก แล้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของ
เขาก็ หายเป็น ปกติ แลเห็น คนทัง้ หลายได้ ชัดเจน 26 พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ คนนั ้น ให้กล ับ ตรง
ไปยังบ้านของตน แล้วกําชับว่า “อย่าเข้าไปในเมือง หรือเล่าให้ใครในเมืองนั ้นฟังเลย�
การยอมรับของเปโตร (มธ 16:13-16; ลก 9:18-20)
27 พระเยซูได้เสด็จกับเหล่าสาวกของพระองค์ ออกไปยังเมืองต่างๆในแขวงซีซารียา ฟีลิ
ปปี เมื่ออยูต
่ ามทางนั ้น พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่า “คนทัง้ หลายพูดกนว
ั ่าเราเป็นผูใด
้ �
28 เขาทูลตอบว่า “เขาว่าเป็ นยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว
่าเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ � 29 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่าว่า
เราเป็นผูใด
้ � เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์� 30 แล้วพระองค์ทรง
กําชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้บอกผู้ใดถึงพระองค์ 31 พระองค์จึงทรงเริม
่ กล่าวสอนสาวกว่า บุ
ตรมนุษย์ จะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธร
รมาจารย์จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์ จะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวันที ่ สามพระองค์
จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่ 32 คําเหล่านี้ พระองค์ตรัสอย่างเปิดเผย ฝ่ายเปโตรจึงจับพระองค์ แล
้วเริมท
่ ูลห้ามพระองค์ 33 พระองค์ จึงทรงหันพระพักตร์ดู เหล่ าสาวกของพระองค์ แล้วทรง
ติเปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ามิได้ คิดตามพระดําริของพระเจ้า
แต่ตามความคิดของมนุษย์�
26)

ยอมแบกกางเขนหรือมีความละอายในการติดตามพระเยซู (มธ 16:24-27; ลก 9:23-

34 และเมื่อพระองค์ ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกของพระองค์ ให้เข้ามาแล้ว

จึง
ตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผูใ้ ดใคร่จะตามเรามา ให้ผูนั
้ ้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก
35
และตามเรามา
เพราะว่า ผู้ ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้ นั ้น จะเสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ใดจะเสีย ชีวต
ิ
เพราะเห็น แก่ เราและข่าวประเสริฐ ผู้ นั ้น จะได้ ชี วิต รอด 36 เพราะถ้า ผู้ ใดจะได้ สิ ่ง ของสิน
้
ทัง้ โลก แต่ ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้นั ้นจะได้ ประโยชน์ อะไร 37 เพราะว่าผู้นั้นจะ
นําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา 38 เหตุฉะนั ้น ถ้าผู้ใดมีความอายเพราะ
เราและถ้อยคําของเราในชัว่ อายุนี้ ซึ่งประกอบด้วยการล่วงประเวณี และการผิดบาป บุตรม
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นุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั ้น ในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา
ของพระองค์ และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ�
์

9
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)
พระองค์ ยัง ตรัส แก่ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ ยน
ื อยู่
ที่ นี่ มี บางคนที่ จะไม่ รู รสความตายจนกว่
้
า จะได้ เห ็ นอาณาจักรของพระเจ้า มาด้วยฤทธานุ
2
ภาพ� ครัน
้ ล่วงไปได้หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่
ลําพัง แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา 3 และฉลองพระองค์ก็ส่องประกาย
ขาวดุจหิมะ จะหาช่างฟอกผ้าทัว่ แผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั ้นก็ไม่ได้ 4 แล้วเอลียาห์กับ
โมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั ้น และเฝ้าสนทนากับพระเยซู 5 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซู
ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ ที่ นี่ ก็ดี ให้ พวกข้า พระองค์ ทํา พลับพลาสามหลัง สําหรับ
พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์หลัง หนึ่ ง� 6 ที่ เปโตรพู ดอย ่างนั ้
นกเ็ พราะไม่รูจะว่
้
าอย่างไร ด้วยเขาทัง้ หลายกําลังกลัวนัก 7 แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ และ
มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า “ท่านผูนี
้ ้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด� 8 ทันใด
นั ้น เมื่อ สาวกแลดู รอบก็ ไม่ เห ็น ผู้ ใด เห ็น แต่ พระเยซู ทรงอยู่ กับ เขา 9 เมื่อ กําลัง ลงมาจาก
ภู เขา พระองค์ ตรัสกําชับเหล่าสาวกไม่ให้นําสิง่ ที่ ได้ เห็นนั ้นไปบอกแก่ ผู้ใดเลย จนกว่าบุตร
มนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย 10 เหตุการณ์ นั ้นเหล่าสาวกก็เก็บงําไว้ แต่ซักถามกันว่า
ที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั ้น จะหมายความว่าอย่างไร 11 เขาจึงทูลถามพระองค์
ว่า “เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลียาห์จะต้องมาก่อน� 12 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เอ
ลี ยาห์ ต้องมาก่อนจริง และทําให้ สิ ่ง ทัง้ ปวงคืน สู่ สภาพเดิม อนึ่ งม ี คํา เขียนไว้อย่างไรถึ งบ ุ
ตรมนุษย์ว่า พระองค์ จะต้องทนทุกข์เวทนาหลายประการ และคนจะดู หมิน
่ ละทิง้ พระองค์
เสีย 13 แต่เราบอกแก่ท่านทัง้ หลายว่า เอลี ยาห์นั้นได้มาแล้ว และซึ่งเขาใคร่จะทําแก่ท่าน
อย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว ตามที่มีคําเขียนกล่าวไว้ถึงท่าน�
1

อัครสาวกเก้าคนที่ขาดฤทธิอํ
์ านาจ (มธ 17:14-21; ลก 9:37-42)
14 เมื่อ พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง เหล่า สาวก ก็ ทอด พระเนตร เห็น ฝูง ชน เป็ นอ ัน มาก อยู่
ล้อมรอบเขา และพวกธรรมาจารย์ กําลัง ซักไซ้ ไล่ เลียงเขาอยู่ 15 ในทันใดนั ้น เมื่อ บรรดา
ประชาชนเห็น พระองค์ ก็ ประหลาดใจนั ก จึง วิง่ เข้า มาเคารพพระองค์ 16 พระองค์ จึง ตรัส
ถามพวกธรรมาจารย์ ว่า “ท่านซักไซ้ ไล่ เลียงกับ เขาด้วยข้อความอัน ใด� 17 มี คนหนึ่ ง ใน
หมู่ ประชาชนทูล ตอบว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้ พาบุตรชายของข้า พระองค์ มาหา
พระองค์เพราะผีใบ้เข้าสิง 18 ผีพาเขาไปที่ไหนๆก็ทําให้ล้มชักดน
ิ้ ไป มีอาการนํ้าลายฟูมปาก
และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็อ่อนระโหย ข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้น
ออกเสีย แต่เขาขับให้ออกไม่ได้� 19 พระองค์จึงตรัสแก่คนนั ้นว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความ
เชื่อ เราจะต้องอยู่ กับ เจ้า นานเท่าใด เราจะต้องอดทนกับ เจ้า นานเท่าใด จงพาเด็ก นั ้น มา
หาเราเถิด� 20 เขาก็พาเด็กนั ้นมาหาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั ้นผีนั้น
จึง ทํา ให้ เขาชั กล ้ มลงกลิง้ เกลือกที่ ดิน มีน ้าํ ลายฟูม ปาก 21 พระองค์ จึง ตรัส ถามบิ ดาน ั ้นว
่า “เป็นอย่างนี้ มานานสักเท่าไร� บิดาทูลตอบว่า “ตัง้ แต่เป็นเด็กเล็กๆมา 22 และผีก็ทําให้
เด็กตกในไฟและในนํ้าบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ ถ้าพระองค์ สามารถทําได้ ขอโปรด
กรุ ณาและช่วยเราเถิด� 23 พระเยซู จึง ตรัส แก่ บิ ดาน ั ้นว ่า “ถ้า ท่านเชื่อ ได้ ใครเชื่ อก ็ ทําให้
ได้ ทุก สิง่ � 24 ทันใดนั ้น บิดาของเด็ กก็รอ
้ งทู ลด้วยนํ้าตาไหลว่า “ข้าพระองค์ เชื่อ พระองค์
เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ยงั ขาดความเชื่อนั ้น ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เชื่อเถิด� 25 เมื่อพระ
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เยซูทอดพระเนตรเห็นประชาชนกําลังวิง่ เข้ามา พระองค์ตรัสสําทับผีโสโครกนั ้นว่า “อ้ายผี
ใบ้หูหนวก เราสัง่ เจ้าให้ออกมาจากเขา อย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลย� 26 ผีนั ้นจึงร้องอื้ออ
ึงทําให้เด็กนั ้นชักดน
ิ้ เป็ นอันมาก แล้วก็ ออกมา เด็กนั ้ นก็แน่ นงิ่ เหมือนคนตาย จนมี หลาย
คนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว� 27 แต่ พระเยซู ทรงจับ มือ พยุง เด็ก นั ้น เด็ก นั ้ นก ็ ยน
ื ขึ้น 28 เมื่อ
พระองค์ เสด็จ เข้า ในเรือนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ มาทูล ถามพระองค์ เป็น ส่วนตั วว ่า
“เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้� 29 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้ จะขับให้
ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร�
พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ (มธ 17:22-23; ลก
9:43-45)
30 พระองค์ กับ เหล่า สาวกจึง ออกไปจากที่ นั ่น ดําเนิ น ไปในแคว้น กาลิ ลี แต่ พระองค์ ไม่
ประสงค์ จะให้ผู้ ใดรู ้ 31 ด้วยว่า พระองค์ ตรัส พรํา่ สอนสาวกของพระองค์ ว่า “บุ ตรมนุษย์ จะ
ต้องถูก มอบไว้ ในเงื้อมมือ ของคนทัง้ หลาย และเขาจะประหารท่านเสีย เมื่อ ประหารแล้ว
ในวันที ่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 32 แต่ ถ้อยคํานี้ เหล่ าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน
้ จะทูลถาม
พระองค์ก็เกรงใจ
สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า (มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)
พระองค์ จึง เสด็จ มายัง เมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อ เข้าไปในเรือนแล้ว พระองค์ ตรัส
ถามเหล่า สาวกว่า “เมื่อ มาตามทางนั ้น ท่านทัง้ หลายได้ โต้ แย้ งก ัน ด้วยข้อความอัน ใด�
34 เหล่ าสาวกก็ นิ่ง อยู่ เพราะเมื่อ มาตามทางนั ้น เขาได้ เถียงกั นว ่า คนไหนจะเป็ น ใหญ่ กว่า
กัน 35 พระองค์ ได้ ประทั บน งั ่ แล ้ว ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนนั ้น มาตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใด
ใคร่จะได้เป็นคนต้น ก็ให้ผู้นั ้นเป็นคนท้ายสุด และเป็นผู้รับใช้ของคนทัง้ ปวง� 36 พระองค์
จึง ทรงเอาเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้ ยน
ื ท่ามกลางเหล่า สาวก แล ้ว ทรงอุม
้ เด็ก นั ้น ไว้ ตรัส แก่
เหล่าสาวกว่า 37 “ถ้าผูใ้ ดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผูนั
้ ้นกร็ บ
ั เรา และผูใ้ ด
ได้รบ
ั เรา ผู้นั ้นก็มิใช่รับเรา แต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา�
33

ทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ (ลก 9:49-50)
“พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่ งขับผีออก
โดยพระนามของพระองค์ ซึ่ง คนนั ้ นม ิ ได้ ตามพวกเรามา และพวกข้า พระองค์ ได้ ห้ามเขา
เพราะเขามิ ได้ ตามพวกเรามา� 39 พระเยซู จึง ตรัสว ่า “อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ไม่ มี ผู้
ใดจะกระทํา การอัศจรรย์ ในนามของเรา แล ้ วอ ีก ประเดีย
๋ วหนึ่ ง อาจกลับ พูด ประณามเรา
40 เพราะผู้ ใดไม่ เป็ น ฝ่ายต่อสู้ เรา ผู้ นั ้ นก ็ เป็ น ฝ่ายเราแล้ว 41 เพราะเราบอกความจริง แก่
ท่านว่า ผู้ใดจะเอานํ้าถ้วยหนึ่ งให้พวกท่านดื่มในนามของเรา เพราะท่านทัง้ หลายเป็นฝ่าย
พระคริสต์ ผู้นั ้นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้
38 ยอห์นจึงทูลพระองค์ ว่า

ทรงเตือนถึงนรก

42 แต่ผู้ใดจะทําผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่เชื่อในเราให้หลงผิด

ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูก
คอผู้นั้นถ่วงเสียในทะเลก็ ดี กว่า
จงตั ดมันทิง้ เสีย
ซึ่ง จะเข้า สู่ ชี วิตด ้ว ยมื อด ้ วนยั งด ี กว่า มี สองมือ และต้องตกนรกในไฟที่ ไม่มี วันดับ 44 ในที่
นั ้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 45 ถ้าเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิง้
เสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิง้ ลงในนรกในไฟที่ไม่มี
วันดับ 46 ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 47 ถ้าตาของท่านทําให้ท่านหลงผิด
จงควัก ออกทิง้ เสีย ซึ่ง จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยตาข้างเดียวยั งด ี กว่า มี สองตา
และต้องถูกทิง้ ในไฟนรก 48 ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 49 ด้วยว่าคนทัง้
43 และถ้า มือของท่านทําให้ท่านหลงผิด
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ปวงจะต้องถูกชําระด้วยไฟ และเครือ
่ งบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชําระด้วยเกลือ 50 เกลือเป็น
ของดี แต่ ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้ว จะทําให้กลับเค็ มอีกอย่างไรได้ ท่านทัง้ หลายจงมีเกลือ
ในตัว และจงอยูส
่ งบสุขซึ่งกันและกัน�

10
คํา บัญชาของพระเยซู เก ี่ย วกับ การหย่า ร้าง (มธ 5:31-32; 19:1-9; ลก 16:18; 1 คร
7:10-15)
1 ฝ่ายพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จจากที่นั ่น เข้าในเขตแดนแคว้นยูเดีย ไปตามทางแม่น้ํา
จอร์แดนฟากข้างโน้ น และประชาชนพากัน มาหาพระองค์ อีก พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ สอนเขา
อีก ตามที่ พระองค์ ทรงเคยสอนนั ้น 2 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามพระองค์ ว่า “ผู้
ชายจะหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่� 3 พระองค์ตรัสถาม
เขาว่า “โมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร� 4 เขาทูลตอบว่า “โมเสสอนุญาตให้ทําหนั งสือหย่า
ภรรยาแล้ วก็หย่าให้� 5 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาว่า “โมเสสได้ เขียนข้อบังคับนน
ั ้ เพราะเหตุ
6
ใจพวกเจ้าแข็งกระด้าง แต่ตัง้ แต่เดิมสร้างโลก ‘พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชาย
และหญิง 7 เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา 8 และ
เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออันเดียวกัน 9 เหตุ
ฉะนั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลย� 10 เมื่อเข้าไป
ในเรือนแล้ว เหล่า สาวกของพระองค์ ทูล ถามพระองค์ อีกถึง เรือ
่ งนั ้น 11 พระองค์ จึง ตรัส กับ
เขาว่า “ถ้าผูใ้ ดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ ผูนั
้ ้นกได้
็ ผิดประเวณี ต่อเธอ 12 และ
ถ้าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั ้นก็ผิดประเวณี �
จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15; ลก 18:15-17)
13 ขณะนั ้น เขาพาเด็ก เล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อ จะให้ พระองค์ ทรงถูก ต้องตัว เด็ก นั ้น แต่
เหล่ าสาวกก็ หา้ มปรามคนที่ พาเด็กมานั ้น 14 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นดังนั ้ นก็ไม่พอ
พระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะ
ว่า อาณาจักรของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั ้น 15 เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลายว่า ผู้หน่งึ ผู้ใดมิได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นั ้นจะเข้าในอาณา
จั กรน ัน
้ ไม่ ได้ � 16 แล ้ว พระองค์ ทรงอุม
้ เด็ก เล็กๆเหล่า นั ้น วางพระหัตถ์ บนเขา แล ้ว ทรง
อวยพรให้
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; ลก 18:18-20)
17 เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ออกไปตามทาง มี คนหนึ่ ง วิง
่ มาหาพระองค์ คุ กเข่าลงทูลถาม
พระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็น
มรดก� 18 พระเยซูตรัสถามคนนั ้นว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทําไม ไม่มใครประเสริ
ี
ฐเว้น
19
แต่พระเจ้าองค์เดียว
ท่านรู จ
้ ักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่า
ฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้ อเขา จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน� ”
20 คนนั ้นจึงทูลตอบพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตัง
้ แต่เป็น
21
เด็ก มา� พระเยซู ทรงเพ่ งด ู คนนั ้น ก็ ทรงรัก เขา แล ้ว ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง ขาดอยู่ สิ ่ง
หนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่งท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติ
ในสวรรค์ แล้วจงแบกกางเขน และตามเรามา� 22 เมื่อเขาได้ ยน
ิ คํานั ้ นก็เสียใจ แล้วออก
ไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
คําทรงเตือน อย่าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ
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พระ เยซู จึง ทอด พระ เนตร รอบๆ แล้ว ตรัส แก่ เหล่ า สาวก ของ พระองค์ ว่า “คน มัง่ มี
จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากนั กหนา� 24 เหล่ าสาวกก็ ประหลาดใจด้วยคํา ตรัส
ของพระองค์ และพระเยซู ตรัส แก่ เขาอี กว่า “ลูก เอ๋ย คนที ่ วางใจในทรัพย์ สมบัติ จะเข้ าใน
อาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากนั กหนา 25 ตั วอ ูฐ จะลอดรู เข ็ มก็ งา่ ยกว่า คนมั ่ งม ี จะเข้ าใน
อาณาจักรของพระเจ้า� 26 เหล่ าสาวกก็ ประหลาดใจยิง่ นั ก จึง พู ดก ั นว ่า “ถ้า อย่างนั ้น ใคร
จะรอดได้� 27 พระเยซู ทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้ว ตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็นไปไม่ ได้
แต่ ไม่ เป็น แบบนั ้ นก ับ พระเจ้า เพราะว่า พระเจ้า ทรงกระทํา ให้เป็น ไปได้ ทุก สิง่ � 28 ฝ่ายเป
โตรจึงเริมท
่ ูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้สละสิง่ สารพัด และได้ติดตามพระ
องค์ มา � 29 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ สละบ้าน หรือ พี่
น้ องชายหญิง หรือบ ิ ดามารดา หรือ ภรรยา หรือบ ุตร หรือ ที่ ดิน เพราะเห็น แก่ เราและข่าว
ประเสริฐนั ้น 30 ในเวลานี้ ผู้นั ้นจะได้ รบ
ั ตอบแทนร้อยเท่า คื อบ้าน พี่น้ องชายหญิง มารดา
บุตรและที่ดิน ทัง้ จะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคน
ที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
23

ทรงพยากรณ์ ถึง การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนชีพ ของพระเยซู (มธ 20:17-19; ลก
18:31-33)
32 เมื่อ กําลัง เดิน ทางจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็ เสด็จ นํา หน้า เขา ฝ่ายเหล่า
สาวกก็พากันคิดประหลาดใจ และขณะที่เขาตามมาก็หวาดกลัว พระองค์จึงทรงเรียกสาวก
สิบสองคนอีก แล้วเริม
่ ตรัสสําแดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดแก่พระองค์นั ้น 33 ว่า
“ดูเถิด เราทัง้ หลายจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกปุโรหิต
ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่านั ้นจะปรับโทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับ
คนต่างชาติ 34 คนต่างชาติ นั ้น จะเยาะเย้ยท่าน จะเฆี่ยนตี ท่าน จะถ่ มน้าํ ลายรดท่าน และ
จะฆ่าท่านเสีย และวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่�
คําขอร้องของยากอบกับยอห์น (มธ 20:20-28)
ฝ่าย ยาก อบ กับ ยอห์น บุ ตร ชาย ของ เศเบ ดี เข ้า มา ทูล พระองค์ ว่า “พระ อาจารย์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ทัง้ สองปรารถนาจะขอให้พระองค์ทรงกระทําตามคําขอของข้าพระองค์�
36 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านทัง
้ สองปรารถนาจะให้เราทําสิง่ ใดให้ท่าน� 37 เขาจึงทูล
ตอบพระองค์ ว่า “เมื่อพระองค์ จะทรงสง่าราศี นั ้น ขอให้ข้าพระองค์ นั่งที่ เบื้องขวาพระหัตถ์
คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์ คนหนึ่ ง� 38 พระเยซู จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ที่ ท่านขอนั ้น ท่านไม่
เข้าใจ ถ้วยซึ่ง เราจะดื่ มน ั ้นท่านจะดื่ม ได้ หรือ และบัพ ติศ มานั ้น ซึ่ง เราจะรับ ท่านจะรับ ได้
หรือ� 39 เขาทัง้ สองทูลตอบพระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า� พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วยซึ่ง
เราดื่มท่านจะดื่มก็จริง และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่ เราจะรับก็จริง 40 แต่ที่ จะนั ่งข้าง
ขวาและข้างซ้ายของเรานั ้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่ จะจัด ให้ แต่ ได้ ทรงเตรียมไว้สําหรับผู้
ใดก็จะให้แก่ผู้นั ้น� 41 เมื่อสาวกสิบคนได้ยน
ิ แล้ว ก็เริม
่ มีความขุ่นเคืองยากอบและยอห์น
42 พระเยซู จึง ทรงเรียกเขาทัง
้ หลายมาตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่ ว่า ผู้ ที่ นั บ ว่า เป็น
ผู้ครองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ใหญ่ทัง้ หลายก็ใช้อํานาจบังคับ 43 แต่
ในพวกท่านหาเป็น อย่างนั ้น ไม่ ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น ใหญ่ ในพวกท่าน ผู้ นั ้น จะต้องเป็น ผู้
ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย 44 และถ้าผูใ้ ดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผูนั
้ ้นจะต้องเป็นผูรั
้ บใช้ของ
คนทัง้ ปวง 45 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิ บัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิ บัติ และ
ประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สําหรับคนเป็นอันมาก�
35

คนตาบอดชื่อบารทิเมอัสได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 20:29-34; ลก 18:35-43)
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46 ฝ่ายพระเยซู กับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโค

และเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรี
โคกับพวกสาวกของพระองค์และประชาชนเป็นอันมาก มีคนตาบอดคนหนึ่ ง ชื่อบารทิเมอัส
ซึ่งเป็นบุตรชายของทิเมอัส นั ่งขอทานอยูที
่ ่ริมหนทาง 47 เมื่อคนนั ้นได้ยนว
ิ ่าพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธเสด็จมา จึงเริม
่ ร้องเสียงดังว่า “ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์
เถิด� 48 มีหลายคนห้ามเขาให้เขานิ่ งเสีย แต่เขายิง่ ร้องเสียงดังขึ้นว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอ
ทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 49 พระเยซู ทรงหยุดประทับยืนอยู่ แล้วตรัสสงั ่ ให้เรียกคนนั ้น
มา เขาจึงเรียกคนตาบอดนั ้ นว่าแก่เขาว่า “จงชื่นใจและลุกขึ้นเถิด พระองค์ทรงเรียกเจ้า�
50 คนนั ้ นก ็ ทิง
้ ผ้าห่มเสี ยลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระเยซู จึงตรัสถามเขาว่า “เจ้ าปรารถนา
จะให้เราทําอะไรแก่เจ้า� คนตาบอดนั ้นทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอโปรดให้ตา
ข้าพระองค์เห็นได้� 52 พระเยซู ตรัสแก่เขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้า
หายปกติแล้ว� ในทันใดนั ้นคนตาบอดนั ้นก็เห็นได้ และได้เดินทางตามพระเยซูไป

11
การเสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูมี
้ ชย
ั (ศคย 9:9; มธ 21:1-9; ลก 19:29-38; ยน
12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์ กับ พวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึง หมู่ บ้านเบธฟายี และหมู่ บ้านเบ
ธานี เชิงภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคน 2 สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่
ตรงหน้า ท่าน ครัน
้ เข้าไปแล้ว ในทันใดนั ้น จะพบลูก ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ ที่ ยัง ไม่ มี ใครขึ้น ขี่ เลย
จงแก้มันจูงมาเถิด 3 ถ้าผู้ใดถามท่านว่า ‘ท่านทําอย่างนี้ ทําไม� จงบอกว่า องค์พระผู้เป็น
เจ้า ต้องประสงค์ ลูก ลานี้ และประเดีย
๋ วพระองค์ จะส่ง กลับ คืน มาให้ ที่ นี่ � 4 สาวกสองคน
นั ้น จึง ไป แล ้ว พบลูก ลาตั วน ัน
้ ผูก อยู่ นอกประตู ที่ สี่ แยก เขาจึง แก้ มัน 5 บางคนซึ่ง ยืน อยู่ ที่
นั ่นถามเขาว่า “แก้ลูกลานั ้นทําไม� 6 สาวกก็ตอบตามพระดํารัสสงั ่ ของพระเยซู แล้วเขาก็
ยอมให้เอาไป 7 สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา แล้ว
พระองค์จึงทรงลานั ้น 8 มีคนเป็ นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และคนอื่
นก็ตัดกงิ่ ไม้จากต้นไม้มาปูลงตามทางนั ้น 9 ฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้า กับผูที
้ ่ตามมาข้างหลัง
ก็ โห่ร้องว่า “โฮซัน นา ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระ
เจริญ 10 ความสุขสวัสดม
ิ์ งคลจงมีแก่อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษของเรา ที่มาตัง้ อยูใ่ น
พระนามขององค์ พระผู้ เป็นเจ้า โฮซัน นาในที่ สูงสุด� 11 พระเยซู ก็ เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
และเข้าไปในพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงแล้วเวลาก็ จวนคํ่า จึงเสด็จออกไปยัง
หมู่บ้านเบธานี กับเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น
ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล (มธ 21:19-21)
ครั นร
้ ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ สาวกออกมาจากหมู่ บ้านเบธานี แล้ว พระองค์ ก็ ทรงหิว
13 พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้าไปดูวา
่ มีผลหรือไม่ ครัน
้
มาถึงต้นนั ้นแล้ว ไม่เหนม
็ ผ
ี ลมีแต่ใบเท่านั ้น เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ 14 พระเยซูจึงตรัส
แก่ต้นนั ้ นว่า “ตัง้ แต่นี้ ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลย� เหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ยิน
คําซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้
12

พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหาร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-47)
15 เมื่อพระองค์กับสาวกมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในพระวิหาร แล้วเริม
่
ขับ ไล่ บรรดาผู้ ซ้ือ ขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กั บท งั ้ ควํา่ ม้า นั ่ง ผู้ ขาย
นกเขาเสีย 16 และทรงห้ามมิ ให้ ผู้ ใดขนสิง่ ใดๆเดิน ลัด พระวิหาร 17 พระองค์ ตรัส สอนเขา
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ว่า “มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘นิ เวศของเราประชาชาติทัง้ หลายจะเรียกว่า เป็นนิ เวศ
อธิษฐาน� แต่ เจ้ าทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวกโจร� ” 18 เมื่อ พวกธรรมาจาร
ย์ และพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ยิน อย่างนั ้น จึง หาช่องที่ จะประหารพระองค์ เสีย เพราะเขากลัว
พระองค์ ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์ 19 และเมื่อถึงเวลาเย็น
พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปจากกรุ ง 20 ครัน
้ เวลาเช้า เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกได้ ผ่านที่ นั้น
ไป ก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั ้นเหีย
่ วแห้งไปจนถึงราก 21 ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว�
จงเชื่อในพระเจ้า (ยก 5:15)

22 พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด 23 เราบอกความจริงแก่ท่าน

ว่า ถ้าผูใ้ ดๆจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล� และมิได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตาม
ที่สัง่ นั ้น ก็จะเป็นไปตามคําสัง่ นั ้นจริง 24 เหตุฉะนั ้นเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ขณะเมื่อท่าน
จะอธิษฐานขอสิง่ ใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รบ
ั สิง่ นั ้น 25 เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้า
ท่านมีเหตุกับผู้หน่งึ ผู้ใด จงยกโทษให้ผู้นั ้นเสีย เพื่อพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วย 26 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ยกโทษให้ พระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน�
เกิดปัญหาเรือ
่ งสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; ลก 20:1-8)

ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก เมื่อ พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ใน
พระวิหาร พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่มาหาพระองค์ 28 ทูลพระองค์
ว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทําสิง่ เหล่านี้ ใครให้สิทธิแก่ท่านที่จะทําการนี้ ได้� 29 พระเยซูจึง
ตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสักข้อหนึ่ งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอก
ท่านว่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 30 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั ้น มาจากสวรรค์ หรือ
31
มาจากมนุษย์ จงตอบเราเถิด�
เขาจึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่าน
จะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนจึง ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า� 32 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� ” เขากลัว
ประชาชน เพราะประชาชนถือว่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์ จริงๆ 33 เขาจึงทูลตอบพระเยซู
ว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกั
นว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�
27

12
คําอุปมาเรือ
่ งเจ้าของสวนที่ต้องการพืชผล (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; ลก 20:9-19)

“ยังมีชายคนหนึ่ งได้ทําสวนองุน
่ แล้วล้อมร
ัว้ ต้นไม้ไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อเก็บน้าํ องุน
่ และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่าแล้วกไ็ ปเมือง
2
ไกล ครัน
้ ถึงฤดูผลองุน
่ เขาจึงใช้ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวนนั ้น เพื่อเขาจะได้รบ
ั ส่วน
ผลของสวนองุน
่ จากคนเช่าสวน 3 ฝ่ายคนเหล่านั ้ นก็จับ ผู้ รับใช้นั ้นเฆี่ยนตี แล้วไล่ ให้กลับ
ไปมือเปล่า 4 อีกครัง้ หนึ่ งเจ้าของสวนใช้ผู้รบ
ั ใช้อีกคนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวน คนเช่าสวนนั ้
นกเ็ อาหินขว้างผูรั
้ บใช้นั ้นศีรษะแตก และไล่ให้กลับไปอย่างน่าอัปยศ 5 อีกครัง้ หนึ่ งเจ้าของ
ใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกคนหนึ่ ง เขาก็ฆ่าผูรั
้ บใช้นั ้นเสีย แล้วยังใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกหลายคน เขาก็เฆี่ยนตี
บ้าง ฆ่าเสียบ้าง 6 เจ้าของสวนยังมบุ
ี ตรชายที่รก
ั คนหนึ่ ง จึงใช้บุตรคนนั ้นไปเป็นครงั ้ สุดท้าย
พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 7 แต่ คนเช่าสวนพู ดกันว่า ‘คนนี้ แหละเป็น
ทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย แล้วมรดกนั ้นจะตกอยู่กับเรา� 8 เขาจึงพากันจับบุตรนั ้น
ฆ่าเสีย และเอาศพทิง้ ไว้นอกสวนองุน
่ 9 เหตุฉะนั ้น เจ้าของสวนองุน
่ จะทําประการใด ท่าน
1 พระองค์จึงเริม
่ ตรัสแก่เขาเป็นคําอุปมาว่า
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ก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั ้นเสีย แลว
้ จะเอาสวนองุน
่ นั ้นให้ผูอื
้ ่นเช่า 10 ท่านทัง้ หลายอ่าน
พระคัมภีร ตอนนี
์
้ แล ้วมิ ใช่ หรือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม
11
ุมเอกแล้ว
การนี้ เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา� ”
12 ฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์ แต่ว่าเขากลัวประชาชน ด้วยเขารู อยู
้ ่ว่า พระองค์ได้ตรัส
คําอุปมานี้ กระทบพวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22; ลก 20:19-26)

13 เขาจึง ใช้บางคนในพวกฟาริสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค์

เพื่อจะคอยจับผิดในพระ
ดํารัส ของพระองค์ 14 ครัน
้ มาถึง แล้ วก ็ ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
ทราบอยู่ ว่า ท่านเป็น คนซื่ อสัตย์ และมิ ได้ เอาใจผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้ เห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด แต่
สัง่ สอนทางของพระเจ้า จริงๆ การที่ จะส่ง ส่วยให้ แก่ ซี ซาร์นั ้น ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ
หรือ ไม่ 15 เราจะส่ งด ี หรือ ไม่ ส่ งด ี� แต่ พระองค์ ทรงทราบอุบายของเขาจึง ตรัส แก่ เขาว่า
“ท่านทัง้ หลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงินตราเหรียญหนึ่ งมาให้เราดู� 16 เขาก็เอามาให้
พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “รู ปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ของ
ซีซาร์� 17 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้า
จงถวายแด่พระเจ้า� ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์
พระเยซู ตรัสตอบพวกสะดู สี เกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 22:23-33; ลก
20:27-38)
18 มีพวกสะดูสีมาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ นผู้ที่กล่าวว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มี
เขาทูลถามพระองค์ว่า 19 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสัง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้าชาย
ผูใ้ ดตายและภรรยายังอยู่ แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพีสะใภ้
่
นั ้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อ
20
สืบเชื้อสายของพี่ชายไว้� ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปี มีภรรยาแล้วตาย ไม่มีเชื้อสาย
21 น้ องที่หน่ง
ึ จึงรับหญิงนั ้นมาเป็นภรรยา แล้วก็ตาย ยังไม่มีเชื้อสาย และน้ องที่สองที่สามก็
ทําเช่นกัน 22 พีน้
่ องทัง้ เจ็ดคนนี้ ก็ได้รับผูห
้ ญิงนั ้นไว้เป็นภรรยาและไม่มีเชื้อสาย ที่สุดผูห
้ ญิง
นั ้ นก ็ ตายด้วย 23 เหตุ ฉะนั ้น ในวันที ่ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย เมื่อ เขาทัง้ เจ็ด เป็น ขึ้น มา
แล้ว หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทัง้ เจ็ดแล้ว� 24 พระเยซู
จึง ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านคิด ผิด เสีย แล้ว เพราะท่านทัง้ หลายไม่ รู พระคั
้
มภีร ห
์ รือ ฤทธิ์
เดชของพระเจ้า 25 ด้วยว่าเมื่อมนุษย์จะฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั ้น เขาจะไม่มีการสมรส
หรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ 26 และเรือ
่ งคน
ซึ่งตายแล้วที่เขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้นอีกนั ้น ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้อ่านคัมภีรข
์ องโมเสสตอน
เรือ
่ งพุ่มไม้หรือ ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสสว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้า
ของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 27 พระองค์ มิได้ เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ ทรง
เป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านทัง้ หลายจึงผิดมากทีเดียว�
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มธ 22:34-40; ลก 10:25-37)
28 มีธรรมาจารย์คนหนึ่ ง เมื่อมาถึงได้ยน
ิ เขาไล่เลียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขา
ได้ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า “พระบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทัง้ ปวง� 29 พระ
เยซู จึง ตรัส ตอบคนนั ้ นว ่า “พระบัญญั ติ ซึ่ง เป็น เอกเป็น ใหญ่ กว่า บัญญั ติ ทัง้ ปวงนั ้น คือ ว่า
‘โอ คนอิสราเอล จงฟัง เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเราทัง้ หลายเป็น องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า องค์ เดียว 30 และพวกท่านจงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน ด้วยสุดจิต
สุดใจของท่าน ด้วยสิน
้ สุด ความคิด และด้วยสิน
้ สุด กําลัง ของท่าน� นี่ เป็น พระบัญญั ติ ที่
เป็น เอกเป็น ใหญ่ 31 และพระบัญญั ติ ที่ สองนั ้ นก ็ เป็น เช่ นก ัน คือ ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือน

มาระโก 12:32

1091

มาระโก 13:8

รัก ตนเอง� พระบัญญั ติ อื่นที ่ ใหญ่ กว่า พระบัญญั ติ ทัง้ สองนี้ ไม่มี � 32 ฝ่ายธรรมาจารย์คน
นั ้น ทูล พระองค์ ว่า “ดี แล ้ วอาจารย์ เจ้าข้า ท่านกล่าวถูก จริง ว่า พระเจ้า มี แต่ พระองค์ เดียว
และนอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลย 33 และซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความ
เข้าใจ สุดจิตและสิน
่ งเผา
้ สุดกําลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริฐกว่าเครือ
บูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาทัง้ สิน
้ � 34 เมื่อ พระเยซู ทรงเห็น แล้ วว ่า คนนั ้น พูด โดยใช้ ความคิด
จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านไม่ ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้า� ตัง้ แต่ นั ้น ไปไม่ มี ใครกล้า ถาม
พระองค์ต่อไปอีก
พระเยซูทรงคัดค้านพวกฟาริสี (มธ 22:41-46; ลก 20:41-44)
35 เมื่อ พระเยซู ทรงสัง
่ สอนอยู่ ในพระวิหารได้ ตรัส ถามว่า “ที่ พวกธรรมาจารย์ วา่ พระ
คริสต์ เป็น บุตรของดาวิด นั ้น เป็น ได้ อย่างไร 36 ด้วยว่า ดาวิด เองทรงกล่าวโดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่
ขวามือ ของเรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน� 37 ดาว ิด
เองยัง ได้ เรียกท่านว่า เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ท่านจะเป็น บุตรของดาวิดอย ่างไรได้� ฝ่าย
ประชาชนทัว่ ไปฟังพระองค์ด้วยความยินดี 38 พระเยซู ตรัสสอนเขาในคําสอนของพระองค์
ว่า “จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผูที
้ ่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา และชอบให้คนคํานั บกลาง
ตลาด 39 ชอบนั ่งที่ สูงในธรรมศาลาและที่ อันมีเกียรติ ในการเลี้ยง 40 เขาริบเอาเรือนของ
หญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น�
หญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (ลก 21:1-4)
41 พระเยซู ได้ เสด็จ ประทับ ตรงหน้า ตู้ เก ็บ เงิน ถวาย ทรงทอดพระเนตรสังเกตประชาชน
เอาเงิน มาใส่ ไว้ในตู้ นั ้น และคนมั ่งม ี หลายคนเอาเงิน มากมาใส่ ในที่ นั ้น 42 มี หญิ งม ่ายคน
หนึ่ ง เป็น คนจนเอาเหรียญทองแดงสองอัน มี ค่า ประมาณสลึง หนึ่ ง มาใส่ ไว้ 43 พระองค์ จึง
ทรงเรียกเหล่า สาวกของพระองค์ มาตรัส แก่ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า
หญิ งม ่ายจนคนนี้ ได้ ใส่ ไว้ในตู้ เก ็บ เงิน ถวายมากกว่า คนทัง้ ปวงที่ ใส่ ไว้นั ้น 44 เพราะว่า คน
ทัง้ ปวงนั ้น ได้ เอาเงิน เหลือ ใช้ ของเขามาใส่ ไว้ แต่ ผู้ หญิง นี้ ขัดสนที่ สุด ยัง ได้ เอาเงินที ่ มี อยู่
สําหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�

13

การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; ลก 21)
มีสาวกของพระองค์คนหนึ่ งทูลพระองค์ว่า “พระ
อาจารย์ เจ้าข้า ดู เถิด ศิลา และ ตึก เหล่า นี้ ใหญ่ จริง � 2 พระองค์ จึง ตรัส แก่ สา วก นั ้ นว ่า
“ท่านเห็น ตึก ใหญ่ เหล่า นี้ หรือ ศิลาที่ ซ้อ นทั บก ัน อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง จะไม่ ถู กทําลายลงก็ หามิได้ �
3 เมื่อ พระองค์ ประทับ บนภูเขามะกอกเทศตรงหน้า พระวิ หาร เปโตร ยากอบ ยอห์น และ
อัน ดรู ว ์ มากราบทูล ถามพระองค์ ส่วนตั วว ่า 4 “ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบ
ว่า เหตุการณ์ เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรจะเป็นหมายสําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะ
สําเร็จ�
1 เมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระวิหาร

เส้นทางแห่งชีวต
ิ ของยุคนี้
5 พระเยซู จึง ตัง
้ ต้น ตรัส ตอบเขาว่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้ หลง 6 ด้วยว่า
จะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็นพระคริสต์� และจะล่อลวงคนเป็ นอันมาก
ให้ หลงไป 7 เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและข่าวลือ เรือ
่ งสงคราม อย่า ตื่น
ตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิง่ เหล่านี้ จําต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่ สุดปลายยังไม่มาถึง 8 เพราะ
ประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทัง้ จะเกิด แผ่น ดิน
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ไหวในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและความทุกข์ยาก เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เป็นขัน
้ แรก
แห่ง ความทุกข์ ลําบาก 9 แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านทัง้ หลายไว้กับ ศาล
และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็น
แก่ เรา เพื่อ จะได้ เป็น พยานแก่ เขา 10 ข่าวประเสริฐ จะต้องประกาศทัว่ ประชาชาติ ทัง้ ปวง
ก่อน 11 แต่ว่าเมื่อเขาจะนําท่านมามอบไว้นั ้น อย่าเป็ นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดี และอย่า
ตรึกตรองเลย แต่จงพูดตามซึ่งได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั ้น เพราะว่าผูที
้ ่พูดนั ้นมใช่
ิ ตั
12
วท่านเอง แต่ เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์
แม้ว่าพี่ก็ จะทรยศน้ องให้ถึงความตาย พ่อก็จะ
มอบลูก และลู กก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย 13 ท่านจะถูกคนทัง้ ปวงเกลียดชัง
เพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั ้นจะรอด
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มธ 24:15)

14 แต่เมื่อท่านทัง
้ หลายจะเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า

ที่ ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวถึงนั ้น ตัง้ อยู่ในที่ ซ่ึงไม่สมควรจะตัง้ � (ให้ผู้อ่านเข้าใจ
เอาเถิด� “เวลานั ้น ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทัง้ หลาย 15 ผู้ ที่ อยู่ บนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน อย่า ให้ลงมาเข้าไปเก็บ ข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 16 ผู้ ที่ อยู่ตามทุ่ง นา
อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน 17 แต่ในวันเหล่านั ้น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์ หรือ
หญิงที่ มี ลู กอ่อนกินนมอยู่ 18 ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานขอเพื่อเหตุ การณ์ เหล่านี้ จะไม่ เกิด
ขึ้นในฤดูหนาว 19 ด้วยว่าในคราวนั ้นจะเกิดความทุกข์ลําบากอย่างที่ไม่เคยมี ตัง้ แต่พระเจ้า
ทรงสร้างโลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย 20 ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงให้
วัน เหล่า นั ้น ย่น สัน
้ เข้า จะไม่ มี เนื้ อ หนั ง ใดๆรอดได้ เลย แต่ เพราะทรงเห็น แก่ ผู้ ถู กเลือกสรร
ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ พระองค์ จึงทรงให้วน
ั เหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า 21 และในเวลานั ้น ถ้า
ผู้ ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดู เถิด พระคริสต์ อยู่ ที่ นี่ � หรือ ‘ดู เถิด อยู่ ที่ โน่ น � อย่า ได้ เชื่อ เลย
22 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์ เทียมเท็จและผู้ทํานายเทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน ทําหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ เพื่อ ล่อลวงผู้ ที่ ถู กเลือกสรรแล้ว ให้หลง ถ้า เป็น ได้ 23 แต่ ท่านทัง้ หลาย
จงระวังให้ดี ดูเถิด เราได้บอกสิง่ สารพัดให้แก่ท่านทัง้ หลายไว้ก่อนแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มธ 24:27-31)
24 ภายหลังเมื่อคราวลําบากนั ้นพ้นไปแล้ว ‘ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่ส่อง
แสง 25 ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ ที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน
ไป� 26 เมื่อนั ้นเขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆ� ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศี เป็น
อันมาก 27 เมื่อนั ้นพระองค์ จะทรงใช้เหล่ าทูตสวรรค์ ของพระองค์ ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงที่
พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้แล ้ว จากลมทัง้ สี่ ทิศ นั ้น ตัง้ แต่ ที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลกจนถึง ที่สุด
ขอบฟ้า
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; ลก 21:29-31)
จงเรียนคําอุปมาเรือ
่ งต้นมะเดื่อ เมื่อกิ่งก้านยังอ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็ รู ว่
้ า
ฤดู รอ
้ นใกล้ จะถึงแล้ว 29 เช่นนั ้นแหละ เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้น ก็ ให้รู ว่
้ า
เหตุการณ์ นั ้นมาใกล้จะถึงประตูแล้ว 30 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนชัว่ อายุนี้
จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้ บังเกิดขึ้น
จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยูตลอดเวลา
่
31 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ ถ้อยคําของเราจะสู ญหายไปหามิได้ เลย 32 แต่ วันนั ้นโมงนั ้น
ไม่ มี ใครรู ้ ถึง บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ หรือพระบุตรก็ ไม่รู ้ รู แต่
้ พระบิดาองค์ เดียว 33 จง
เฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ เพราะท่านไม่รูว่้ าเวลาวันนั ้นจะมาถึงเมื่อไร 34 ด้วยว่าบุตรมนุษย์
28 บัดนี้
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เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ งที่ ออกจากบ้านไปทางไกล มอบสิทธิอาํ นาจให้แก่ พวกผู้
รับ ใช้ ของเขา และให้ รู ้การงานของตนว่า มี หน้าที่ อะไรและได้ สัง่ นายประตู ให้ เฝ้า บ้านอยู่
35 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง
้ หลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู ว่
้ าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะมา
36
เวลาคํ่า หรือ เที่ยงคืน หรือ เวลาไก่ ขัน หรือ รุ ง่ เช้า
กล ั วว ่า จะมาฉั บ พลัน และจะพบท่าน
นอนหลับอยู่ 37 ซึ่งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทัง้ ปวงด้วยว่า จงเฝ้าระวังอยูเถิ
่ ด�

14
พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบายที่จะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)
1 ยั งอ ีก สองวัน จะถึง เทศกาลปั ส กาและเทศกาลกิน ขนมปั ง ไร้เชื้อ พวกปุโรหิต ใหญ่ และ
พวกธรรมาจารย์ก็ หาช่องที่ จะจับพระองค์ ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2 แต่ พวกเขาพู ดกันว่า
“ในวันเลี้ยง อย่าเพ่อทําเลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดวุน
่ วาย�
มารียแห่
์ งหมู่บ้านเบธานี ชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)
3 ในเวลาที่ พระองค์ ประทั บอยู่ที่ หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมนคนโรคเรือ
้ น ขณะเมื่อ
ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิง ผู้ หน่งึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมนาระดาที่ มี ราคามากมาเฝ้า
พระองค์ และนางทําให้ผอบนั ้น แตกแล้ วก ็ เทนํ้ามัน นั ้น ลงบนพระเศียรของพระองค์ 4 แต่
มี บางคนไม่ พอใจพู ดก ั นว่า “เหตุ ใดจึง ทําให้น้ํามัน นี้ เสีย เปล่า 5 เพราะว่า นํ้ามัน นี้ ถ้า ขายก็
คงได้เงินกว่าสามร้อยเหรียญเดนาริอัน แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้� เขาจึงบ่นว่าผู้หญิงนั ้น
6 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว่า “อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้กระทําการดีแก่เรา 7 ด้วยว่า
คนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ และท่านจะทําการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทําได้ แต่เราจะไม่อยู่กับท
่านเสมอไป 8 ซึ่งผู้หญิงนี้ ได้กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขา เขามาชโลมกายของเราก่อน
เพื่อการศพของเรา 9 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ที่ไหนๆทัว่ โลกซึ่งข่าวประเสริฐ
นี้ จะประกาศไป การซึ่งผู้หญิงนี้ ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั ่น�
ยูดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16; ลก 22:3-6)
ฝ่ายยู ดาสอิส คาริโอท เป็น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคน ได้ ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่
เพื่อ จะทรยศพระองค์ ให้ เขา 11 ครัน
้ เขาได้ ยน
ิ อย่างนั ้ นก ็ ดีใจ และสัญญาว่า จะให้ เงิน แก่ ยู
ดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา
10

เหล่าสาวกตระเตรียมการสําหรับเทศกาลปัสกา (มธ 26:17-19; ลก 22:7-13)
ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกานั ้น พวก
สาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์ เสวยที่ ไหน� 13 พระองค์ จึงทรงใช้สาวกสองคนไป สัง่ เขาว่า
“จงเข้าไปในกรุ ง นั ้น แล ้ วจะมี ชายคนหนึ่ ง ทูน หม้อ นํ้า มาพบท่าน จงตามคนนั ้น ไป 14 เขา
จะเข้าไปในที่ใด ท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั ้นว่า พระอาจารย์ถามว่า ‘ห้องที่เราจะกินปัสกา
กับ เหล่า สาวกของเราได้ นั้น อยู่ ที่ไหน � 15 เจ้ าของเรือนจะชี้ ให้ ท่านเห็น ห้องใหญ่ ชน
ั ้ บนที่
16
ตกแต่งไว้แล้ว ที่นั ่นแหละ จงจัดเตรียมไว้สําหรับพวกเราเถิด�
สาวกสองคนนั ้นจึงออก
เดินเข้าไปในกรุ ง และพบเหมือนพระดํารัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกา
ไว้พร้อม
12 เมื่อ วันต้น เทศกาลกิน ขนมปั ง ไร้เชื้อ

พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง การทรยศพระองค์ (มธ 26:20-24; ลก 22:14, 21-23; ยน
13:18-19)
17 ครัน
้ ถึงเวลาคํ่าแล้ว พระองค์ จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน 18 เมื่อกําลังเอนกายลง
รับประทานอาหารอยู่ พระเยซูจึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนหนึ่ งใน
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พวกท่านจะทรยศเรา คือคนหนึ่ งที่รบ
ั ประทานอาหารอยูก
่ ับเรานี่ แหละ� 19 ฝ่ายพวกสาวก
ก็เริม
่ พากันเป็นทุกข์ และทูลถามพระองค์ทีละคนว่า “คือข้าพระองค์หรือ� และอีกคนหนึ่ ง
ถามว่า “คือ ข้า พระองค์ หรือ � 20 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “เป็น คนหนึ่ ง ในสาวกสิบ สอง
คนนี้ คือ เป็น คนจิม
้ ในจานเดีย วกั นก ับ เรา 21 เพราะบุตรมนุษย์ จะเสด็จ ไปตามที่ ได้ มี คํา
เขียนไว้ถึง พระองค์ นั้น จริง แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้า คนนั ้ นม ิ ได้ บังเกิด มาก็ จะ
เป็นการดีต่อคนนั ้นเอง�
การเริม
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-26)
่ ต้นแห่งพิธศ
พระเยซู ทรงหยิบขนมปังมา ทรงขอบพระคุ ณ แล้วหักส่งให้แก่
เหล่ าสาวกตรัสว ่า “จงรับก ิน เถิด นี่ เป็น กายของเรา� 23 แล ้ว พระองค์ จึง ทรงหยิบ ถ้วย
ขอบพระคุณและส่งให้เขา เขาก็รบ
ั ไปดื่มทุกคน 24 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “นี่ เป็นโลหิต
ของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลัง่ ออกเพื่อคนเป็ นอันมาก 25 เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้าํ ผลแห่งเถาองุน
่ นี้ ต่อไปอีกจนวันนั ้นมาถึง คือ
วันที่เราจะดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า�
22 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)

26 เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว พระองค์กับเหล่าสาวกก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ

พระเยซู จึง ตรัสกับ เหล่าสาวกว่า “ท่านทัง้ หลายจะสะดุด ใจเพราะเราในคืนนี้ เอง ด้วยมี
คําเขียนไว้ว่า ‘เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั ้นจะกระจัดกระจายไป� 28 แต่เมื่อทรงชุบ
ให้เราฟื้ นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิ ลีก่อนหน้าท่าน� 29 เปโตรทูลพระองค์ว่า “แม้
คนทัง้ ปวงจะสะดุด ใจ ข้า พระองค์ จะไม่ สะดุด ใจ � 30 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า ในวันนี้ คือคืนนี้ เอง ก่อนไก่จะขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ �
31 แต่เปโตรทูลแข็งแรงที เดียวว่า “ถึงแม้ข้าพระองค์ จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ ก็
จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
27

พระเยซูทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
32 พระเยซู กับ เหล่า สาวกมายัง ที่ แห่ง หน ่ง
ึ ชื่อ เกทเสมนี และพระองค์ ตรัส แก่ สาวกของ
พระองค์ว่า “จงนั ่งอยูที
่ ่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐาน� 33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ และยอห์น
ไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริม
่ วิตกยิง่ และหนั กพระทัยนั ก 34 จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ใจเรา
เป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด� 35 แล้วพระองค์เสด็จดําเนิ นไปอีกหน่ อยหนึ่ ง ซบ
พระกายลงที่ ดิ นอธิษ ฐานว่า ถ้า เป็น ได้ ให้ เวลานั ้น ล่วงพ้น ไปจากพระองค์ 36 พระองค์ ทูล
ว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสามารถกระทําสิง่ ทัง้ ปวงได้ ขอเอาถ้วยนี้ เลื่อนพ้น
ไปจากข้าพระองค์เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์� 37 พระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงพบเหล่าสาวกนอนหลับอยู่ และตรัส
กับเปโตรว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านนอนหลับหรือ จะคอยเฝ้าอยูส
่ ักชัว่ เวลาหนึ่ งไม่ได้หรือ 38 ท่าน
ทัง้ หลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง จิตใจพร้อมแล้ วก็จริง
แต่เนื้ อหนั งยังอ่อนกําลัง� 39 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง ทรงกล่าวคําเหมือน
คราวก่อน 40 ครัน
้ พระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอยู่อีก (เพราะตาเขาลืมไม่
ขึ้น) และเขาไม่ รู ว่
้ าจะทูลประการใด 41 เมื่อเสด็จกลับมาครัง้ ที่ สามพระองค์ จึงตรัสแก่ เขา
ว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านจงนอนต่อ ไปให้ หายเหนื่ อย พอเถอะ ดู เถิด เวลาซึ่ งบ ุ ตรมนุษย์ ต้องถูก
ทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาปนั ้นมาถึงแล้ว 42 ลุ กขึ้นไปกันเถิด ดู เถิด ผู้ที่ จะทรยศเรา
มาใกล้แล้ว�
ยูดาสทรยศพระเยซูให้เขาจับตัวไป (มธ 26:47-56; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
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พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ในทันใดนั ้น ยู ดาสซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในเหล่า สาวกสิบ สอง
คนนั ้น กับหมู่ ชนเป็ นอันมาก ถือดาบถือไม้ ตะบอง ได้ มาจากพวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมา
44 ผูที
จารย์ และพวกผูใหญ่
้
้ ่จะทรยศพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่า “เราจุบผูใด
้ ก็เป็น
45
ผู้นั ้นแหละ จงจับกุมเขาไปให้มัน
่ คง� และทันทีที่ยูดาสมาถึง เขาตรงเข้ามาหาพระองค์
ทูล ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า พระอาจารย์ เจ้าข้า � แล ้ว จุบ พระองค์ 46 คนเหล่านั ้ นก ็จั บก ุม
พระองค์ไป
43

ดาบของเปโตร เหล่าสาวกละทิง้ พระเยซู (มธ 26:51-56)
47 คนหนึ่ งในพวกเหล่านั ้นทีย
่ น
ื อยูใกล้
่
ๆ ได้ชักดาบออกฟันผูรั
้ บใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต
48
ถูกหข
ู องเขาขาด พระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั ้นว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจรหรือ
จึง ถือ ดาบ ถือ ตะบองออกมาจับ เรา 49 เราได้ อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายทุก วัน สัง่ สอนในพระวิ
หาร ท่านก็หาได้จับเราไม่ แต่จะต้องสําเร็จตามพระคัมภีร�
์ 50 แล้วสาวกทัง้ หมดได้ละทิง้
51
พระองค์ไว้และพากันหนี ไป มีชายหนุ่มคนหนึ่ งห่มผ้าป่านผืนหนึ่ งคลุมร่างกายที่เปลือย
เปล่า ของตนติดตามพระองค์ ไป พวกหนุ่มๆก็ จับ เขาไว้ 52 แต่ เขาได้ สลัด ผ้า ป่านผืน นั ้น ทิง้
เสีย แล้วเปลือยกายหนี ไป
พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับมหาปุโรหิตและสภา (มธ 25:57-68; ยน 18:12-14, 19-24)
เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต และมี บรรดาพวกปุโรหิต ใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ และพวก
ธรรมาจารย์ ชุ มนุ มพร้อมกัน อยู่ ที่ นั่น 54 ฝ่ายเปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ ไปห่างๆจนเข้าไป
ถึง คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต และนั ่ง ผิง ไฟอยู่ กับ พวกคนใช้ 55 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ บรรดา
สมาชิก สภาได้ หาพยานมาเบิก ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์ เสีย แต่ หาหลัก
ฐานไม่ ได้ 56 ด้วยว่า มี หลายคนเป็น พยานเท็จ ปรักปรํา พระองค์ แต่ คํา ของเขาแตกต่าง
กัน 57 มี บางคนยืน ขึ้น เบิก ความเท็จ ปรักปรํา พระองค์ ว่า 58 “ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ คนนี้ ว่า ‘เรา
จะทําลายพระวิหารนี้ ที่ สร้างไว้ ด้วยมื อมนุษย์ และในสามวัน จะสร้างขึ้ นอ ีก วิหารหนึ่ ง ซึ่ง
ไม่ สร้างด้วยมื อมนุษย์ เลย � ” 59 แต่ คํา พยานของคนเหล่า นั ้น เองก็ ยงั แตกต่างไม่ ถู กต้อง
กัน 60 มหาปุโรหิต จึง ลุก ขึ้น ยืน ท่ามกลางที่ ชุ มนุ มถามพระเยซู ว่า “ท่านไม่ ตอบอะไรบ้าง
หรือ ซึ่ง เขาเบิก ความปรักปรํา ท่านนั ้น จะว่า อย่างไร� 61 แต่ พระองค์ ทรงนิ่ ง อยู่ มิได้ ตอบ
ประการใด ท่านมหาปุโรหิต จึง ถามพระองค์ อี กว่า “ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของผู้ทรง
บรมสุข หรือ� 62 พระเยซู ทรงตอบว่า “เราเป็น และท่านทัง้ หลายจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์ นั่ง
ข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหิตจึง
ฉี ก เสื้อ ของตนแล้ว กล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไรอีก เล่า 64 ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เขาพูด
หมิน
่ ประมาทแล้ว ท่านทัง้ หลายคิด เห็น อย่างไร� คนทัง้ ปวงจึง เห็น พร้อมกั นว ่า ควรจะมี
โทษถึงตาย 65 บางคนก็เริม
่ ถ่มน้าํ ลายรดพระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์ ตีพระองค์ แล้วว
่าแก่พระองค์ว่า “พยากรณ์ ซิ� และพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์
53

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; ลก 22:56-62; ยน 18:16-18, 25-27)
66 และขณะที่เปโตรอยูใต้
่ คฤหาสน์ ข้างล่างนั ้น มีหญิงคนหนึ่ งในพวกสาวใช้ของท่านมหา
ปุโรหิตเดินมา 67 เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยูเ่ ขาเขม้นดู แล้วพูดว่า “เจ้าได้อยูกั
่ บเยซูชาวนาซา
68
เร็ธด้วย� แต่เปโตรปฏิเสธว่า “ที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู เรื
้ อ
่ งและไม่เข้าใจ� เปโตรจึงออกไปที่
ระเบียงบ้าน แล้วไก่ ก็ ขัน 69 อีกครัง้ หนึ่ งสาวใช้คนหนึ่ งได้ เห็นเปโตร แล้วเริม
่ บอกกับคนที่
70
ยืน อยู่ ที่ นั ่ นว ่า “คนนี้ แหละ เป็น พวกเขา� แต่ เปโตรก็ ปฏิเสธอีก แล ้ วอ ีก สัก ครู หน
่ ่งึ คน
ทัง้ หลายที่ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นได้วา่ แก่เปโตรว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกเขาแน่ แล้ว ด้วยว่าเจ้าเป็น
ชาวกาลิลี และสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียวกันด้วย� 71 แต่เปโตรเริม
่ สบถและสาบาน
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ว่า “คนที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 72 แล้วไก่ก็ขันเป็ นครงั ้ ที่สอง เปโตรจึงระลึกถึงคําที่พระเยซู
ตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � เมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้
ก็ร้องไห้

15

พระเยซู ทรงถูก นํา ไปอยู่ ต่อ หน้า ปี ลาต (มธ 27:1-2, 11-15; ลก 23:1-7, 13-18; ยน
18:28-40; 19:1-16)
1 พอรุ ง
่ เช้า พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภา
ได้ ปรึกษากัน แล ้วจึ งม ัด พระเยซู พาไปมอบไว้แก่ ปี ลาต 2 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่าน
เป็นกษั ตริย์ของพวกยิวหรือ� พระองค์ตรัสตอบท่านว่า “ท่านว่าแล้วนี่� 3 ฝ่ายพวกปุโรหิต
ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ เป็น หลายประการ แต่ พระองค์ ไม่ ตรัส ตอบประการใด 4 ปี
ลาตจึงถามพระองค์อีกว่า “ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ดูเถิด เขากล่าวความปรักปรําท่านหลาย
ประการทีเดียว� 5 แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใดอีก ปีลาตจึงอัศจรรย์ใจ 6 ในเทศกาล
เลี้ยงนั ้น ปีลาตเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ งให้เขาตามที่เขาขอ
ปล่อยตัวบารับบัส ตรึงพระเยซูบนกางเขน (มธ 27:16-26; ลก 23:16-25; ยน 18:40)
7 มีคนหนึ่ งชื่อบารับบัสซึ่งต้องจําอยูใ่ นจําพวกคนกบฏ ผูที
้ ่ได้กระทําการฆาตกรรมในการ
กบฏนั ้น 8 ประชาชนจึงได้รอ
้ งเสียงดัง เริม
่ ขอปีลาตให้ทําตามที่ท่านเคยทําให้เขานั ้น 9 ปีลาต
ได้ ถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายปรารถนาจะให้ เราปล่อยกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� 10 เพราะ
ท่านรู อยู
้ แล
่ ้วว่า พวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉา 11 แต่พวกปุโรหิตใหญ่
ยุยงประชาชนให้ขอปีลาตปล่อยบารับบัสแทนพระเยซู 12 ฝ่ายปีลาตจึงถามเขาอีกว่า “ท่าน
ทัง้ หลายจะให้เราทํา อย่างไรแก่ คนนี้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเรียกว่ากษั ตริย์ของพวกยิว� 13 เขา
ทัง้ หลายร้องตะโกนอีกว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 14 ปีลาตจึงถามเขาทัง้ หลายว่า “ตรึง
ทําไม เขาได้ทําผิดประการใด� แต่ประชาชนยิง่ ร้องว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 15 ปีลา
ตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสให้เขา และเมื่อได้ให้โบยตีพระองค์แล้ว ก็
มอบพระเยซูให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่กางเขน 16 พวกทหารจึงนําพระองค์ไปข้างในราชสํานั กค
ือที่เรียกว่าศาลปรีโทเรียม แล้วเรียกพวกทหารทัง้ กองให้มาประชุมกัน
พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)
17 เขาเอาเสื้อ สี ม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็ น มงกุฎ สวมพระเศียรพระองค์
18 แล ้ว เริม
่ คํานั บ พระองค์ พูด ว่า “กษั ตริย์ ของพวกยิว เจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� 19 แล ้ว
เขาได้ เอาไม้ ออ
้ ตี พระเศียรพระองค์ และได้ ถ่ มน้าํ ลายรดพระองค์ แล ้ว คุกเข่า ลงนมัสการ
พระองค์ 20 เมื่อ เยาะเย้ย พระองค์ แล้ว เขาถอดเสื้อ สี ม่วงนั ้น ออก แล ้ว เอาฉลองพระองค์
เองสวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขน 21 มีคนหนึ่ งชื่อซีโมนชาวไซรีน
เป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัส เดินมาจากบ้านนอกตามทางนั ้น เขาก็เกณฑ์ซีโมนให้
แบกกางเขนของพระองค์ ไป 22 เขาพาพระองค์ มาถึง สถานที่ แห่ง หน่งึ ชื่อ กลโกธา แปลว่า
สถานที่กะโหลกศีรษะ 23 แล้วเขาเอานํ้าองุน
่ ระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์
ไม่รับ
การตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-56; ลก 23:33-49; ยน 19:17-37)
ครัน
้ เขาตรึง พระองค์ ที่ กางเขนแล้ว เขาก็ เอาฉลองพระองค์ จับ สลากแบ่ง ปั นก ัน เพื่อ
จะรู ว้ า่ ใครจะได้อะไร 25 เมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั ้นเป็นเวลาเช้าสามโมง 26 มีข้อหาที่ลงโทษ
พระองค์ เข ียนไว้ ข้างบนว่า “กษั ตริย์ ของพวกยิว� 27 เขาเอาโจรสองคนตรึง ไว้ พร ้ อมกับ
พระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 28 คํา ซึ่ง เขียนไว้ในพระคัมภีร ์
แล ้ วน น
ั ้ จึง สําเร็จ คือ ที่ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ ละเมิด � 29 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน
24
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ผ่านไปมานั ้น ก็ด่าว่าพระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขากล่าวว่า “เฮ้ย เจ้าผูจ
้ ะทําลายพระวิหารและ
สร้างขึ้น ในสามวัน น่ ะ 30 จงช่วยตัว เองให้ รอดและลงมาจากกางเขนเถิด� 31 พวกปุโรหิต
ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ก็ เยาะเย้ยพระองค์ ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกั นว่า “เขาช่วย
คนอื่น ให้รอดได้ แต่ ช่วยตัว เองไม่ ได้ 32 ให้เจ้ าพระคริสต์ กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ลงมาจาก
กางเขนเดีย
๋ วนี้ เถอะ เพื่อ เราจะได้ เห ็น และเชื่อ� และสองคนนั ้ นที ่ ถู กตรึง ไว้กับ พระองค์ ก็
กล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์ 33 ครัน
้ เวลาเที่ยงก็ บังเกิดความมืดทั วท
่ งั ้ แผ่นดินจนถึ งบ่าย
สามโมง 34 พอบ่ายสามโมงแล้ว พระเยซู ทรงร้องเสียงดัง ว่า “เอโลอี เอโลอี ลามาสะบัก
ธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง้
ข้า พระองค์ เสีย � 35 บางคนในพวกที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยิ นก ็ พูด ว่า “ดู เถิด เขาเรียกเอลี
36
ยาห์� มีคนหนึ่ งวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุ บน้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว เสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย
แล ้ วว ่า “อย่า เพิง่ ให้ เราคอยดู ว่า เอลี ยาห์ จะมาปลดเขาลงหรือ ไม่� 37 ฝ่ายพระเยซู ทรง
ร้องเสียงดัง แล้วทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป 38 ขณะนั ้นม่านในพระวิหารก็ขาดออก
เป็น สองท่อน ตัง้ แต่ บนตลอดล่าง 39 ส่วนนายร้อยที่ ยน
ื อยู่ ตรงพระพักตร์พระองค์ เมื่อ เห็
นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้ว จึงพูดว่า “แท้ จร
ิง ท่านผู้ นี้ เป็น พระบุตรของพระเจ้า� 40 มี พวกผู้ หญิง มองดู อยู่ แต่ ไกล ในพวกผู้ หญิง นั ้ นม
มาร
ี
ียช
์ าวมักดาลา มารียม
์ ารดาของยากอบน้ อยและของโยเสส และนางสะโลเม 41 (ผูหญิ
้ ง
เหล่านั ้นได้ติดตามและปรนนิ บัติพระองค์ เมื่อพระองค์ยงั อยู่ในแคว้นกาลิลี� และผู้หญิงอ่ื
นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุ งเยรู ซาเล็มกับพระองค์ได้อยูที
่ ่นั่น
พระเยซู ทรงถูก ฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; ลก 23:50-56; ยน
19:38-42)
42 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า เหตุ ที่ วันนั ้นเป็ นวันเตรียม คือวันก่อนวันสะบาโต 43 โยเซฟเป็น
ชาวบ้านอาริ มาเธีย ซึ่ง อยู่ ในพวกสมาชิก สภาและเป็ นที ่ นับถือ ของคนทัง้ ปวง ทัง้ กําลัง
คอยท่า อาณาจักรของพระเจ้า ด้วย จึง กล้า เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู 44 ปี ลาตก็
ประหลาดใจที่ พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว จึง เรียกนายร้อยมาถามเขาว่า พระองค์ ตายแล้ว
หรือ 45 เมื่อ ได้ รู เรื
้ อ
่ งจากนายร้อยแล้ว ท่านจึง มอบพระศพให้ แก่ โยเซฟ 46 ฝ่ายโยเซฟได้
ซื้อ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และเชิญ พระศพลงมาเอาผ้า ป่านพัน หุม
้ ไว้ แล ้ว เชิญ พระศพไป
ประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซ่ึงได้สกัดไว้ในศิลา แลว
้ กลิงก
้ ้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ 47 ฝ่ายมารีย์
ชาวมักดาลา และมารียม
์ ารดาของโยเสส ได้เห็นที่ที่พระศพบรรจุไว้

16
การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซู และเหตุ การณ์ ที่ ติ ดตามมา (มธ 28:1-15; ลก 24:149; ยน 20:1-23)
1 ครันว
้ ัน สะบาโตล่วงไปแล้ว มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของยากอบ และนางสะ
โลเม ซื้อเครือ
่ งหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุ ง่ เช้าวันต้นสัปดาห์พอ
ดวงอาทิตย์ข้น
ึ เขาก็มาถึงอุโมงค์ 3 และเขาพูดกันว่า “ใครจะช่วยกลิงก
้ ้อนหินออกจากปาก
อุโมงค์� 4 เมื่อ เขามองดู ก็ เห ็ นก ้อนหิน นั ้น กลิง้ ออกแล้ว เพราะเป็ นก ้อนหิน โตมาก 5 ครัน
้
เขาเข้าไปในอุโมงค์ แล้ว ได้ เห็นหนุ่มคนหนึ่ งนุ่งห่มผ้ายาวสี ขาวนั ่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั ้ นก็
ตกตะลึง 6 ฝ่ายคนหนุ่มนัน
้ บอกเขาว่า “อย่าตกตะลึงเลย พวกท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์หาได้ประทับที่นี่
ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด 7 แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทัง้ เป
โตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็นพระองค์
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ที่ นั่น เหมือนพระองค์ ตรัส ไว้แก่ พวกท่านแล้ว� 8 หญิง เหล่านั ้ นก ็ ออกจากอุโมงค์ รีบหนี ไป
เพราะพิศวงตกใจจนตัว สัน
่ เขามิ ได้ พู ดก ับ ผู้ ใดเพราะเขากลัว 9 ครันร
้ ุ่ง เช้า วัน ต้น สัปดาห์
เมื่อ พระเยซู ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ให้ ปรากฏแก่ มาร ีย์ ชาวมัก
ดาลาก่อน คือ มารีย์ คนที ่ พระองค์ ได้ ขับ ผี ออกเจ็ด ผี 10 มาร ีย์ จึง ไปบอกพวกคนที่ เคยอยู่
กับพระองค์ แต่ ก่อน เขากําลังร้องไห้เป็นทุกข์ อยู่ 11 เมื่อ เขาได้ ยินว่าพระองค์ ทรงพระชนม์
อยู่ และมารีย์ ได้ เห ็ นพระองค์ แล้ว เขาก็ ไม่ เชื่อ 12 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏพระกายอี
กรู ปหนึ่ ง แก่ ศิษย์ สองคน เมื่อ เขากําลัง เดิน ทางออกไปบ้านนอก 13 ศิษย์ สองคนนั ้น จึง ไป
บอกศิษย์อื่นๆ แต่ เขามิ ได้ เชื่อ 14 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏแก่ สาวกสิบ เอ็ด คนเมื่อ เขา
เอนกายลงรับประทานอยู่ และทรงติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและใจดื้อดึง ด้วยเหตุที่เขา
มิ ได้ เชื่อ คนซึ่ง ได้ เห ็ นพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว 15 ฝ่ายพระองค์ จึง ตรัสส งั ่
พวกสาวกว่า “ท่านทัง้ หลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศข่าวประเสริฐ แก่ มนุษย์ทุก คน 16 ผู้
ที่ เชื่อ และรับ บัพ ติศ มาก็ จะรอด แต่ ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ จะต้องถูก ลงพระอาชญา 17 มี คนเชื่อ ที่ ไหน
หมายสําคัญเหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นที ่นั ้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษา
ใหม่ หลายภาษา 18 เขาจะจับงู ได้ ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใด จะไม่ เป็ นอันตรายแก่ เขา และ
เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั ้นจะหายโรค�
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)
19 ครัน
้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสส ัง่ เขาแล้ว พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปในสวรรค์ ประทับ
เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 20 พวกสาวกเหล่า นั ้น จึง ออกไปเทศนาสัง่ สอนทุก แห่ง ทุก
ตําบล และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงร่วมงานกับ เขา และทรงสนั บสนุน คํา สอนของเขาโดย
หมายสําคัญที่ประกอบนั ้น เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ลูกา

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ ลู กา ซึ่ง เป็น “แพทย์ ที่รก
ั � (คส 4:14) ท่านเป็น ชาวยิว และได้
เดินทางกับเปาโลบ่อยๆในการเที่ยวประกาศ และได้อยูกั
่ บเปาโลเมื่อท่านติดคุกที่กรุ งโรม
หลายคนที่ ปฏิเสธพระคัมภีร ์ ซึ่ง ไม่ เชื่อ เรือ
่ งพระคัมภีร เ์ ป็น หนั งสือ ที่ ได้ รับ การดลใจจาก
พระเจ้า ได้ ให้ ความเห็ นว ่า หนั งสือ ลู กาก ับ หนั ง สื อม ัทธิว ได้ ลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือ
มาระโก และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกได้ เขียนลอกมาจากอีกเล่มหนึ่ งที่ เรียกว่า “เล่ม Q”
ซึ่งเป็น คําที่ มนุษย์เล่า ต่ อกันมา แต่ ความคิด นี้ ขัดแย้งกับคํา กล่าวในหนั งสือลู กา 1:3 ที่ ว่า
ท่านลูกาได้เขียนด้วยความมัน
่ ใจและได้รบ
ั สิง่ ที่ได้เขียนไว้นั้นจาก “เบื้องบน�
หนั งสือ “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู� ทัง้ สามเล่ม แรกนอกจากหนั งสือ ลู กาน ี้ ได้ เข ียนไว้
ก่อนกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถูก ทําลายในปี ค�ศ� 70 หน ังสือ ลูก าได้ รบ
ั การเขียนไว้ก่อนหนั ง สื อก ิ
จการ (ลก 1:3; กจ 1:11) และเป็นทีแน่
่ นอนว่าหนั งสือลูกาไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากหนั ง
สืออ่น
ื ๆ และไม่ได้มาจากการสืบหาหรือจากสิง่ ที่คนอื่นได้เห็นด้วยตาของท่านเอง ถึงแม้ว่า
หนั งสือมัทธิวมีจํานวนบทมากกว่าหนั งสือลูกาก็ตาม หนังสือลูกาก็เป็น “ข่าวประเสริฐของ
พระเยซู� ที่ยาวที่สุด
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่านลู กาน ี้ ได้ แสดงให้เราเห็น พระเยซู ใน
พระลักษณะของ “บุตรมนุษย์� ซึ่งเป็นฐานะของพระเยซู ที่ ลูกาชอบมากที่สุด หนังสือลูกา
เน้ นถึงการประกอบด้วยฤทธิเ์ ดชของพระวิญญาณบริสุทธิมากกว่
์
า “ข่าวประเสริฐของพระ
เยซู� อีกสามเล่ม (ลก 1:15, 41, 67; 3:22; 4:1, 14; 11:13; 24:49) หนังสื อมัทธิวพูดถึง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 12 ครัง้ และหนั งสือมาระโกพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่กี่ครัง้ แต่
หนังสือลูกาพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 ครัง้ หนังสือลูกาเน้ นถึงการอธิษฐานด้วย หน
ังสือลูกาเขียนไว้สําหรับชาวกรีก หนังสือมัทธิวเขียนไว้สําหรับชาวยิว หนังสือมาระโกเขียน
ไว้สําหรับชาวโรม
คํานํา

1 มีหลายคนได้เรียบเรียงเรือ
่ งราวเหล่านั ้น

ซึ่งเป็นที่เชื่อได้อย่างแน่ นอนในท่ามกลางเรา
ทัง้ หลาย 2 ตามที่เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตัง้ แต่ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั ้นได้แสดง
ให้เรารู ้ 3 เรียนท่านเธโอฟีลัส ที่ เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าเองก็ได้รู ทุ
้ กสิ่งอย่างถูกต้องตัง้ แต่
ต้น จึงได้เห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรือ
่ งตามลําดับฝากให้ท่านด้วย 4 เพื่อท่านจะได้รูแน่
้ นอน
อันเกี่ยวกับเรือ
่ งราวเหล่านั ้น ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว
ทูตสวรรค์พยากรณ์ ถึงการกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
5 ในรัชกาลเฮโรด กษั ตริย์ ของยู เดีย มี ปุ โรหิต คนหนึ่ ง ชื่อ เศคาริยาห์ อยู่ ในเวรอาบี ยาห์
ภรรยาของเศคาริยาห์ ช่อ
ื เอลี ซาเบธ อยู่ ในตระกูล อาโรน 6 เขาทัง้ สองเป็น คนชอบธรรม
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และดําเนิ น ตามพระบัญญั ติ และกฎทัง้ ปวงขององค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ไม่ มี ที่ ติ เลย 7 แต่ เขาไม่ มี บุตร เพราะว่า นางเอลี ซาเบธเป็น หมัน และเขาทัง้ สองก็ ชรา
แล้ว 8 ต่อ มาขณะที่ เศคาริยาห์ทํา หน้าที่ ปุ โรหิต เข้า เฝ้า พระเจ้า เมื่อ ท่านอยู่ เวรประจํา การ
ของท่าน 9 ท่านได้ สลากตามธรรมเนี ยมของปุโรหิต ต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เพื่อ เผาเครือ
่ งหอมบู ชา 10 ส่วนบรรดาประชาชนก็ อธิษฐานอยู่ ภายนอกในเวลา
เผาเครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ เศคาริยาห์
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ยืน อยู่ ที่ ข้างขวาแท่น เผาเครือ
่ งหอมบู ชา 12 เมื่อ เศคาริ ยาห์ เห ็ นก ็ ตกใจกลัว 13 แต่ ทูต
สวรรค์ องค์ นั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า “เศคาริยาห์ เอ๋ย อย่า กลัว เลย ด้วยได้ ทรงฟัง คํา อธิษฐาน
ของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจะตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว
่า ยอห์น 14 ท่านจะมีความปรีดาและยินดี และคนเป็นอันมากจะเปรมปรีดิ์ที่บุตรนั ้นบังเกิด
มา 15 เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่ด่ืมน้าํ องุน
่
หรือเหล้าเลย และเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัง้ แต่ครรภ์มารดา 16 เขาจะ
นําคนอิสราเอลหลายคนให้หน
ั กลับมาหาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 17 เขา
จะนําหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์ และฤทธิเ์ ดชอย่างเอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและ
คนที่ ไม่ เชื่อ ฟัง ให้ กล ับ ได้ ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อ จัด เตรียมชนชาติ หน ่งึ ไว้ให้ สมแก่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 18 เศคาริยาห์ จึง ทูล ทูต สวรรค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะรู ้แน่ ได้ อย่างไร เพราะ
ข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้ว� 19 ฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบท่านว่า “เราคือกาเบ
รียลซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูดและนําข่าวดี นี้ มาแจ้ งกับท่าน
20 ดูเถิด เพราะท่านมิได้เชื่อถ้อยคําของเรา ถึงเรือ
่ งที่จะสําเร็จตามกําหนด ท่านก็จะเป็นใบ้
แล้วไม่สามารถพูดได้ จนถึงวันที ่การณ์ เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้น� 21 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ คอยเศ
คาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน 22 เมื่อท่านออกมาแล้ วก็พูดกับ
เขาไม่ ได้ คนทัง้ หลายจึงหยัง่ รู ว้ า่ ท่านได้ เห็นนิ มิ ตในพระวิหาร เพราะท่านใช้ใบ้กับเขาและ
ยังเป็นใบ้อยู่ 23 ต่อมาเมื่อหมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็ กลับไปบ้าน 24 ภายหลังนางเอลี ซา
เบธภรรยาของท่านก็ ตัง้ ครรภ์ แล ้ว ไปซ่อนตัว อยู่ หา้ เดือนพูด ว่า 25 “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้
ทรงกระทําเช่นนี้ แก่ข้าพเจ้า ในวันที ่พระองค์ได้ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้า เพื่อนําความอดสู
ของข้าพเจ้าที่มีอยูท่
่ ามกลางคนทัง้ ปวงไปเสีย�
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์
เมื่อ ถึง เดือนที่ หก พระเจ้า ทรงใช้ ทูต สวรรค์ กาเบรียลนั ้น ให้มาย ัง เมืองหนึ่ ง ในแคว้น
กาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ 27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ งที่ได้หมันก
้ ันไว้กับชายคนหนึ่ งชื่อโยเซฟ
28
เป็นคนในวงศ์วานดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้น
แล้ วว ่า “เธอผู้ ซ่ึง เป็ นที ่ ทรงโปรดปรานมาก จงจําเริญ เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสถิต อยู่
กับ เธอ เธอได้ รบ
ั พระพรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง � 29 เมื่อ มารีย์เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ นั ้น เธอก็
ตกใจเพราะคํา ของทู ตน ัน
้ และรําพึง ว่า คํา กล่าวนั ้น จะหมายว่า อะไร 30 แล ้ วท ูต สวรรค์ จึง
กล่าวแก่เธอว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็ นที ่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 31 ดู
เถิด เธอจะตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า เยซู 32 บุตรนั ้นจะเป็น
ใหญ่ และจะทรงเรียกว่า เป็น บุตรของพระเจ้า สูงสุด พระเจ้า ซึ่ง เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะ
ทรงประทานพระที่นั่ง ของดาวิด บรรพบุรุษ ของท่านให้ แก่ ท่าน 33 และท่านจะครอบครอง
วงศ์ วานของยาโคบสืบไปเป็น นิ ตย์ และอาณาจักรของท่านจะไม่ รู จั
้ ก สิน
้ สุด เลย� 34 ฝ่าย
มารีย์ ทูล ทูต สวรรค์ นั้ นว ่า “เหตุการณ์ นั ้น จะเป็น ไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้า ยัง หาได้ รว่ ม
กับชายใดไม่� 35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และ
ฤทธิเ์ ดชของผู้ สูงสุด จะปกเธอ เหตุ ฉะนั ้น องค์ บริสุทธิที
์ ่ จะบังเกิด มานั ้น จะได้ เรียกว่า พระ
36
บุตรของพระเจ้า ดูเถิด ถึงนางเอลีซาเบธ ญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตัง้ ครรภ์มีบุตรเป็น
ชายด้วย บัดนี้ นางนั ้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37 เพราะว่าไม่
มีสิ่งหนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้� 38 ส่วนมารียจ
์ ึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิง
26
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คนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคําของท่านเถิด� แล้วทูตสวรรค์
นั ้นจึงจากเธอไป
มารียเ์ ยีย
่ มเยียนนางเอลีซาเบธ

39 คราวนั ้นมารียจ
์ ึงรีบออกไปถึงเมืองหนึ่ งในแถบภูเขาแห่งยูเดีย 40 แล้วเข้าไปในเรือนข

องเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยนางเอลีซาเบธ 41 ต่อมาเมื่อนางเอลีซาเบธได้ยน
ิ คําปราศรัย
ของมารีย์ ทารกในครรภ์ของเขาก็ดิน
้ และนางเอลีซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริ
42
สุทธิ์ จึงร้องเสียงดังว่า “ท่านได้รบ
ั พรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง และผู้บังเกิดจากครรภ์ของ
43
ท่านก็ได้รับพระพรด้วย เป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้ คือมารดาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้ มาหาข้าพเจ้า 44 เพราะดู เถิด พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหู
ข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ ของข้าพเจ้าก็ ดิ ้นด้วยความยินดี 45 สตรีที่ ได้ เชื่อก็เป็นสุข เพราะว่า
จะสําเร็จตามพระดํารัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขา�
คําสรรเสริญของมารีย์
46 นางมารีย์ จึง ว่า “จิ ตใจของข้าพเจ้า ก็ ยกย่ององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า 47 และวิญญาณของ
ข้าพเจ้าก็เกิดความปีติยินดีในพระเจ้า พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของข้าพเจ้า 48 เพราะพระองค์ทรง
ห่วงใยฐานะอัน ยากตํ่า แห่ง หญิง คนใช้ ของพระองค์ เพราะดู เถิด ตัง้ แต่ นี้ ไปคนทุก ชัว่ อายุ
จะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก 49 เพราะว่าผู้ทรงฤทธิได้
์ ทรงกระทําการใหญ่กับข้าพเจ้า พระนาม
ของพระองค์ ก็ บริสุทธิ์ 50 พระกรุ ณาของพระองค์ มี แก่ บรรดาผู้ ยาํ เกรงพระองค์ ทุ กชั ่วอา
ยุ สืบๆไป 51 พระองค์ ทรงสําแดงฤทธิด
์ ้วยพระกรของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้คนที
52
่ มี ใจเย่อ หยิง่ แตกฉานซ่านเซ็น ไป พระองค์ ทรงถอดเจ้า นายจากพระที่ นั ่ง และทรงยก
ผู้ น้อยขึ้น 53 พระองค์ ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด ้วยสิ่งด ี และพระองค์ ทรงกระทํา ให้คน
มัง่ มีไปมือเปล่า 54 พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ คือทรงจดจําพระกรุ ณา
ของพระองค์ 55 ที่ มีต่ออับราฮัมและต่อเชื้อสายของท่านเป็นนิ ตย์ ตามที่ พระองค์ได้ตรัสไว้
กับบรรพบุรุษของเรา� 56 มารียอ
์ าศัยอยูก
่ ับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วจึงกลับ
ไปยังบ้านของตน
การกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ครัน
้ เวลา ซึ่ง นาง เอ ลี ซา เบธ จะ คลอด บุตร ครบ ถ้วน แล้ว นาง ก็ คลอด บุตร เป็น ชาย
58 เพื่อนบ้านและญาติ พี่ น้ องของนางได้ ยิ นว ่า องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ได้ ทรงสําแดงพระมหา
กรุ ณาแก่ นาง เขาทัง้ หลายก็ พากันเปรมปรีดิ ์ด้วย 59 ต่อมาครัน
้ ถึงวันที ่แปดแล้ว เขาก็ พา
กัน มาให้ทารกนั ้น เข้า สุ หน ัต และเขาจะให้ช่อ
ื ทารกนั ้ นว ่า เศคาริยาห์ ตามชื่อบ ิดา 60 ฝ่าย
มารดาจึง ตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ ต้องให้ ช่อ
ื ว่า ยอห์น� 61 เขาพากัน ตอบนางว่า “ไม่มี ผู้ ใดใน
พวกญาติ ของท่านที่ มี ชื่อ อย่างนั ้น� 62 แล ้ว เขาจึง ใช้ ใบ้ กับ บิดา ถามว่า ท่านอยากจะให้ บุ
ตรนั ้นชื่ออะไร 63 บิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่า “ชื่อของบุตรคือยอห์น� คนทัง้ หลาย
ก็ ประหลาดใจนั ก 64 ในทันใดนั ้น ปากและลิน
้ ของท่านก็ คืนดี อีก แล ้ วท ่า นกล่า วสรรเสริญ
65
พระเจ้า บรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็ บังเกิด ความกลัว และเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้ นก ็ เลื่อง
ลือ ไปทัว่ แถบภูเขาแคว้น ยู เดีย 66 บรรดาคนที่ ได้ ยิ นก ็ จดจํา ไว้ ในใจและว่า “ทารกนั ้น จะ
เป็นอย่างไรหนอ� และพระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็นเจ้าอยู่กับเขา 67 ฝ่ายเศคาริยาห์ผู้ เป็น
บิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล ้ว ได้ พยากรณ์ ว่า 68 “จงสรรเสริญ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ของพวกอิสราเอล ด้วยว่า พระองค์ ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนและช่วยไถ่ ชนชาติ
69
ของพระองค์
และได้ ทรงชู เขาแห่ง ความรอดขึ้น มาเพื่อ เราในวงศ์ วานของดาวิด ผู้ รับ
70
ใช้ ของพระองค์ ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้ ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลก โดยปากของพวกศาสดา
71 ว่า เราจะรอดพ้น จากพวกศั ตรู ของเราทัง
พยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
้ หลาย และพ้น
์
57
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จากมือของคนทัง้ ปวงที่ชงั เรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุ ณาซึ่งทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของ
เรา และทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ 73 คือคําปฏิญาณซึ่งพระองค์ได้ทรง
กระทํา ไว้กับ อับ ราฮัม บรรพบุรุษ ของเรา 74 ว่า เมื่อ เราทัง้ หลายพ้น จากมือศั ตรู ของเราแล้ว
จะทรงโปรดให้เราปรนนิ บติ
ั พระองค์โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบริสุทธิแ
์ ละด้วย
76
ความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระองค์ตลอดชีวต
ิ ของเรา ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียก
ท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ ของผู้สูงสุด เพราะว่าท่านจะนําหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะ
จัด เตรียมมรรคาของพระองค์ ไว้ 77 เพื่อ จะให้ ชนชาติ ของพระองค์ มี ความรู ้ถึง ความรอด
โดยการทรงยกบาปของเขา 78 โดยพระทัยเมตตากรุ ณาแห่งพระเจ้าของเรา แสงอรุ ณจาก
เบื้องสูงจึงมาเยีย
่ มเยียนเรา 79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทัง้ หลายผูอยู
้ ในที
่
่มืด และในเงาแห่ง
ความตาย เพื่อ จะนํา เท้า ของเราไปในทางสันติ สุข � 80 ฝ่ายทารกนั ้ นก ็ ได้ เจริญวัย ขึ้น และ
จิตวิญญาณก็มีกําลังทวีขึ้น และไปอาศัยในถิน
่ ่านจะได้มาปรากฏแก่
่ ทุรกันดารจนถึงวันทีท
ชนชาติอิสราเอล

2
พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25; 2:1)

อยู่ มาคราวนั ้น มี รับสัง่ จากซี ซาร์ ออก ัสตัส ให้จดทะเบียนสํา มะโนครัวท ั วท
่ งั ้ แผ่น ดิน
2 (นี่ เป็ นครัง
้ แรกที่ได้จดทะเบียนสํามะโนครัว เมื่อคีรินิอส
ั เป็นเจ้าเมืองซีเรีย� 3 คนทัง้ ปวง
4
ต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตน ฝ่ายโยเซฟก็ข้น
ึ ไปจากเมืองนาซาเร็ธแคว้น
กาลิ ลีถึงเมืองของดาวิด ชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วย (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์ วานและเชื้อ
สายของดาวิด� 5 เขาได้ไปกับมารีย์ที่เขาได้หมัน
้ ไว้แล้ว เพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์
6 เมื่อ เขาทัง
้ สองยังอยู่ที่ นั่น ก็ ถึงเวลาที่ มารีย์จะประสู ติ บุตร 7 นางจึงประสู ติ บุ ตรชายหัวปี
เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
1

ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ

ในแถบนั ้น มี คนเล ี้ ยงแกะอยู่ ในทุ่ง นา เฝ้า ฝูง แกะของเขาในเวลากลางคืน 9 ดู เถิด มี
ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อม
รอบเขา และเขากลั วน ัก 10 ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กล่าวแก่ เขาว่า “อย่า กลัว เลย เพราะดู
เถิด เรานําข่าวดี มายังท่านทัง้ หลาย คือความปรีดี ยิง่ ซึ่งจะมาถึงคนทัง้ ปวง 11 เพราะว่าใน
วัน นี้ พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของท่านทัง้ หลาย คือ พระคริสต์ เจ้า มาบ ัง เกิด ที่ เมืองดาวิด 12 นี่ จะ
เป็นหมายสําคัญแก่ ท่านทัง้ หลาย คือท่านจะได้ พบพระกุมารนั ้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในราง
หญ้า� 13 ทันใดนั ้น มีชาวสวรรค์หมู่หน่ึงมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั ้ นร่วมสรรเสริญพระเจ้า
ว่า 14 “รัศมี ภาพ จง มี แด่ พระเจ้า ใน ที่ สูงสุด และ บน แผ่น ดิน โลก สันติสุข จง มี ท่ามกลาง
มนุษย์ทัง้ ปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั ้น� 15 ต่อมาเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั ้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์
แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่า “บัดนี้ ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั ้น
ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงแจ้ง แก่ เรา � 16 เขาก็ รีบไปแล้ว พบนางมารีย์ กับ โยเซฟและ
พบพระกุมารนั ้นนอนอยู่ในรางหญ้า 17 ครัน
้ เขาได้เห็นแล้ว จึงเล่าเรือ
่ งซึ่งเขาได้ยน
ิ ถึงพระ
กุมารนั ้น 18 คนทัง้ ปวงที่ ได้ ยิ นก ็ ประหลาดใจด้วยเนื้ อ ความที่ คนเล ี้ ยงแกะได้ บอกแก่ เขา
19 ฝ่ายนางมารีย์ ก็ เก ็บ บรรดาสิง
่ เหล่า นี้ ไว้ ในใจ และรําพึง อยู่ 20 คนเล ี้ ยงแกะจึง กลับ ไป
ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เพราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเขาได้ยน
ิ และได้เห็น ดังได้กล่าวไว้แก่
เขาแล้ว
8

พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)
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ครัน
้ ครบแปดวัน แล้ว เป็ นว ัน ให้ พระกุมารนั ้น เข้า สุ หน ัต เขาจึง ให้ นามว่า เยซู ตาม
ซึ่ง ทูต สวรรค์ ได้ กล ่าว ไว้ ก่อน ยั งม ิ ได้ ปฏิสนธิ ใน ครรภ์ 22 เมื่อ วัน ทํา พิธี ชาํ ระ ตัว ของ นาง
มารีย์ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสสเสร็จ ลงแล้ว เขาทัง้ หลายจึง นํา พระกุมารไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็มจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 23 (ตามที่เขียนไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า “บุตรชายทุกคนที่ เบิกครรภ์ครัง้ แรก จะได้เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิถวายแด่
์
24
องค์พระผู้เป็นเจ้า�) และถวายเครือ
่ งบูชาตามที่ได้ตรัสสัง่ ไว้แล้วในพระราชบัญญัติของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือ ‘นกเขาคู่หนึ่ ง หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว�
21

สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู
ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ชื่อ สิ เมโอน เป็น คนชอบธรรมและเกรงกลัว
พระเจ้า และคอยเวลาซึ่ง พวกอิสราเอลจะได้ รบ
ั ความบรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณบริ
สุทธิ ์ ทรงสถิ ตก ั บท ่าน 26 พระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านว่า ท่านจะไม่ ตาย
จนกว่า จะได้ เห ็ นพระคริสต์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 27 สิ เมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยพระ
วิญญาณทรงนํา และเมื่อบิดามารดาได้นําพระกุมารเยซูเข้าไป เพื่อจะกระทําแก่พระกุมาร
ตามธรรมเนี ยมแห่งพระราชบัญญัติ 28 สิ เมโอนจึงอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า
29 “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า บัดนี้ พระองค์ ทรงให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ไปเป็นสุข ตามพระ
ดํารัสของพระองค์ 30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว 31 ซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย 32 เป็นความสว่างส่องแสงแก่
คนต่างชาติ และเป็น สง่า ราศี ของพวกอิสราเอล ชนชาติ ของพระองค์� 33 ฝ่ายโยเซฟกับ
มารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจ เพราะถ้อยคําซึ่งท่านได้กล่าวถึงพระกุมารนั ้น 34 แล้ว
สิ เมโอนก็ อวยพรแก่ เขา แล ้ วกล่า วแก่ นางมารีย์ มารดาของพระกุ มารนั ้ นว ่า “ดู ก่อนท่าน
ทรงตัง้ พระกุมารนี้ ไว้เป็นเหตุ ให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตัง้ ขึ้น และจะเป็น
หมายสําคัญซึ่งคนปฏิเสธ 35 เพื่อความคิดในใจของคนเป็ นอันมากจะได้ ปรากฏแจ้ง (เออ
ถึงจิตใจของท่านเองก็ยงั จะถูกดาบแทงทะลุด้วย)”
25

นางอันนาหญิงผู้พยากรณ์
36 ยั งม ี ผู้ พยากรณ์ หญิง คนหนึ่ ง ชื่ ออ ันนา บุ ตรสาวฟานู เอลในตระกูล อาเชอร์ นางเป็ น
คนชรามากแล้ว มีสามีตัง้ แต่ยังเป็นสาวพรหมจารีอยู่ และอยู่ด้วยกันเจ็ดปี 37 แล้วก็เป็นม
่า ยมาจนถึง อายุ แปดสิบ สี่ ปี นางมิ ได้ ไปจากพระวิหารเลย อยู่ รับ ใช้ พระเจ้า ด้วยการถือ อด
อาหารและอธิษฐาน ทัง้ กลางวัน กลางคืน 38 ในขณะนั ้น ผู้ หญิง คนนี้ ก็ เข ้า มาขอบพระคุณ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เช่นก ัน และกล่าวถึง พระกุมารให้คนทัง้ ปวงที่ คอยการทรงไถ่ อยู่ในกรุ ง
เยรู ซาเล็มฟัง
ทัง้ ครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ

39 ครัน
้ โยเซฟกับนางมารีย์ได้ กระทําการทัง้ ปวงตามพระราชบัญญัติ ขององค์ พระผู้เป็น

เจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปถึงนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลี 40 พระกุมารนั ้นก็เจริญวัย
และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูก
่ ับท
่าน
พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษาทรงเยีย
่ มกรุ งเยรู ซาเล็ม
41 ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ในการเลี้ยงเทศกาลปั ส กาทุก ปี ๆ 42 เมื่อ
พระ กุมาร มี พระ ชนมายุ สิ บ สอง พรรษา เขา ทัง้ หลาย ก็ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตาม
ธรรมเนี ยมการเลี้ยงนั ้น 43 เมื่อ ครบกําหนดวัน เลี้ยงกัน แล้ว ขณะเขากําลัง กลับ ไป พระ
กุมาร เยซู ก็ ยัง ค้าง อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ฝ่าย โย เซฟ กับ มารดา ของ พระองค์ ก็ ไม่รู ้ 44 แต่
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เพราะเขาทัง้ สองคิดว่าพระกุมารนั ้นอยู่ในหมู่ คนที ่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้ วันหนึ่ ง
แล ้ วหาพระกุมารในหมู่ ญาติ พี่ น้ องและพวกคนที่ รู จั
้ กก ัน 45 เมื่อ ไม่ พบ พวกเขาจึง กลับ ไป
เที่ยวหาพระองค์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 46 ต่อมาครัน
้ หามาได้สามวันแล้ว จึงพบพระกุมารนั ่งอยู่
ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั ้นอยู่ 47 คนทัง้ ปวงที่
ได้ ยินก็ประหลาดใจในสติ ปัญญาและคําตอบของพระกุมารนั ้น 48 ฝ่ายเขาทัง้ สองเมื่อเห็น
พระกุมารแล้วก็ประหลาดใจ มารดาจึงถามพระกุมารว่า “ลูกเอ๋ย ทําไมจึงทําแก่เราอย่างนี้
ดูเถิด พ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นั ก� 49 พระกุมารจึงตอบเขาทัง้ สองว่า “ท่านเที่ยวหาฉั น
ทําไม ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉั นต้องกระทําพระราชกิจแห่งพระบิดาของฉั น� 50 เขาทัง้ สอง
ก็ไม่เข้าใจคําซึ่งพระกุมารกล่าวแก่เขา 51 แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเร็ธ
อยูใต้
่ ความปกครองของเขา มารดาก็เก็บเรือ
่ งราวทัง้ หมดนั ้นไว้ในใจ 52 พระเยซูก็ได้จําเริญ
ขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นทีช
่ อบจําเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ ปวง
ด้วย

3
การรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-12; มก 1:1-8; ยน 1:6-8, 15-36)

1 เมื่อปีที่สิบห้าในรัชกาลทิเบริอส
ั ซีซาร์ ปอนทิอส
ั ปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย

เฮโรดเป็นเจ้า
เมืองกาลิ ลี ฟีลิ ปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทูเรียกับบริเวณแคว้นตราโคนิ ติ ส ลี ซา
เนี ยสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน 2 อันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต คราวนั ้นพระวจนะของ
พระเจ้ามาถึง ยอห์นบุตรชายเศคาริยาห์ในถิน
่ ทุ รกันดาร 3 แล้วยอห์นจึงไปทัว่ บริเวณรอบ
แม่ น้ํา จอร์แดน ประกาศเรือ
่ งบัพ ติศ มาอัน สําแดงการกลับ ใจใหม่ เพื่อ จะทรงยกความผิด
4
บาปเสียได้ ตามที่ มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือถ้อยคําของอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ว่า “เสียง
ผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ‘จงเตรียมมรรคาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จงกระทํา หนทางของ
พระองค์ให้ตรงไป 5 หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม ภูเขาและเนิ นทุกแห่งจะให้ต่ําลง ทางคดจะ
กลายเป็นทางตรง และทางที่ขรุ ขระจะกลายเป็นทางราบ 6 เนื้ อหนั งทัง้ ปวงจะได้เห็นความ
รอดของพระเจ้า� ” 7 ยอห์นจึงกล่าวแก่ประชาชนที่ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่า “โอ เจ้
าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้า ให้ หนี จากพระอาชญาซึ่ง จะมาถึง นั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น จงพิ สู จน ์
การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่ เกิดขึ้น อย่านึ กเหมาเอาในใจว่าตัวมีอบ
ั ราฮัมเป็นบิดา เพราะ
เราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถจะให้บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหิน
เหล่า นี้ ได้ 9 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่ โคนต้นไม้ แล้ว และทุก ต้ นที ่ ไม่ เก ิด ผลดี จะต้องตัด เสีย แล้ว
โยนทิง้ ในกองไฟ� 10 ฝ่ายประชาชนจึง ถามท่านว่า “เราจะต้องทํา ประการใด� 11 ท่านจึง
ตอบเขาว่า “ผู้ ใดมี เสื้อ สองตัว จงปัน ให้ แก่ คนไม่ มี และใครมี อาหาร จงปัน ให้ เหมือนกัน
� 12 พวกเก็บภาษี ก็ มาขอรับบัพติศมาด้วย และถามท่านว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า
ต้องทําประการใด� 13 ท่านจึงตอบเขาว่า “เจ้าทัง้ หลายอย่าเก็บภาษี เกินพิกัด� 14 ฝ่ายพวก
ทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทําประการใด� ท่านตอบเขาว่า “อย่ากดขี่
ผู้ใด อย่าหาความใส่ ผู้ใด แต่จงพอใจในค่าจ้างของตน� 15 เมื่อคนทัง้ หลายกําลังคอยพระ
คริสต์ อยู่ และได้ ใคร่ครวญถึง ยอห์ นว ่า ตั วท ่านเป็น พระคริสต์ หรือม ิ ใช่ 16 ยอห์น จึง ตอบ
เขาทัง้ หลายว่า “เราให้ เจ้ ารับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็ จริง แต่ จะมี พระองค์ หน ่งึ เสด็จ มาทรงมี
อิทธิฤทธิ์ยิง่ กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่ ควรแม้ จะแก้ สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์
นั ้น จะทรงให้ เจ้ าทัง้ หลายรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และด้วยไฟ 17 พระหัตถ์
ของพระองค์ถือพลัว่ พร้อมแล้วเพื่อจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ให้ทัว่ และเพื่อจะเก็บ
ข้าวไว้ในยุง้ ฉางของพระองค์ แต่ พระองค์ จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ ไม่รู ดั
้ บ � 18 ยอห์น จึง
ประกาศตักเตือนอีกหลายประการแก่ คนทัง้ หลาย 19 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมือง เมื่อถูกยอห์นว่า
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ติเตียนเพราะเรือ
่ งนางเฮโรเดียภรรยาของน้ องชายชื่อฟีลิป และเพราะการชัวท
่ ัง้ หมดที่ เฮ
20
โรดได้กระทํานั ้น เฮโรดยังทําความชัวน
่ ี้เพิม
่ กับที่ได้ทํามาแล้ว คือได้จับยอห์นจําไว้ในคุก
พระเยซูทรงรับบัพติศมาและประกอบด้วยพระวิญญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)
อยู่ มาเมื่อ คนทัง้ ปวงรับ บัพ ติศ มา และพระเยซู ทรงรับ บัพ ติศ มาด้วย ขณะเมื่อ ทรง
อธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็แหวกออก 22 และพระวิญญาณบริสุทธิท
์ รงรู ปสัณฐานเหมือนนกเขา
ได้ ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียงมาจากฟ้า สวรรค์ ว่า “ท่านเป็น บุตรที่รก
ั ของเรา เรา
ชอบใจท่านมาก�
21

วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารียม
์ ารดาของพระองค์
23 เมื่อ พระเยซู ทรงมี พระชนมายุ ประมาณสามสิบ พรรษา (ตามความคาดหมายของคน
ทัง้ หลาย� เข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรเฮลี 24 ซึ่งเป็นบุตรมัทธัต ซึ่งเป็นบุตรเลวี ซึ่ง
เป็นบุตรเมลคี ซึ่งเป็นบุตรยันนาย ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ 25 ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็นบุตร
อาโมส ซึ่ง เป็น บุตรนาฮูม ซึ่ง เป็น บุตรเอสลี ซึ่ง เป็น บุตรนั ก กาย 26 ซึ่ง เป็น บุตรมาอาท ซึ่ง
เป็นบุตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็นบุตรเสเมอิน ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ 27 ซึ่งเป็นบุตร
โยอานาห์ ซึ่งเป็นบุตรเรซา ซึ่งเป็นบุตรเศรุ บบาเบล ซึ่งเป็นบุตรเซลาทิเอล ซึ่งเป็นบุตรเนรี
28 ซึ่ง เป็ น บุตรเมลคี ซึ่ง เป็ น บุตรอัด ดี ซึ่ง เป็ น บุตรโคสัม ซึ่ง เป็ น บุตรเอลมาดั ม ซึ่ง เป็ น บุตร
เอร์ 29 ซึ่งเป็นบุตรโยซี ซึ่งเป็นบุตรเอลีเยเซอร์ ซึ่งเป็นบุตรโยริม ซึ่งเป็นบุตรมัทธัต ซึ่งเป็น
บุตรเลวี 30 ซึ่งเป็นบุตรสิเมโอน ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรโยนาน ซึ่ง
เป็นบุตรเอลี ยาคิม 31 ซึ่งเป็นบุตรเมเลอา ซึ่งเป็นบุตรเมนนั น ซึ่งเป็นบุตรมัทตะธา ซึ่งเป็น
บุตรนาธัน ซึ่งเป็นบุตรดาวิด 32 ซึ่งเป็นบุตรเจสซี ซึ่งเป็นบุตรโอเบด ซึ่งเป็นบุตรโบอาส ซึ่ง
เป็นบุตรสัลโมน ซึ่งเป็นบุตรนาโซน 33 ซึ่งเป็นบุตรอัมมีนาดับ ซึ่งเป็นบุตรราม ซึ่งเป็นบุตร
เฮสโรน ซึ่ง เป็น บุตรเปเรศ ซึ่ง เป็น บุตรยู ดาห์ 34 ซึ่ง เป็น บุตรยาโคบ ซึ่ง เป็น บุตรอิส อัค ซึ่ง
เป็นบุตรอับราฮัม ซึ่งเป็นบุตรเทราห์ ซึ่งเป็นบุตรนาโฮร์ 35 ซึ่งเป็นบุตรเสรุ ก ซึ่งเป็นบุตรเรกู
ซึ่งเป็นบุตรเปเลก ซึ่งเป็นบุตรเอเบอร์ ซึ่งเป็นบุตรเซลาห์ 36 ซึ่งเป็นบุตรเคนั น ซึ่งเป็นบุตร
อารฟาซัด ซึ่งเป็นบุตรเชม ซึ่งเป็นบุตรโนอาห์ ซึ่งเป็นบุตรลาเมค 37 ซึ่งเป็นบุตรเมธูเสลาห์
ซึ่งเป็นบุตรเอโนค ซึ่งเป็นบุตรยาเรด ซึ่งเป็นบุตรมาหะลาเลล ซึ่งเป็นบุตรเคนั น 38 ซึ่งเป็น
บุตรเอโนช ซึ่งเป็นบุตรเสท ซึ่งเป็นบุตรอาดัม ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้า

4
พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)
พระเยซู ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ เสด็จ กลับ ไปจากแม่ น้ํา จอร์แดน และ
พระวิญญาณได้ ทรงนํา พระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 2 ทรงถูก พญามารทดลองถึง สี่ สิ บวัน
ในวันเหล่านั ้นพระองค์ มิได้ เสวยอะไรเลย และเมื่อสิน
้ สี่ สิ บวันแล้ว พระองค์ ทรงอยากพระ
กระยาหาร 3 พญามารจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก ้อนหิน
นี้ ให้กลายเป็นขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบมารว่า “มีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะ
บํารุ งชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่ เดียวก็ หามิได้ แต่ บํารุ งด้วยพระวจนะทุกคําของพระเจ้า� ” 5 แล
้ว พญามารจึง นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง ภูเขาที่ สูง สําแดงบรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพในขณะ
เดียวให้พระองค์ ทอดพระเนตร 6 แล้วพญามารได้ ทูลพระองค์ ว่า “อํานาจทัง้ สิน
้ นี้ และสง่า
ราศี ของราชอาณาจั กรน ัน
้ เราจะยกให้ แก่ ท่าน เพราะว่า มอบเป็น สิทธิไว้แก่ เราแล้ว และ
เราปรารถนาจะให้แก่ ผู้ ใดก็ จะให้แก่ ผู้ นั ้น 7 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพ
สิง่ นั ้นจะเป็นของท่านทัง้ หมด� 8 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้าง
1
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หลังเรา เพราะมีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘จงนมัสการองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่าน
และปรนนิ บั ติ พระองค์ แต่ ผู้ เดียว � ” 9 แล ้ว มารจึง นํา พระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ
ให้ พระองค์ ประทั บอย ู่ ที่ ยอดหลังคาพระวิ หาร แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตร
พระเจ้า จงโจนลงไปจากที่ นี่ เถิด 10 เพราะพระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะรับสัง่ เหล่า
ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ ป้อ งกั นร ักษาท่านไว้� 11 และ ‘เหล่ าทูต สวรรค์ จะ
เอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหิน� ” 12 พระ
เยซู จึง ตรัส ตอบมารว่า “มี คํา กล่าวไว้ว่า ‘อย่า ทดลององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ
ท่าน� ” 13 เมื่อพญามารทําการทดลองทุกอย่างสิน
้ แล้ว จึงละพระองค์ไปชัว่ คราว
พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-16; มก 1:14)

14 พระเยซู ได้ เสด็จกลับไปด้วยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิ ลี

และกิตติศัพท์
ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิน
่ โดยรอบ 15 พระองค์ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาต่างๆของเขา
และได้รบ
ั ความสรรเสริญจากคนทัง้ ปวง
พระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

แล ้ว พระองค์ เสด็จ มาถึง เมืองนาซาเร็ธ เป็ นที ่ ซ่ึง พระองค์ ทรงเจริญวัย ขึ้น พระองค์
เสด็จ เข้าไป ใน ธรรม ศาลา ใน วัน สะ บา โต ตาม เคย และ ทรง ยืน ขึ้น เพื่อ จะ อ่าน พระ คัมภีร ์
17 เขาจึง ส่ง พระคัมภีรอ
์ ส
ิ ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ให้แก่ พระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงคลี่ หนังสือ
นั ้นออก ก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่า 18 ‘พระวิญญาณแห่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าสถิตอยูบ
่ นข้าพเจ้า
เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงเจิม ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ คนยากจน พระองค์
ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ให้รก
ั ษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่ บรรดาเชลย ให้
ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ฟกชํ้าเป็ นอิสระ 19 และให้ประกาศปี แห่ง
ความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า� 20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนั งสือส่งคืนให้แก่เจ้า
หน้าที่ แล้วทรงนั ่งลงและตาของคนทัง้ ปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์ 21 พระองค์จึงเริม
่
ตรัสแก่เขาว่า “คัมภีรตอนนี
์
้ ที่ท่านได้ยนก
ิ ับหูของท่านก็สําเร็จในวันนี้ แล้ว� 22 คนทัง้ ปวงก็
เป็นพยานรับรองคําของพระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยคุณซึ่งออก
มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และว่า “คนนี้ เป็นบุตรชายของโยเซฟมิใช่หรือ� 23 พระองค์
จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจะกล่าวคําสุภาษิ ตข้อนี้ แก่เราเป็นแน่ คือว่า ‘หมอจงรักษา
ตัวเองเถิด คือบรรดาการซึ่งเราได้ยินว่า ท่านได้กระทําในเมืองคาเปอรนาอุม จงกระทําใน
เมืองของตนที่ นี่ ด้วย � ” 24 พระองค์ ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ไม่มี
ศาสดาพยากรณ์ คนใดได้ รบ
ั การต้อนรับ ในบ้านเมืองของตน 25 แต่ เราบอกความจริง แก่
ท่านทัง้ หลายว่า มีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลี ยาห์ เมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึง
สามปี กับ หกเดือนจึง เกิ ดก ัน ดารอาหารมากทัว่ แผ่น ดิน 26 และเอลี ยาห์ มิได้ รับ ใช้ ให้ ไป
หาหญิ งม ่ายคนใด เว้น แต่ หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง ในบ้านศาเรฟัท แคว้น เมืองไซดอน 27 และมี
คนโรคเรือ
้ นหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลี ชาศาสดาพยากรณ์ แต่ ไม่มีผู้ใดได้ รบ
ั การ
รักษาให้ หายโรคนั ้น เลย เว้น แต่ นาอามานชาวซีเรีย� 28 เมื่อ คนทัง้ ปวงในธรรมศาลาได้
ยินดัง นั ้ นก็โกรธยิง่ นั ก 29 จึงลุก ขึ้นผลัก พระองค์ ออกจากเมือง พาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่
เมืองของเขา ซึ่ง ตัง้ อยู่ บนเนิ น นั ้น หมายจะผลัก พระองค์ ลงไป 30 แต่ พระองค์ ทรงดําเนิ น
ผ่านท่ามกลางเขาพ้นไป
16

พระเยซูทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-26)

พระองค์ เสด็จ ลงไปถึง เมืองคาเปอรนาอุม แคว้น กาลิ ลี และได้ สัง่ สอนเขาทัง้ หลาย
ทุกวันสะบาโต 32 คนทัง้ ปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคําของพระองค์
31
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ประกอบด้วยอํานาจ 33 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรมศาลาที่ มี ผี โสโครกเข้า สิง เขาร้องเสียงดัง
34 กล่าวว่า “ไฮ้ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมา
เพื่อ จะทําลายเราหรือ เรารู ว
้ า่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์ บริสุทธิ์ของพระเจ้า� 35 พระเยซู
จึง ตรัส ห้ามมั นว ่า “จงนิ่ ง เสีย ออกมาจากเขาซิ� เมื่อ ผี นั้น ได้ ทําให้ เขาล้ม ลงท่า มกลาง
ประชาชนแล้ว ก็ออกมาจากเขา แต่มิได้ทําอันตรายเขาเลย 36 คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก
พูดกนว
ั ่า “คํานี้ เป็นอย่างไรหนอ เพราะว่าท่านได้สัง่ ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและด้วยฤทธิ์
เดช มันก็ออกมา� 37 กิตติศัพท์ของพระองค์จึงได้เลื่องลือไปทุกตําบลที่อยูรอบนั
่
้น
พระเยซูทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บป่วย (มธ 8:14-17; มก 1:29-38)
38 ฝ่ายพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ออกจากธรรมศาลา เสด็จ เข้าไปในเรือนของซี โมน แม่ ยาย
ซี โมนป่วยเป็น ไข้ หนั ก เขาทัง้ หลายจึ งอ ้อ นวอนพระองค์ ให้ ช่วยหญิง นั ้น 39 พระองค์ ทรง
ยืน อยู่ ข้างคนเจ็บ ทรงห้ามไข้ ไข้ ก็ หาย และในทันใดนั ้น แม่ยายของซี โมนก็ ลุ กขึ้น ปรนนิ บั
ติ เขาทัง้ หลาย 40 ครัน
้ เวลาตะวัน ยอแสง ใครมี คนเจ็บ เป็น โรคต่างๆก็ พามาหาพระองค์
พระองค์ ก็ ทรงวางพระหัตถ์ ถู กต้องเขาทุก คน ให้ เขาหายโรค 41 ผี ก็ ออกมาจากคนหลาย
คนด้วย ร้องว่า “ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่ายพระองค์ก็ทรงห้ามมิให้มัน
พูด เพราะว่า มั นร ู้ แล ้ วว ่า พระองค์ เป็น พระคริสต์ 42 ครันร
้ ุ่ง เช้า พระองค์ เสด็จ ออกไปยัง ที่
เปลี่ยว ประชาชนเที่ยวเสาะหาพระองค์ ครัน
้ พบแล้ วก็หน่วงเหนี่ ยวพระองค์ไว้ไม่ให้ไปจาก
เขา 43 แต่ พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “เราต้องไปประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้าแก่ เมือง
44
อื่นด้วย เพราะว่าที่เราได้รับใช้มากเพราะเหตุ
็
นี้เอง� พระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลา
ทัว่ แคว้นกาลิลี

5

การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร
ต่อ มา ครัน
้ เมื่อ ประชาชน กําลัง เบียด เสียด พระองค์ เพื่อ ฟัง พระ วจนะ ของ พระเจ้า
พระองค์ ทรงยืน อยู่ ที่ ฝั่ งทะเลสาบเยนเนซาเรท 2 และพระองค์ ทอดพระเนตรเห็น เรือ สอง
ลํา จอดอยู่ รม
ิ ฝั่ งทะเลสาบนั ้น แต่ ชาวประมงขึ้น จากเรือ แล้ว กําลัง ซัก อวนอยู่ 3 พระองค์
จึงเสด็จลงเรือลําหนึ่ ง เป็นเรือของซีโมน และทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่ งหน่ อยหนึ่ ง แล้ว
พระองค์ ทรงนั ่งลงสอนประชาชนจากเรือนั ้น 4 เมื่อพระองค์ ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสแก่
ซี โมนว่า “จงถอยออกไปที่ น้ํา ลึก หย่อนอวนต่างๆลงจับ ปลา� 5 ซี โมนทูล ตอบพระองค์ ว่า
“พระอาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทอดอวนคืน ยัง รุ ง่ ไม่ ได้ อะไรเลย แต่ ข้า พระองค์
จะหย่อนอวนลงตามพระดํารัสของพระองค์� 6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ ล้อมปลาไว้เป็นอัน
มาก จนอวนของเขาขาด 7 เขาจึง ทํา สําคัญ แก่ ผู้ ร่วมงานที่ อยู่ ในเรืออ ี กลํา หนึ่ ง ให้ มาช่วย
เขาก็มาช่วย แล้วได้ปลาเต็มเรือทัง้ สองลํา จนเรือเริม
่ จมลง 8 ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดัง
นั ้น ก็ กราบลงที่ พระชานุ ของพระเยซู ทูล ว่า “โอ พระองค์ เจ้าข้า ขอเสด็จ ไปให้ หา่ งจากข้า
พระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป� 9 เพราะว่าเขากับคนทัง้ หลายที่ อยู่ด้วยกัน
ประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั ้น 10 ยากอบและยอห์นบุตรชายของเศเบดี ผู้
ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตัง้ แต่นี้
ไปท่านจะเป็นผู้จับคน� 11 เมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่ งแล้ว เขาก็ละทิง้ สิง่ สารพัด และตามพระ
องค์ไป
1

พระเยซูทรงรักษาชายโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; มก 1:40-44)
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงอยู่ ในเมืองหนึ่ ง ดู เถิด มี คนเป็น โรคเรือ
้ นเต็ มท ัง้ ตัว เมื่อ เขา
เห็น พระเยซู ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิ นอ ้อ นวอนทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์
จะโปรดก็ จะทรงบันดาลให้ข้า พระองค์ สะอาดได้� 13 พระองค์ ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องเขา
12
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แล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็หาย 14 พระองค์
จึงกําชับเขาไม่ให้บอกผู้ใด และตรัสว่า “แต่จงไปแสดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครือ
่ งบูชา
สําหรับ คนที่ หายโรคเรือ
้ นแล้ว ตามซึ่ง โมเสสได้ สัง่ ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานต่อ คนทัง้ หลายว่า
เจ้าหายโรคแล้ว� 15 แต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยงิ่ เลื่องลือไป และประชาชนเป็นอันมากมา
ชุ มนุมกัน เพื่อ จะฟัง พระองค์ และรับ การรักษาโรคต่างๆของเขา 16 แต่ พระองค์ เสด็จ ออก
ไปในที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน
ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
17 คราวนั ้ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงสัง
่ สอนอยู่ มี พวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย์ ฝ่าย
พระราชบัญญัติ นั ่งอยู่ด้วย เป็นผู้มาจากทุกเมืองในแคว้นกาลิ ลี แคว้นยูเดีย และจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ฤทธิ์ เดชขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ สถิต อยู่ เพื่อ จะรักษาเขาให้ หายโรค 18 และ
ดู เถิด มี ผู้ หามคนอัมพาตคนหนึ่ ง นอนบนที่ นอน และเขาหาช่องที่ จะหามคนอัมพาตนั ้น
เข้า มาวางตรงพระพักตร์ของพระองค์ 19 เมื่อ หาช่องเอาเข้า มาไม่ ได้ เพราะคนมาก เขาจึง
ขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาบ้านหย่อนคนอัมพาตลงมา ทัง้ ที่ นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลาง
หมู่คนต่อพระพักตร์พระเยซู 20 เมื่อพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง้ หลาย
พระองค์ จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “บุ รุ ษเอ๋ย บาปของเจ้าได้ รบ
ั การอภัยแล้ว� 21 ฝ่ายพวก
ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี เริม
่ คิด ในใจว่า “คนนี้ ที่ พู ดหมิน
่ ประมาทเป็น ผู้ ใดเล่า ใครจะ
22
ยกความผิด บาปได้ เว้น แต่ พระเจ้า เท่านั ้น� แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบความคิด ของเขา
พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ไฉนท่านทัง้ หลายจึง คิด ในใจอย่างนี้ 23 ที่ จะว่า ‘บาปของเจ้า
ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� หรือ จะว่า ‘จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่า กัน 24 แต่
เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า บุ ตรมนุษย์มี ฤทธิอํ
์ านาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิดบาปได้�
(พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ คนอัมพาตว่า� “เราสัง่ เจ้า ว่า จงลุก ขึ้น ยกที่นอนไปบ้านของเจ้า เถิด�
25 ในทันใดนั ้น เขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทัง
้ ปวง ยกที่นอนซึ่งเขาได้นอนนั ้น กลับไปบ้านของ
26
ตน พลางร้องสรรเสริญ พระเจ้า คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจและได้ สรรเสริญ พระเจ้า ต่าง
เต็มไปด้วยความกลัวและพูดว่า “วันนี้ เราได้เห็นสิง่ แปลกประหลาด�
ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
27 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พระองค์ได้เสด็จออกไป และทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษี
คนหนึ่ ง ชื่อเลวีนั่งอยูที
่ ่ด่านเก็บภาษี พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด� 28 เขา
ก็ ละทิง้ สิง่ สารพัด ลุ กขึ้น ตามพระองค์ ไป 29 เลว ี ได้ จัด ให้ มี การเลี้ยงใหญ่ ในเรือนของตน
เพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระองค์ มีคนมากมายเป็นคนเก็บภาษี และคนอื่นๆมาเอนกายลงรับ
ประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ของเขา และพวกฟาริสีกระซิบบ่นติพวกสาวกของ
พระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกท่านมากินและดื่มร่วมกับพวกเก็บภาษีและพวกคนบาป� 31 พระ
เยซูตรัสตอบเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ 32 เรามิได้มาเพื่อจะ
เรียกคนที่ เห ็ นว่า ตัว ชอบธรรม แต่ มาเรียกคนบาปให้กล ับ ใจเสีย ใหม่� 33 เขาทัง้ หลายทูล
พระองค์ว่า “ทําไมพวกศิษย์ของยอห์นถืออดอาหารเนื องๆและอธิษฐานอ้อนวอน และศิษย์
ของพวกฟาริสีก็ถือเหมือนกัน แต่สาวกของท่านกินและดื่ม� 34 ฝ่ายพระองค์ตรัสแก่เขาว่า
“ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวอดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยูก
่ ับเขากระนั ้นหรือ 35 แต่วันนั ้นจะ
มาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั ้นสหายจะถืออดอาหาร�
คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; มก 2:21-22)
36 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาข้อหนึ่ งแก่เขาด้วยว่า “ไม่มีผูใดฉี
้
กท่อนผ้าจากเสื้อใหม่มาปะ
เสื้อเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นเสื้อใหม่นั้นจะขาดเสียไป ทัง้ ท่อนผ้าที่เอามาจากเสื้อใหม่นั้นก็จะไม่
สมกับ เสื้อ เก่า ด้วย 37 ไม่มี ผู้ ใดเอานํ้า องุน
่ ใหม่ มาใส่ ในถุง หนั ง เก่า ถ้า ทํา อย่างนั ้น นํ้า องุน
่
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ใหม่จะทําให้ถุงหนั งเก่าขาดไป และนํ้าองุน
่ จะรัว่ ถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย 38 แต่นํ้าองุน
่ ใหม่
ต้องใส่ ในถุงหนั งใหม่ ทัง้ สองจะถนอมรักษาด้วยกันได้ 39 ไม่มีผู้ใดเมื่อด่ืมน้าํ องุน
่ เก่าแล้ว
จะอยากได้น้ําองุน
่ ใหม่ทันที เพราะเขาว่า ‘ของเก่านั ้นก็ดีกว่า� ”

6
พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; มก 2:23-28)
หลังจากวันแรกนั ้น พระองค์กําลังเสด็จไปที่ในนา และพวก
สาวกของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยีกิ
้ น 2 บางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าวแก่เขาว่า “ทําไมพวก
ท่านจึง ทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ในวัน สะบาโต� 3 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลายยังไม่ ได้ อ่านเรือ
่ งนี้ อีกหรือ ที่ ดาวิดได้ กระทําเมื่ออดอยาก ทัง้ ท่านและพรรคพวก
4
ด้วย คือท่านได้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ทัง้
ให้พรรคพวกด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั ้น�
5 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�
1 ต่อมาในวันสะบาโตที่ สอง

ทรงรักษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
ต่อ มาในวันสะบาโตอีกวัน หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาและสัง่ สอน ที่ นั ่ นม ี
ชายคนหนึ่ งมือขวาลีบ 7 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะ
ทรงรักษาเขาในวัน สะบาโตหรือ ไม่ เพื่อ จะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 8 แต่ พระองค์ ทรงทราบ
ความคิด ของเขา จึง ตรัส แก่ คนมือ ลี บน ั ้นว ่า “จงลุก ขึ้น มายืน อยู่ ข้างหน้า � เขาก็ ลุ กขึ้น
ยืน 9 แล้วพระเยซู ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายว่า ในวันสะบาโตให้ถู ก
ต้องตามพระราชบัญญัติ ควรจะทําการดี หรือทําการร้าย จะช่วยชีวตด
ิ ีหรือจะผลาญชีวตด
ิ
ี� 10 พระองค์ จึงทอดพระเนตรดู ทุกคนโดยรอบ แล้วตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียดมือ
ออกเถิด� เขาก็กระทําตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ ง 11 แต่คน
เหล่านั ้นต่างก็มีความเดือดดาล และปรึกษากันว่าจะกระทําอย่างไรแก่พระเยซูได้
6

ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)
และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืน
13
ยังรุ ง่
ครันร
้ ุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรงเลือกสิบสองคนออก
จากหมู่สาวกนั ้น ที่พระองค์ทรงเรียกว่า อัครสาวก 14 คือซีโมน (ที่พระองค์ทรงให้ช่ืออีกว่า
เปโตร� อันดรู วน
์ ้ องชายของเปโตร ยากอบและยอห์น ฟีลิปและบารโธโลมิว 15 มัทธิวและ
โธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซีโมนที่ เรียกว่า เศโลเท 16 ยูดาสน้ องชายของยากอบ
และยู ดาสอิส คาริโอทที่ เป็น ผู้ ทรยศพระองค์ ด้วย 17 แล ้ว พระองค์ กับ อัครสาวกก็ ลงมายืน
ณ ที่ราบแห่งหนึ่ ง พร้อมกับหมู่สาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอันมากซึ่งมาจากทัว่
แคว้นยูเดีย กรุ งเยรู ซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน เพื่อ
จะฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงรักษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะ
ผีโสโครก เขาก็ได้รับการรักษาให้หายด้วย 19 ประชาชนต่างก็พยายามที่จะถูกต้องพระองค์
เพราะว่ามีฤทธิซ่
ั ษาเขาให้หายทุกคน
์ านออกจากพระองค์รก
12 ต่อมาคราวนั ้นพระองค์เสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน

ความสุขอันเปี่ ยมล้น (มธ 5:2-12)
20 พระองค์ ทอดพระเนตรแลดู เหล่ าสาวกของพระองค์ ตรัสว ่า “ท่านทัง
้ หลายที่ เป็น คน
ยากจนก็ เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน 21 ท่านทัง้ หลายที่ อดอยาก
เวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะว่า ท่านจะได้ อิม
่ หนํา ท่านทัง้ หลายที่ ร้องไห้ เวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะ
ว่า ท่านจะได้ หัวเราะ 22 ท่านทัง้ หลายจะเป็นสุข เมื่อ คนทัง้ หลายจะเกลียดชัง ท่าน และ
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จะไล่ ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และจะเหยียดชื่อ ของท่านว่า เป็น คนชัว่
ช้า เพราะท่านเห็น แก่ บุ ตรมนุษย์ 23 ในวัน นั ้น ท่านทัง้ หลายจงชื่นชม และเต้น โลดด้วย
ความยินดี เพราะ ดู เถิด บําเหน็ จของท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะว่าบรรพบุรุษของเขา
ได้ กระทํา อย่างนั ้น แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ เหมือนกัน 24 แต่ วิบัติ แก่ เจ้ าทัง้ หลายที่ มัง่ มี
เพราะว่าเจ้าได้รบ
ั สิง่ ที่เล้าโลมใจแล้ว 25 วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลายที่อม
ิ่ หนําแล้ว เพราะว่าเจ้าจะ
อดอยาก วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลายที่หว
ั เราะเวลานี้ เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้ 26 วิบัติ
แก่ เจ้ าทัง้ หลายเมื่อคนทัง้ หลายจะยอว่าเจ้าดี เพราะบรรพบุรุษของเขาได้ กระทําอย่างนั ้น
แก่ ผู้พยากรณ์ เท็จเหมือนกัน 27 แต่ เราบอกท่านทัง้ หลายที่ กําลังฟังอยู่ว่า จงรักศั ตรู ของ
ท่าน จงทํา ดี แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง ท่าน 28 จงอวยพรแก่ คนที ่ แช่ งด ่า ท่าน จงอธิษฐานเพื่อ คน
ที่ เคี่ยวเข็ญ ท่าน 29 ผู้ ใดตบแก้ม ของท่านข้างหนึ่ ง จงหั นอ ีก ข้างหนึ่ ง ให้ เขาด้วย และผู้ ใด
ริบ เอาเสื้อ คลุม ของท่านไป ถ้า เขาจะเอาเสื้ อด ้ว ยก็ อย่า หวงห้าม 30 จงให้ แก่ ทุ กคนที่ ขอ
จากท่าน และถ้าใครได้รบ
ิ เอาของของท่านไป อย่าทวงเอาคืน 31 จงปฏิบัติต่อผู้อ่น
ื อย่างที่
32
ท่านปรารถนาให้เขาปฏิ บัติ ต่อท่าน
แม้ว่าท่านทัง้ หลายรักผู้ที่ รักท่าน จะนั บว่าเป็นคุณ
อะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยงั รักผู้ที่รักเขาเหมือนกัน 33 ถ้าท่านทัง้ หลายทําดีแก่ผู้ที่ทําดี
แก่ ท่าน จะนั บ ว่า เป็น คุณ อะไรแก่ ท่าน เพราะว่า คนบาปก็ กระทํา เหมือนกัน 34 ถ้า ท่านทัง้
หลายให้ยม
ื เฉพาะแต่ผู้ที่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาอีก จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้
คนบาปก็ ยงั ให้ คนบาปยืม โดยหวัง ว่า จะได้ รบ
ั คืน จากเขาอีก เท่า กัน 35 แต่ จงรัก ศั ตรู ของ
ท่านทัง้ หลาย และทําการดี ต่อ เขา จงให้เขายืม โดยไม่ หวัง ที่ จะได้ คื นอ ีก บําเหน็ จ ของท่าน
ทัง้ หลายจึงจะมีบริบูรณ์ และท่านทัง้ หลายจะเป็นบุตรของผูสู
้ งสุด เพราะว่าพระองค์ยงั ทรง
36
โปรดแก่คนอกตัญญูและคนชัว่
เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงมีความเมตตากรุ ณา เหมือน
อย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุ ณา 37 อย่าวินิจฉั ยโทษเขา และท่านทัง้ หลายจะ
ไม่ได้ ถู กวินิจฉั ยโทษ อย่ากล่าวโทษเขา และท่านทัง้ หลายจะไม่ถู กกล่าวโทษ จงยกโทษให้
เขา และท่านจะได้ รบ
ั การอภัยโทษ 38 จงให้ และท่านจะได้ ร บด
ั ้วย และในตัก ของท่านจะ
ได้ รบ
ั ตวงด้วยทะนานถ้วนยัด สัน
่ แน่ น พูน ล้น ใส่ ให้ เพราะว่า ท่านจะตวงให้ เขาด้วยทะนาน
อันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั ้น� 39 พระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายเป็นคําอุปมาด้วย
ว่า “คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้หรือ ทัง้ สองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือ 40 ศิษย์ไม่ใหญ่
กว่าครู แต่ ศิษย์ทุกคนที่ ได้ รับการฝึกสอนครบแล้ วก็จะเป็นเหมือนครู ของตน 41 เหตุ ไฉน
ท่านมองดู ผงที่ ในตาพี่น้องของท่าน แต่ ไม่ยอมพิจารณาไม้ทัง้ ท่อนที่ อยู่ในตาของท่านเอง
42 เหตุไฉนท่านจึงจะพูดกับพีน
่ ้ องของท่านว่า ‘พีน้
่ องเอ๋ย ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอ�
แต่ที่ จริงท่านเองยังไม่เห็นไม้ทัง้ ท่อนที่อยู่ในตาของท่าน ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทัง้
ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล ้ วท ่านจะเห็น ได้ ถนั ด จึง จะเขี่ย ผงออกจากตาพี่ น้องของ
ท่านได้ 43 ด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลว หรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดี 44 เพราะว่าจะ
รู จ
้ ักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมัน เพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนาม
หรือย่อมไม่เก็บผลองุน
่ จากพุ่มไม้หนาม 45 คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของ
ตน และคนชัวก
็ อ
่ มเอาของชัว่ ออกจากคลังชัว่ แห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไร ปากก็พู
่ ย
ดออกมาอย่างนั ้น 46 เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า�
แต่ไม่กระทําตามที่เราบอกนั ้น
เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)

47 ทุกคนที่มาหาเราและฟังคําของเรา

และกระทําตามคํานั ้น เราจะแจ้งให้ท่านทัง้ หลาย
รู ว่
้ า เขาเปรียบเหมือนผู้ใด
เขาขุ ดลึกลงไป แล้ว
ตัง้ รากบนศิลา และเมื่อนํ้ามาท่วม กระแสนํ้าไหลเชีย
่
่ วกระทบกระทัง่ แต่ทําให้เรือนนั ้นหวัน
48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่ งที่ สร้างเรือน
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ไหวไม่ ได้ เพราะได้ ตัง้ รากบนศิ ลา 49 ส่วนคนที่ ได้ ยิน และมิ ได้ กระทํา ตาม เปรียบเหมือน
คนหนึ่ ง ที่ สร้างเรือนบนดิน ไม่ ก่อ ราก เมื่อ กระแสนํ้า ไหลเชีย
่ วกระทบกระทัง่ เรือนนั ้ นก ็ พัง
ทลายลงทันที และความพินาศของเรือนนั ้นก็ใหญ่ยิง่ นั ก�

7
ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)

เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ให้ คนทัง้ หลายฟัง เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง เสด็จ เข้าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม 2 มี ผู้รบ
ั ใช้ ของนายร้อยคนหนึ่ ง ที่ นายรัก มากป่วยเกือบจะตายแล้ว
3 เมื่อนายร้อยได้ยน
ิ ถึงพระเยซู จึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์
เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของตน 4 เมื่อเขาเหล่านั ้นมาถึงพระเยซู แล้ว เขาก็ ออ
้ นวอนพระองค์
ด้วยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั ้น เป็น คนสมควรที่ พระองค์ จะกระทํา การนั ้น ให้ท่าน 5 เพราะ
ว่า ท่านรัก ชนชาติ ของเราและท่านได้ สร้างธรรมศาลาให้เรา � 6 พระเยซู จึง เสด็จ ไปกับ เขา
เมื่อ พระองค์ ไปเกือบจะถึ งบ ้านแล้ว นายร้อยจึง ใช้ เพื่อนฝูง ไปหาพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า อย่า ลําบากเลย เพราะว่า ข้า พระองค์ เป็น คนไม่ สมควรที่ จะรับ เสด็จ พระองค์ เข ้า ใต้
ชายคาของข้า พระองค์ 7 เพราะเหตุ นั ้น ข้า พระองค์ จึง คิด เห็ นว ่า ไม่ สมควรที่ ข้า พระองค์
จะไปหาพระองค์ ด้วย แต่ ขอพระองค์ ทรงตรัสส งั ่ และผู้ รับ ใช้ ของข้า พระองค์ ก็ จะหายโรค
8 ด้วยว่า ข้า พระองค์ อยู่ ใต้ วิน ัย ทหาร แต่ ก็ ยั งม ี ทหารอยู่ ใต้ บังคับ บัญชาของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ จะบอกแก่ คนนี้ ว่า ‘ไป� เขาก็ ไป บอกแก่ คนนั ้ นว่า ‘มา� เขาก็ มา บอกผู้รับใช้ของ
ข้าพระองค์ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็ทํา� 9 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นแล้ว ก็ประหลาด
พระทัยด้วยคนนั ้น จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ตามพระองค์มาว่า “เราบอกท่าน
ทัง้ หลายว่า แม้ในพวกอิสราเอล เราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้ � 10 ฝ่ายคนที่รับใช้มาน
ัน
้ เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้รับใช้นั ้นหายเป็นปกติแล้ว
1

บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน

ต่อ มาในวันร ุ่ง ขึ้น พระองค์ เสด็จ ไปยัง เมืองหนึ่ ง ชื่อ นาอิน เหล่ าสาวกของพระองค์ กับ
คนเป็ นอ ัน มากก็ ไปด้วยกั นก ับ พระองค์ 12 เมื่อ พระองค์ มาใกล้ ประตู เมืองนั ้น ดู เถิด มี คน
หามศพชายหนุ่ม คนหนึ่ ง มา เป็น บุตรชายคนเดียวของแม่ และนางก็ เป็น หญิ งม ่าย ชาว
เมืองเป็ นอ ัน มากมากับ หญิง นั ้น 13 เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทอดพระเนตรเห็น มารดานั ้น
พระองค์ทรงเมตตากรุ ณาเขาและตรัสแก่เขาว่า “อย่าร้องไห้� 14 แล้วพระองค์เสด็จเข้าไป
ใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั ้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสัง่ เจ้าว่า
ลุ กขึ้นเถิด� 15 คนที ่ตายนั ้ นก็ลุ กขึ้นนั ่งเริม
่ พูด พระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดา
ของเขา 16 ฝ่ายคนทัง้ ปวงมีความกลัวและเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า “ท่านศาสดาพยากรณ์
ผูย
้ งิ่ ใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา� และ “พระเจ้าได้เสด็จมาเยีย
่ มเยียนชนชาติของพระองค์
17
แล้ว� และกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย และทัว่ แว่นแคว้น
ล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวกศิษย์ของยอห์นก็ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นให้ท่านฟัง
11

พวกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)

ใช้เขาไปหาพระเยซูทูลถามว่า “ท่านเป็นผู้ที่จะมา
นั ้นหรือ หรือเราจะต้องคอยผูอื
้ ่น� 20 เมื่อคนทัง้ สองนั ้นมาถึงพระองค์แล้วเขาทูลว่า “ยอห์น
ผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามว่า ‘ท่านเป็นผู้ที่ จะมานั ้นหรือ หรือเราจะต้อง
คอยผู้อื่น� ” 21 ในเวลานั ้น พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอันมากให้หายจากความเจ็บป่วย
และโรคต่างๆและให้พ้นจากวิญญาณชัว่ และคนตาบอดหลายคนพระองค์ ได้ ทรงรักษาให้
19 ยอห์นจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคน
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เห็นได้ 22 แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์สองคนนั ้ นว่า “จงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้เห็น
และได้ยน
ิ คือว่า คนตาบอดก็ หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรือ
้ นหายสะอาด คนหูหนวก
ได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา 23 บุคคลผู้ใดไม่เห็
นว่าเราเป็นอุปสรรค ผู้นั ้นเป็นสุข�
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)
พระองค์จึงตัง้ ต้นตรัสกับประชาชนถึงยอห์นว่า
“ท่านทัง้ หลายได้ ออกไปในถิน
่ ทุรกันดารเพื่อดูอะไร ดู ต้ นอ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือ 25 แต่
ท่านทัง้ หลายได้ ไปดู อะไร ดู คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ ออ ่อนนิ่ ม หรือ ดู เถิด คนนุ่ง ห่ม ผ้า งดงามและ
อยู่อย่างดีวิเศษย่อมอยู่ในราชสํานั ก 26 แต่ท่านทัง้ หลายออกไปดูอะไร ดูศาสดาพยากรณ์
หรือ แน่ ที เดียว เราบอกท่านว่า ยิง่ กว่า ศาสดาพยากรณ์ อีก 27 คือ ผู้ นั้น เองที่ พระคัมภีร ์
ได้ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียมมรรคาของท่านไว้
ข้างหน้า ท่าน� 28 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนที่ บังเกิด จากผู้ หญิง มานั ้น ไม่มี
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ ใดใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ ว่า ผู้ ต่ําต้อยที่สุด ในอาณาจักร
ของพระเจ้า ก็ ใหญ่ กว่า ยอห์น เสี ยอ ีก� 29 ฝ่ายคนทัง้ ปวงเมื่อ ได้ ยิน รวมทัง้ พวกเก็บ ภาษี
ด้วย ก็ได้รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รบ
ั บัพติศมาของยอห์นแล้ว
24 เมื่อผู้ส่งข่าวทัง
้ สองของยอห์นไปแล้ว

คําวิจารณ์ อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี
30 แต่พวกฟาริสี และพวกนั กกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเขา โดยที่
มิได้ รับ บัพ ติศ มาจากยอห์น 31 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เหตุ ฉะนั ้น เราจะเปรียบคน
ยุ คน ี้ เหมือนกับ อะไรดี และเขาเหมือนอะไร 32 เปรียบเหมือนเด็ก นั ่ง ที่ กลางตลาดร้องแก่
เพื่อนว่า ‘พวกฉั นได้ เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้เต้นรํา พวกฉั นได้ พิลาปรํา่ ไห้ให้แก่พวก
เธอ และพวกเธอมิได้ร้องไห้� 33 ด้วยว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็ไม่ได้รับประทานขนมปัง
หรือด่ื มน้าํ องุน
่ และท่านทัง้ หลายว่า ‘เขามี ผี เข ้า สิง อยู�
่ 34 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั ้งก ิน และ
ดื่ม และท่านทัง้ หลายว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็นคนกินเติบและดื่มน้าํ องุน
่ มาก เป็นมิตรสหายกับพวก
35
คนเก็บภาษี และพวกคนบาป�
แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยบรรดาผล
แห่งพระปัญญานั ้น�
หญิงคนชัว่ ชโลมพระเยซู
มี คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี เชิญ พระองค์ ไปเสวยพระกระยาหารกับ เขา พระองค์ ก็ เสด็จ
เข้าไปในเรือนของคนฟาริสี คนนั ้น แล ้ว เอนพระกายลง 37 และดู เถิด มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ใน
เมืองนั ้น ซึ่ง เป็น หญิง ชัว่ เมื่อ รู ้วา่ พระเยซู ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ ในบ้านของคนฟาริ
สี นั ้น นางจึง ถือ ผอบนํ้ามัน หอม 38 มาย ื นอยู่ ข้างหลัง ใกล้ พระบาทของพระองค์ เริม
่ ร้องไห้
นํ้าตาไหลชําระพระบาทและเอาผมเช็ด จุ บพระบาทของพระองค์ และชโลมพระบาทด้วย
นํ้ามัน หอมนั ้น 39 ฝ่ายคนฟาริ สี ที่ ได้ เชิญ พระองค์ เมื่อ เห็น แล้ วก ็ นึก ในใจว่า “ถ้า ท่านนี้
เป็น ศาสดาพยากรณ์ ก็ จะรู ว่
้ า หญิง ผู้ นี้ ที่ ถู กต้องกายของท่านเป็น ผู้ ใดและเป็น คนอย่างไร
40
เพราะนางเป็น คนชัว่ � ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ซี โมนเอ๋ย เรามี อะไรจะพู ดก ั บท ่า
นบ้าง� เขาทูลว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า เชิญพูดไปเถิด�
36

ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รก
ั มาก
“เจ้าหนี้ คนหนึ่ งมีลูกหนี้ สองคน คนหนึ่ งเป็นหนี้ เงินห้าร้อยเหรียญ
เดนาริอัน อี กคนหนึ่ ง เป็น หนี้ เงิน ห้า สิบ เหรียญ 42 เมื่อ เขาไม่ มี อะไรจะใช้ หนี้ แล้ว ท่านจึง
41 พระองค์จึงตรัสว่า
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โปรดยกหนี้ ให้เขาทัง้ สองคน เพราะฉะนั ้นจงบอกเราว่า ในสองคนนั ้น คนไหนจะรักเจ้าหนี้
มากกว่า� 43 ซีโมนจึงทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า คนที ่เจ้าหนี้ ได้ โปรดยกหนี้ ให้มากกว่า�
พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านคิดเห็นถูกแล้ว� 44 พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดผู
ู ้หญิงนั ้น
และตรัสแก่ซีโมนว่า “ท่านเห็นผูห
้ ญิงนี้ หรือ เราได้เข้ามาในบ้านของท่าน ท่านมิได้ให้นํ้าล้าง
เท้า ของเรา แต่ นางได้ เอานํ้าตาชําระเท้า ของเรา และได้ เอาผมของตนเช็ด 45 ท่านมิ ได้ จุ
บเรา แต่ผูหญิ
้
งนี้ ตัง้ แต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของเรา 46 ท่านมิได้เอานํ้ามันชโลมศีรษะ
ของเรา แต่นางได้เอานํ้ามันหอมชโลมเท้าของเรา 47 เหตุฉะนั ้น เราบอกท่านว่า ความผิด
บาปของนางซึ่ งม ี มากได้ โปรดยกเสีย แล้ว เพราะนางรัก มาก แต่ ผู้ ที่ ได้ รับ การยกโทษน้ อย
ผู้ นั ้ นก ็ รก
ั น้ อย� 48 พระองค์ จึง ตรัส แก่ นางว่า “ความผิด บาปของเจ้า โปรดยกเสีย แล้ว�
49 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่เอนกายอยูด
่ ้วยกันกับพระองค์ เริมน
่ ึกในใจว่า “คนนี้ เป็นใครแม้ความ
ผิดบาปก็ ยกให้ได้ � 50 พระองค์ จึงตรัสแก่ ผู้หญิงนั ้ นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ ทําให้เจ้ ารอด
จงไปเป็นสุขเถิด�

8
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี
ต่อมาภายหลังพระองค์ ก็ เสด็จไปตามทุ กบ้านทุกเมือง ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่ง
อาณาจักรของพระเจ้า สาวกสิบ สองคนนั ้ นก ็ อยู่กับ พระองค์ 2 พร ้ อมกับ ผู้ หญิง บางคนที่ มี
วิญญาณชัว่ ออกจากนางและที่ หายโรคต่างๆ คือ มารีย์ที่ เรียกว่าชาวมัก ดาลา ที่ ได้ ทรงขับ
ผีออกจากนางเจ็ดผี 3 และโยอันนาภรรยาของคูซา ต้นเรือนของเฮโรด และซูซันนา และผู้
หญิงอ่น
ื ๆหลายคนที่เคยปรนนิ บัติพระองค์ด้วยการถวายสิง่ ของของเขา
1

คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)

เมื่อ ประ ชา ชน เป็ นอ ัน มาก อยู่ พร้อม กัน และ คน กําลัง มา หา พระองค์ จาก ทุก เมือง
พระองค์ จึง ตรัส เป็น คํา อุปมาว่า 5 “มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านเมล็ด พืช ของตน และ
เมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชนันก
้ ็ตกตามหนทางบ้าง ถู กเหยียบยํ่า และนกในอากาศมากินเสีย
6 บ้างก็ ตกที่ หิน และเมื่อ งอกขึ้น แล้ วก ็ เห ี่ยวแห้ง ไปเพราะที่ ไม่ ชื้น 7 บ้างก็ ตกที่ กลางต้น
หนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตกที่ดินดี จึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า�
ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว จึง ทรงร้องว่า “ใครมี หู ฟังได้ จงฟัง เถิด� 9 เหล่ าสาวกจึง
ทูล ถามพระองค์ ว่า “คํา อุปมานั ้น หมายความว่า อย่างไร� 10 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ข้อ ความ
ลึ กล ับ แห่ง อาณาจักรของพระเจ้า ทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ สําหรับ คนอื่น นั ้น ได้ ให้
เป็นคําอุปมา เพื่อเมื่อเขาดู ก็ ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ ยินก็ไม่เข้าใจ 11 คําอุปมานั ้ นก็อย่างนี้
เมล็ดพืชนัน
้ ได้แก่พระวจนะของพระเจ้า 12 ที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั ้ นที่ได้ยน
ิ แล
้ว พญามารมาชิง เอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ ไม่ ให้เขาเชื่อ และรอดได้ 13 ซึ่ง ตกที่ หน
ิ
นั ้น ได้ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน แล้ วก ็ รบ
ั พระวจนะนั ้น ด้วยความปรีดี แต่ ไม่มี ราก เชื่อ ได้ แต่
ชัว่ คราว เมื่อ ถูก ทดลองเขาก็ หลงเสีย ไป 14 ที่ ตกกลางหนามนั ้น ได้ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน
แล้ว ออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่ง ชีวิตน ี้ ก็ ปกคลุม
เขา ผลของเขาจึง ไม่ เติบโต 15 และซึ่ง ตกที่ ดิ นดี นั ้น ได้แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน พระวจนะ
ด้วยใจซื่อสัตย์และใจที่ดีแล้วก็จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร
4

คําอุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23; ลก 11:33)

16 ไม่มผู
ี ใดเมื
้
่ อจุดเทียนแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้ หรือวางไว้ใต้เตียง แต่ตัง้ ไว้ที่เชิงเทียน

เพื่อ คนทัง้ หลายที่ เข ้า มาจะเห็น แสงสว่างได้

17

ด้วยว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนไว้ซ่ึง จะไม่ ปรากฏ
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แจ้ง และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซ่ึงจะไม่รู จะไม่
้
ต้องแพร่งพราย 18 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจะ
ฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ เพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิม
่ เติมให้แก่ผู้นั ้นอีก แต่ผู้ใดไม่
มี แม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยูนั
่ ้นจะทรงเอาไปจากเขา�
มารดาและพวกน้ องชายของพระเยซูก็เหมือนกับคนอื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-35)

ครัง้ นั ้น มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ แต่ เข ้า ไปถึง พระองค์ ไม่
ได้ เพราะคนมาก 20 มี คนทูลพระองค์ ว่า “มารดาและน้ องชายของพระองค์ ยน
ื อยู่ข้างนอก
21
ปรารถนาจะพบพระองค์� แต่ พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “มารดาของเรา และพี่ น้องของ
เราคือคนเหล่านั ้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทําตาม�
19

พระเยซูทรงสัง่ ให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)

อยู่ มาวัน หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ ลงเรือก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่
เขาว่า “ให้ เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้ น� เขาก็ ถอยเรือ ออกไป 23 เมื่อ กําลัง แล่น ไป
พระองค์ ทรงบรรทมหลับ และบังเกิด พายุ กล ้า กลางทะเลสาบ นํ้า เข้า เรือ อยู่ น่า กลัว จะมี
อันตราย 24 เขา จึง มา ปลุก พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
กําลัง จะพินาศอยู่ แล้ว � พระองค์ จึง ทรงตื่น ขึ้น ห้ามลมและคลื่น แล ้ว คลื่น ลมก็ หยุด เงียบ
สงบที เดียว 25 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ความเชื่อ ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � เขาเหล่า นั ้น กลัว
และประหลาดใจพู ดก ั นว ่า “ท่านผู้ นี้ เป็น ผู้ ใดจึง สั ่งบ ัง คับ ลมและนํ้า ได้ และลมกั บน้าํ นั ้ นก ็
เชื่อฟังท่าน�
22

คนคลัง่ เพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)

เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองกาดาราที่ อยู่ตรงข้ามกาลิ ลี 27 เมื่อพระองค์ เสด็จขึ้นบก
แล้ว มีชายคนหนึ่ งจากเมืองนั ้นมาพบพระองค์ คนนั ้ นมีผีเข้าสิงอยู่นานแล้ว และมิได้สวม
เสื้อ มิได้อยูเรื
่ อน แต่อยูตามอุ
่
โมงค์ฝังศพ 28 ครัน
้ เห็นพระเยซูเขาก็โห่รอ
้ ง และกราบลงตรง
พระพักตร์พระองค์ ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์เกี่ยว
ข้องอะไรกั บท่านเล่า ขอพระองค์ อย่าทรมานข้าพระองค์� 29 (ที่ พู ดเช่นนี้ ก็ เพราะพระองค์
ได้ สัง่ ผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั ้น ด้วยว่าผีนั้นแผลงฤทธิใ์ นตัวเขาบ่อยๆ และเขาถูก
จําด้วยโซ่ตรวน แต่เขาได้หก
ั เครือ
่ งจํานั ้นเสีย แล้วผีก็นําเขาไปในที่เปลี่ยว) 30 ฝ่ายพระเยซู
ตรัสถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร� มันทูลตอบว่า “ชื่อกอง� ด้วยว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยูใ่ นตัว
เขา 31 ผีนั ้นจึ งอ้อนวอนขอพระองค์ มิให้สัง่ ให้มันลงไปยังนรกขุ มลึก 32 ตําบลนั ้ นมีสุกรฝูง
ใหญ่ กําลัง หากิน อยู่ ที่ ภูเขา ผี เหล่ านั ้น ได้ ออ
้ นวอนพระองค์ ขออนุญาตให้ มัน เข้า สิง ในฝูง สุ
33
กร พระองค์ก็ทรงอนุญาต ผีเหล่านั ้นจึงออกมาจากคนนั ้น แล้วเข้าอยูใ่ นตัวสุกร สุกรทัง้
ฝู งก ็ วงิ่ พุ่ง กระโดดจากหน้าผาชัน ลงไปในทะเลสาบสําลัก นํ้าตาย 34 ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อ
เห็น เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น ต่างก็ หนี ไปเล่า เรือ
่ งนั ้น ทัง้ ในเมืองและนอกเมือง 35 คนทัง้ หลาย
จึงออกไปดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และเมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั ้นที่มีผีออกจากตัวนุ่ง
ห่มผ้ามีสติอารมณ์ ดี นั ่งใกล้พระบาทพระเยซู เขาทัง้ หลายก็พากันกลัว 36 ฝ่ายคนทัง้ หลาย
ที่ได้เห็น ก็เล่าให้เขาทัง้ หลายฟังถึงเรือ
่ งคนที่ผีสิงได้หายปกติอย่างไร 37 ชาวเมืองกาดารา
และคนทัง้ ปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบ จึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขา เพราะว่าเขา
กลัวยิง่ นั ก พระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป 38 คนทีผี
่ ออกจากตัวนนอ
ั ้ ้อนวอนขอติดตามพระ
39
องค์ แต่ พระเยซู ส่งเขาออกไป ตรัสสงั ่ ว่า “จงกลับไปบ้านเรือนของตัว และบอกถึงเรือ
่ ง
การใหญ่ ซ่ึง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา แก่ เจ้า � แล ้ว คนนั ้ นก ็ ไปประกาศแก่ คนทัง้ เมืองถึง เหตุ
การณ์ ใหญ่ยิง่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่ตน
26
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บุ ตรสาวของไยรัส ฟื้ นคืนชีพ และหญิง ผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก
5:22-43)
40 ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู เสด็จ กลับ มา แล้ว ประชาชน ก็ ต้อนรับ พระองค์ ด้วย ความ ยินดี
เพราะเขาทัง้ หลายคอยท่าพระองค์อยู่ 41 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชื่อไยรัส เป็นนายธรรมศาลา
มากราบลงที่พระบาทพระเยซู อ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขา 42 เพราะว่า
เขามี บุ ตรสาวคนเดียว อายุ ประมาณสิบ สองปี และบุตรสาวนั ้น นอนป่วยอยู่ เก ื อบจะตาย
เมื่อพระองค์เสด็จไปนั ้น ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 43 มีผูหญิ
้ งคนหนึ่ งเป็นโรคตกเลือด
ได้ สิ บสองปี มาแล้ว และได้ ใช้ ทรัพย์ ทัง้ หมดของเธอเป็น ค่า หมอ ไม่มี ผู้ ใดรักษาให้ หายได้
44 ผู้ หญิง นั ้น แอบมาข้างหลัง ถูก ต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั ้น เลือดที่ ตกก็ หยุด
45 พระเยซูจึงตรัสถามว่า “ใครได้ถูกต้องเรา� เมื่อคนทัง
้ หลายได้ปฏิเสธ เปโตรกับคนที่อยู่
ด้วยกัน จึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ก็ เป็น เพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์
ยัง ทรงถามอีก หรือ ว่า ‘ใครได้ ถู กต้องเรา� ” 46 แต่ พระเยซู ตรัสว ่า “มี ผู้ หน่งึ ได้ ถู กต้องเรา
เพราะเรารู ส
้ ึก ว่า ฤทธิ์ได้ ซ่านออกจากตัว เรา� 47 เมื่อ ผู้ หญิง นั ้น เห็ นว ่า จะซ่อนตัว ไว้ไม่ ได้
แล้ว เธอก็ เข ้า มาตัว สัน
่ กราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ทูล พระองค์ ต่อ หน้า คนทัง้ ปวงว่า
เธอได้ ถู กต้องพระองค์ เพราะเหตุ อะไร และได้ หายโรคในทันใดนั ้น 48 พระองค์ จึง ตรัส แก่
เขาว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงมี กําลัง ใจเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้เจ้ าหายโรคแล้ว จงไป
เป็นสุขเถิด� 49 เมื่อพระองค์กําลังตรัสอยู่ มีคนหนึ่ งมาจากบ้านนายธรรมศาลา บอกเขาว่า
“ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไป� 50 ฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยน
ิ
จึงตรัสแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั ้นและลูกจะหายดี� 51 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไป
ในเรือน พระองค์ไม่ทรงยอมให้ผูใดเข้
้
าไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ ยอห์น และบิดามารดาของ
52
เด็กนั ้น คนทัง้ หลายจึงร้องไห้รา่ํ ไรเพราะเด็กนั ้น แต่พระองค์ตรัสว่า “อย่าร้องไห้เลย เขา
ไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่� 53 คนทัง้ ปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ เพราะรูว้ า่ เด็กนั ้นตาย
แล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ ทรงไล่ คนทัง้ หมดออกไป แล ้ว ทรงจับ มือ เด็ก นั ้น ตรัสว ่า “ลูก เอ๋ย จง
ลุกขึ้นเถิด� 55 แล้วจิตวิญญาณก็กลับเข้าในเด็กนั ้น เขาก็ลุกขึ้นทันที พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้
เอาอาหารมาให้เขากิน 56 ฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั ้นก็ประหลาดใจ แต่พระองค์ทรงกําชับ
เขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ ซึ่งเป็นมานั ้น

9
ทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-13)
แล้วทรงประทานให้เขามี
อํานาจและสิทธิอาํ นาจเหนื อผีทัง้ ปวงและรักษาโรคต่างๆให้หาย 2 แล้วพระองค์ทรงใช้เขา
ไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคนป่วยเจ็บให้หาย 3 พระองค์จึงตรัสสงั ่ เขาว่า
“อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น ไม้เท้า หรือย่าม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเสื้อคลุมสองตัว
4 และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จงอาศัยอยู่ในเรือนนั ้นจนกว่าจะไป 5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน
เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั ้น จงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของ
เขา� 6 เหล่าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนป่วยเจ็บท
ุกแห่งให้หาย
1 พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์ มาพร้อมกัน

ความตายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; มก 6:14-29)
7 ฝ่ายเฮโรดเจ้า เมืองได้ยน
ิ เรือ
่ งเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา นั ้น จึง คิด
สงสัย มาก เพราะบางคนว่า ยอห์น เป็น ขึ้น มาจากความตาย 8 บางคนก็ วา่ เป็น เอลี ยาห์ มา
ปรากฏ คนอื่นว ่า เป็น ศาสดาพยากรณ์ โบราณกลับ เป็น ขึ้น มาอีก 9 เฮโรดจึง ว่า “ยอห์น นั ้น
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เราได้ ตัด ศีรษะแล้ว แต่ คนนี้ ที่ เราได้ยน
ิ เหตุ การณ์ ของเขาอย่างนี้ คือ ผู้ ใดเล่า� แล ้ว เฮโรด
จึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์
ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
10 ครันอ
้ ัครสาวกกลับมาแล้ว เขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทํานั ้น พระองค์
จึงพาเขาไปยังที่ เปลี่ยวแต่ลําพังใกล้ เมืองที่ เรียกว่าเบธไซดา 11 แต่เมื่อประชาชนรู แล
้ ้วจึง
ตามพระองค์ไป พระองค์ทรงต้อนรับเขา ตรัสสัง่ สอนเขาถึงอาณาจักรของพระเจ้า และทุก
คนที่ ต้องการให้หายโรคพระองค์ ก็ ทรงรักษาให้ 12 ครัน
้ กําลัง จะเย็น แล้ว สาวกสิบ สองคน
มาทูล พระองค์ ว่า “ขอให้ ประชาชนไปตามเมืองต่างๆและชนบทที่ อยู่ แถบนี้ หาที่พัก นอน
และหาอาหารรับ ประทาน เพราะที่ เราอยู่ นี้ เป็ นที ่ เปลี่ยว � 13 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า
“พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรมาก มีแต่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสอง
ตัว เว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสําหรับคนทัง้ ปวงนี้ � 14 เพราะว่าคนเหล่านั ้นนั บแต่ผูชาย
้
ได้ประมาณห้าพันคน พระองค์จึงสัง่ เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงให้คนทัง้ ปวงนั ่งลงเป็น
หมู่ๆ ราวหมู่ละห้าสิบคน� 15 เขาก็ กระทําตาม คือให้คนทัง้ ปวงนั ่งลง 16 เมื่อพระองค์ ทรง
รับ ขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลาสองตั วน น
ั ้ แล้ว ก็ แหงนพระพักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ขอบพระคุณ แล
้ว หัก ส่ง ให้ แก่ เหล่ าสาวก ให้ เขาแจกแก่ ประชาชน 17 เขาได้ กิ นอ ิ่มท ุกคน แล ้ว เขาเก็บ เศษ
อาหารที่ยงั เหลือนั ้นได้สิบสองกระบุง
การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)
ต่อมาเมื่อพระองค์ กําลังอธิษฐานอยู่แต่ ลําพัง เหล่ าสาวกอยู่กับพระองค์ พระองค์ จึง
ตรัส ถามเขาว่า “คนทัง้ ปวงพู ดก ั นว ่า เราเป็น ผู้ ใด � 19 เหล่ าสาวกทูล ตอบว่า “เขาว่า เป็น
ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ แต่ คนอื่ นว ่า เป็น คนหนึ่ ง ในพวกศาสดา
พยากรณ์ โบราณเป็น ขึ้น มาใหม่� 20 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “แล ้ว พวกท่านเล่า ว่า เรา
เป็นผู้ใด� เปโตรทูลตอบว่า “เป็นพระคริสต์ ของพระเจ้า� 21 พระองค์ จึงกําชับสัง่ เขามิให้
บอกความนี้ แก่ผู้ใด
18

พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์ สิ่งที่สาวกต้องสละ
“บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผูใหญ่
้
พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธท่าน ในที่สุด ท่านจะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวั นที ่ สาม
23
ท่านจะทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่�
พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่
จะตามเรามา ให้ ผู้ นั ้น เอาชนะตัว เอง และรับ กางเขนของตนแบกทุก วัน และตามเรามา
24 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ เพราะเห็นแก่เรา ผู้
25
นั ้นจะได้ชีวิตรอด
เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิน
้ ทัง้ โลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองหรือถูก
ทิง้ เสีย ผูนั
้ ้นจะได้ประโยชน์ อะไร 26 เพราะถ้าผูใ้ ดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเรา
บุ ตรมนุษย์ก็ จะมี ความอายเพราะผู้ นั ้น เมื่อ ท่านมาด้วยสง่าราศี ของท่านเองและของพระ
บิดาและของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ 27 แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า มีบางคน
ที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่ ซึ่งยังจะไม่รู รสความตายจนกว่
้
าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้า�
22 ตรัสว่า

การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
28 ต่อ มาภายหลัง พระองค์ ได้ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ประมาณแปดวัน พระองค์ จึง ทรงพาเป
โตร ยอห์น และยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน 29 ขณะที่ พระองค์กําลังอธิษฐานอยู่
วรรณพระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับ 30 ดูเถิด มี
ชายสองคนสนทนาอยูก
่ ับพระองค์ คือโมเสส และเอลียาห์ 31 ผูมาปรากฏด้
้
วยสง่าราศี และ
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กล่าวถึงการมรณาของพระองค์ ซึ่งจะสําเร็จในกรุ งเยรู ซาเล็ม 32 ฝ่ายเปโตรกับคนที่อยูด้
่ วย
นั ้ นก ็ ง่วงเหงาหาวนอน แต่ เมื่อ เขาตาสว่างขึ้น แล้ว เขาก็ ได้ เห ็น สง่า ราศี ของพระองค์ และ
เห็นชายสองคนนั ้นที่ยน
ื อยูก
่ ับพระองค์ 33 ต่อมาเมื่อสองคนนั ้นกําลังลาไปจากพระองค์ เป
โตรจึงทูลพระเยซู ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่ นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลา
สามหลัง สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� เป
โตรไม่เข้าใจว่าตัวได้พูดอะไร 34 เมื่อเขากําลังพูดคําเหล่านี้ มีเมฆมาคลุมเขาไว้ และเมื่อเข้า
อยูใ่ นเมฆนั ้นเขาก็กลัว 35 มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า “ผูนี
้ ้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จง
ฟังท่านเถิด� 36 เมื่อพระสุรเสียงนั ้นสงบแล้ว พระเยซู ทรงสถิตอยู่องค์ เดียว เขาทัง้ สามก็
เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ และในกาลครัง้ นั ้นเขามิได้บอกเหตุการณ์ ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใด
สาวกเก้าคนขาดอํานาจ พระเยซูทรงขับผีออก (มธ 17:14-21; มก 9:14-29)

ต่อ มาวั นร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก ลง มา จาก ภูเขา แล้ว มี คน มากมาย มา
พบพระองค์ 38 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งในหมู่ประชาชนนั ้ นร้องว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอพระองค์
ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตรชายของข้าพเจ้า เพราะว่า ข้าพเจ้า มี บุ ตรคนเดียว 39 และ ดู
เถิด ผีมักจะเข้าสิงเขา เด็กก็โห่ร้องขึ้นทันที ผีทําให้เด็กนั ้นชักดน
ิ้ นํ้าลายฟูมปาก ทําให้ตัว
ฟกชํ้า ไม่ใคร่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมันออกเสีย แต่
เขากระทําไม่ ได้ � 41 พระเยซู ตรัสตอบว่า “โอ คนในยุค ที่ ขาดความเชื่อและมี ทิฐิชัว่ เราจะ
ต้องอยู่กับเจ้าทัง้ หลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที่ นี่ เถิด
� 42 เมื่อ เด็ก นั ้น กําลัง มา ผี ก็ ทําให้เขาล้ม ชั กด น
ิ้ ใหญ่ แต่ พระเยซู ตรัส สําทับ ผี โสโครกนั ้น
และทรงรักษาเด็กให้หาย แล้วส่งคืนให้บิดาเขา 43 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั กเพราะฤทธิ์
เดชอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้า แต่ เมื่อเขาทัง้ หลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุ การณ์ ทัง้ ปวง
ซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทํานั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
37

พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์อีก (มธ 17:22-23; มก 9:30-32)
44 “จงให้ คํา เหล่า นี้ เข้าหู ของท่าน เพราะว่า บุตรมนุษย์ จะต้องถูก มอบไว้ในเงื้อมมือ ของ
คนทัง้ หลาย� 45 แต่ คําเหล่านั ้นสาวกหาได้ เข้าใจไม่ ความก็ ถู กซ่อนไว้จากเขา เพื่อเขาจะ
ไม่ได้เข้าใจ และเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคํานั ้น
เด็กเป็นแบบอย่าง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
ในพวกเขาใครจะเป็นใหญ่ที่สุด 47 ฝ่ายพระเยซู ทรง
หยัง่ รู ค
้ วามคิดในใจของเขา จึงให้เด็กคนหนึ่ งยืนอยู่ใกล้พระองค์ 48 แล้วตรัสกับเขาว่า “ถ้า
ผู้ ใดจะรับ เด็ก เล็กๆคนนี้ ในนามของเรา ผู้ นั ้ นก ็ ได้ รับ เรา และผู้ ใดได้ รบ
ั เรา ผู้ นั ้ นก ็ ได้ รับ
พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา เพราะว่า ในพวกท่านทัง้ หลาย ผู้ ใดเป็น ผู้ ต่ําต้อยที่ สุด ผู้ นั ้น แหละ
เป็นผู้ใหญ่� 49 ฝ่ายยอห์นทูลพระองค์ ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ เห็นผู้หน่งึ
ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเสีย เพราะเขาไม่ตามพวกเรา
มา� 50 พระเยซู ตรัส แก่ เขาว่า “อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้ เรา ก็ เป็น
ฝ่ายเราแล้ว�
46 แล ้ว เหล่า สาวกก็ เก ิด เถียงกั นว ่า

จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย
ต่อ มาครัน
้ จวนเวลาที่ พระองค์ จะทรงถู กร ับ ขึ้น ไป พระองค์ ทรงมุ่ง พระพักตร์แน่ วไป
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 52 และพระองค์ ทรงใช้ ผู้ ส่ง ข่าวล่วงหน้า ไปก่อน เขาก็ เข ้า ไปในหมู่บ้าน
แห่ง หนึ่ ง ของชาวสะมาเรีย เพื่อ จะเตรียมไว้ ให้ พระองค์ 53 ชาวบ้านนั ้น ไม่ รบ
ั รองพระองค์
เพราะดู เหมือนว่า พระองค์ กําลัง ทรงมุ่ง พระพักตร์ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 54 และเมื่อ สาวก
ของพระองค์ คือ ยากอบและยอห์น ได้ เห ็น ดัง นั ้น เขาทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ พอ
51
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พระทัย จะให้ข้า พระองค์ ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสีย อย่างเอลี ยาห์ได้ กระทํา
นั ้นหรือ� 55 แต่ พระองค์ ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา และตรัสว่า “ท่านไม่ รู ว่
้ าท่านมี จิ ตใจ
ทํานองใด 56 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทําลายชีวต
ิ มนุษย์ แต่มาเพื่อช่วยเขาทัง้ หลาย
ให้รอด� แล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ ง
ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)

มีคนหนึ่ งทูลพระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ เสด็จ ไปทางไหน ข้า พระองค์ จะตามพระองค์ ไปทางนั ้น� 58 พระเยซู ตรัส
แก่ เขาว่า “สุ นั ข จิง้ จอกยั งม ี โพรง และนกในอากาศก็ยั งม ี รัง แต่ บุ ตรมนุษย์ ไม่มี ที่ ที่ จะ
วางศีรษะ� 59 พระองค์ ตรัส แก่ อี กคนหนึ่ ง ว่า “จงตามเรามาเถิด� แต่ คนนั ้น ทูล ตอบ
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ ก่อน� 60 พระเยซู
จึง ตรัส กับ เขาว่า “ปล่อยให้ คนตายฝัง คนตายของเขาเองเถิด แต่ ส่วนท่านจงไปประกาศ
อาณาจักรของพระเจ้า� 61 อีกคนหนึ่ งทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์
ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน� 62 พระเยซู ตรัส
กับ เขาว่า “ผู้ ใดเอามือ จับ คัน ไถแล้ว หัน หน้า กลับ เสีย ผู้ นั ้ นก ็ ไม่ สมควรกับ อาณาจักรของ
พระเจ้า�
57 ต่อมาเมื่อพระองค์ กับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไป

10
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงตัง้ สาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไว้และใช้เขา
ออกไปทีละสองคนๆ ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตําบลที่พระองค์
จะเสด็จไปนั ้น 2 พระองค์ ตรัสกับเขาว่า “การเก็บเกี่ยวนั ้นเป็นการใหญ่นั กหนา แต่ คนงาน
ยัง น้ อยอยู่ เหตุ ฉะนั ้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็น เจ้าของการเก็บ เกี่ยวนั ้น ให้
ส่ง คนงานมาในการเก็บ เกี่ยวของพระองค์ 3 ไปเถอะ ดู เถิด เราใช้ ท่านทัง้ หลายไปดุจ ลูก
แกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า 4 อย่าเอาไถ้ เงิน หรือย่าม หรือรองเท้าไป และอย่าคํานั บผู้ใด
ตามทาง 5 ถ้าท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพู ดก่อนว่า ‘ให้ความสุ ขมีแก่ เรือนนี้ เถิด� 6 ถ้า
ลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่น สันติสุขของท่านจะอยู่กับเขา ถ้าหาไม่ สันติสุขของท่านจะกลับอย
ู่กับท่านอีก 7 จงอาศัยอยูใ่ นเรือนนั ้น กินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยว่าผู้ทํางานสมควร
จะได้รบ
ั ค่าจ้างของตน อย่าเที่ยวจากเรือนนี้ ไปเรือนโน้ น 8 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและ
เขารับรองท่านไว้ จงกินของที่เขาตัง้ ให้ 9 และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั ้นให้หาย และแจ้ง
แก่เขาว่า ‘อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ท่านทัง้ หลายแล้ว�
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้

การพิพากษาอย่างรุ นแรง (มธ 11:20-24)

10 ถ้า ท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่ รบ
ั รองท่านไว้

จงออกไปที่ กลางถนนของเมือง
นั ้นกล่าวว่า 11 ‘ถึงแม้ผงคลีดินแห่งเมืองของเจ้าทัง้ หลายที่ติดอยก
ู่ ับเรา เราก็จะสะบัดออก
เป็ นที ่ แสดงว่า เราไม่ เห ็ นพ้ องกับ เจ้า แต่ เจ้ าทัง้ หลายจงเข้าใจความนี้ เถิด คือ อาณาจักร
ของพระเจ้ามาใกล้ เจ้ าทัง้ หลายแล้ว� 12 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า โทษของเมืองโสโดมใน
วันนั ้นจะเบากว่าโทษของเมืองนั ้น 13 วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา
เพราะถ้า การมหัศจรรย์ซ่ึง ได้ กระทํา ท่ามกลางเจ้า ได้ กระทํา ในเมืองไทระและเมืองไซดอน
คนในเมืองทัง้ สองจะได้ น่ งุ ห่ม ผ้า กระสอบ นั ่ง บนขี้ เถ้า กล ับ ใจเสีย ใหม่ นานมาแล้ว 14 แต่
ในการพิพากษานั ้น โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 15 ฝ่ายเจ้า
เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งได้ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก 16 ผูที
้ ่ฟังท่าน
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ทัง้ หลายก็ได้ฟังเรา ผู้ที่เกลียดชังท่านทัง้ หลายก็เกลียดชังเรา ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชัง
ผู้ที่ทรงใช้เรามา�
ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
ฝ่ายสาวกเจ็ด สิบ คนนั ้น กลับ มาด้วยความปรีดี ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถึง ผี ทัง้ หลาย
ก็ ได้ อยู่ใต้ บังคับของพวกข้าพระองค์ โดยพระนามของพระองค์� 18 พระองค์ ตรัสกับเขาทัง้
หลายว่า “เราได้ เห ็น ซาตานตกจากสวรรค์ เหมือนฟ้าแลบ 19 ดู เถิด เราได้ ให้ พวกท่านมี
อํานาจเหยียบงู รา้ ยและแมลงป่อง และมี อาํ นาจใหญ่ ยงิ่ กว่า กํา ลัง ศั ตรู ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใด
จะทํา อันตรายแก่ ท่านได้ เลย 20 แต่ ว่า อย่า เปรมปรีดิ ์ ในสิง่ นี้ คือ ที่ พวกผี อยู่ ใต้ บังคับ ของ
ท่าน แต่ จงเปรมปรีดิ ์ เพราะชื่อ ของท่านจดไว้ในสวรรค์� 21 ในโมงนั ้น เอง พระเยซู ทรงมี
ความเปรมปรีดิ ์ ในพระวิญญาณ จึง ตรัสว ่า “โอ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ พระองค์ได้ทรงปิดบังสิง่ เหล่านี้ ไว้จาก
คนมี ปัญญาและคนสุขุม รอบคอบ และได้ ทรงเปิด เผยสิง่ เหล่า นี้ แก่ ทารกน้ อย ข้า แต่ พระ
บิดา ที่ เป็น อย่างนั ้ นก ็ เพราะเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ 22 พระบิดา
ของเราได้ทรงมอบสิง่ สารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู ว้ า่ พระบุตรเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา
และไม่ มี ใครรู ้วา่ พระบิดาเป็น ผู้ ใดนอกจากพระบุตร และผู้ ที่ พระบุตรประสงค์ จะสําแดง
ให้รู �
้ 23 พระองค์ ทรงเหลียวหลัง ไปทางเหล่า สาวกตรัสเฉพาะแก่ พวกเขาว่า “นั ยน์ ตาทัง้
หลายที่ได้เห็นการณ์ ซ่ึงพวกท่านได้เห็นก็เป็นสุข 24 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ศาสดา
พยากรณ์ หลายคน และกษั ตริย์ หลายองค์ ปรารถนาจะเห็น ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเห็น อยู่ นี้ แต่
เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน�
17

ข้อสําคัญที่สุดของพระบัญญัติ
25 ดูเถิด มีนักกฎหมายคนหนึ่ งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
จะต้องทําประการใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก� 26 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ในพระ
ราชบัญญัติ มี คําเขียนว่าอย่างไร ท่านได้ อา่ นเข้าใจอย่างไร� 27 เขาทูลตอบว่า “จงรักองค์
พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกําลังและสิน
้ สุดความ
คิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 28 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านตอบ
ถูกแล้ว จงกระทําอย่างนั ้นแล้วท่านจะได้ชีวต
ิ � 29 แต่คนนั ้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระ
เยซูว่า “แล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า�
คําอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี
30 พระเยซู ตรัสตอบว่า “มี ชายคนหนึ่ งลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโค และ
เขาถูก พวกโจรปล้น โจรนั ้น ได้ แย่ งชิง เสื้อผ้า ของเขาและทุบตี แล้ว ก็ ละทิง้ เขาไว้เก ื อบจะ
ตายแล้ว 31 เผอิญปุโรหิตคนหนึ่ งเดินลงไปทางนั ้น เมื่อเห็นคนนั ้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟาก
หนึ่ ง 32 คนหนึ่ งในพวกเลวีก็ทําเหมือนกัน เมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟาก
หนึ่ ง 33 แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเมื่อเดินมาถึงคนนั ้น ครัน
้ เห็นแล้วก็มีใจเมตตา 34 เข้าไป
หาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้ พลางเอานํ้ามั นกับน้าํ องุน
่ เทใส่ บาดแผลนั ้น แล้วให้เขาขึ้น ขี่
สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่ ง และรักษาพยาบาลเขาไว้ 35 วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไป
เขาก็ เอาเงิน สองเดนาริอน
ั มอบให้เจ้ าของโรงแรม บอกเขาว่า ‘จงรักษาเขาไว้เถิด และเงิ
นที ่จะเสียเกินนี้ เมื่อกลับมาฉั นจะใช้ให้� 36 ในสามคนนั ้น ท่านคิดเห็นว่า คนไหนปรากฏ
ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกพวกโจรปล้น� 37 เขาทูลตอบว่า “คือคนนั ้นแหละที่ได้แสดง
ความเมตตาแก่เขา� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั ้นเถิด�
มารธาและมารีย์
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และ ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก กําลัง เดิน ทาง ไป พระองค์ จึง ทรง เข้าไป ใน
หมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ชื่อ มารธาต้อนรับ พระองค์ ไว้ในเรือนของเธอ 39 มารธา
มีน้องสาวชื่อมารีย์ มารีย์ก็นั ่งใกล้ พระบาทพระเยซู ฟังถ้อยคําของพระองค์ด้วย 40 แต่มาร
ธายุง่ ในการปรนนิ บัติมากจึงมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ
ซึ่ง น้ องสาวของข้า พระองค์ ปล่อยให้ ข้า พระองค์ ทําการปรนนิ บั ติ แต่ คนเดียว ขอพระองค์
สัง่ เขาให้มาช่วยข้าพระองค์ เถิด � 41 แต่ พระเยซู ตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธา เอ๋ย เธอ
กระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิง่ นั ก 42 สิ ่ง ซึ่ง ต้องการนั ้ นม ี แต่ สิ ่ง เดียว มาร ีย์ ได้
เลือกเอาส่วนดีนั ้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้�
38
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แบบอย่างของการอธิษฐาน
1 ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานอยูใ่ นที่แห่งหน่ง
ึ พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่ ง
ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอสอนพวกข้า พระองค์ ให้ อธิษฐาน เหมือ นยอห์น ได้ สอน
พวกศิษย์ ของตน� 2 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านอธิษฐานจงว่า ‘ข้า แต่ พระบิดา
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ สถิต ในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ เคารพสัก กา
ระ ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตัง้ อยู่ นํ้า พระทัย ของพระองค์ สําเร็จ ในสวรรค์ อย่างไร
ก็ให้สําเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนกันอย่างนั ้น 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่
ข้าพระองค์ ทัง้ หลายทุกๆวัน 4 ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ด้วยว่าข้า
พระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ ทําผิดต่อข้าพระองค์นั ้น ขออย่าทรงนําข้าพระองค์เข้าไป
ในการทดลอง แต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากความชัว่ ร้าย� ”
คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน
5 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ผูใดในพวกท่
้
านมีมิตรสหายคนหนึ่ ง และจะไปหามิตรสหายนั ้น
ในเวลาเที่ยงคืน พู ดก ับ เขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ขอให้ฉั น ยืมขนมปัง สามก้อนเถิด 6 เพราะเพื่อน
ของฉั น คนหนึ่ ง เพิง่ เดิน ทางมาหาฉั น และฉั น ไม่ มี อะไรจะให้เขารับ ประทาน� 7 ฝ่ายมิตร
สหายที่ อยู่ข้างในจะตอบว่า ‘อย่ารบกวนฉั นเลย ประตู ก็ ปิดเสียแล้ว ทัง้ พวกลู กก็นอนร่วม
เตียงกับฉั นแล้ว ฉั นจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้� 8 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า แม้เขาจะไม่ลุก
ขึ้นหยิบให้คนนั ้นเพราะเป็ นมิตรสหายกัน แต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบ
ให้ตามที่ เขาต้องการ 9 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะ
แล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 10 เพราะว่าทุกคนที่ ขอก็จะได้ ทุกคนที่ แสวงหาก็จะพบ และทุกคน
ที่ เคาะก็ จะเปิด ให้เขา 11 มี ผู้ ใดในพวกท่านที่ เป็น บิดา ถ้า บุตรขอขนมปัง จะเอาก้อนหิน ให้
เขาหรือ หรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือ 12 หรือถ้าเขาขอไข่จะเอาแมลงป่องให้
เขาหรือ 13 เพราะฉะนั ้น ถ้า ท่านทัง้ หลายเองผู้ เป็น คนชัว่ ยัง รู จ
้ ัก ให้ของดี แก่ บุ ตรของตน
ยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริ
สุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์�
พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)
พระองค์ ทรงขับ ผี ใบ้ อยู่ และต่อ มาเมื่อ ผี ออกแล้ว คนใบ้ จึง พูด ได้ และประชาชนก็
ประหลาดใจ 15 แต่ บางคนในพวกเขาพูด ว่า “คนนี้ ขับ ผี ออกได้ โดยใช้ อาํ นาจของเบเอล
เซบู ลนายผี นั ้น � 16 คนอื่นๆทดลองพระองค์ โดยขอจากพระองค์ ให้ เห ็น หมายสําคัญ จาก
สวรรค์ 17 แต่ พระองค์ ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสกับเขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่ง
แตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป ครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกับครัวเรือนก็จะล่มสลาย 18 และ
ถ้าซาตานแก่งแย่งกันระหว่างมันเอง อาณาจักรของมันจะตัง้ อยู่อย่างไรได้ เพราะท่านทัง้
14
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หลายว่าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล 19 ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูลนน
ั ้ พวกพ้องของ
ท่านทัง้ หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั ้น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้
ตัดสิน กล่าวโทษพวกท่าน 20 แต่ ถ้า เราขับ ผี ออกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ ของพระเจ้า อาณาจักร
ของพระเจ้า ก็ มาถึง ท่านแล้ว 21 เมื่อ ผู้ มี กําลัง มากคนหนึ่ ง ถือ อาวุธ เฝ้า บ้านของตนอยู่ สิ ่ง
ของของเขาก็ ปลอดภัย 22 แต่ เมื่อ คนมี กําลัง มากกว่า เขามาต่อสู้ ชนะเขา คนนั ้ นก ็ ชิ งเอา
เครือ
่ งอาวุธที่เขาได้วางใจนั ้นไปเสีย แล้วแบ่งปันของที่เขาได้รบ
ิ เอาไปนั ้น 23 ผู้ที่ไม่อยูฝ่
่ าย
เราก็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ที่ไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้กระจัดกระจายไป
การกลับเนื้ อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ 12:43-45)
เมื่อ ผี โสโครกออกมาจากผู้ ใดแล้ว มั นก ็ ท่องเที่ยวไปในที่ กันดารเพื่อ แสวงหาที่ หยุด
พัก และเมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ได้ออกมานั ้น� 25 และเมื่อ
มาถึ งก็เห็นเรือนนั ้นกวาดและตกแต่งไว้แล้ว 26 มันจึงไปรับเอาผีอ่ืนอีกเจ็ดผีรา้ ยกว่ามัน
เอง แล้ว ก็ เข ้า ไปอาศัย อยู่ ที่ นั่น และในที่ สุด คนนั ้ นก ็ เลวร้ายกว่า ตอนแรก� 27 ต่อ มาเมื่อ
พระองค์ ยงั ตรัสคําเหล่านั ้น มี ผู้ หญิงคนหนึ่ ง ในหมู่ ประชาชนร้องทูล พระองค์ ว่า “ครรภ์ ซึ่ง
ปฏิ สนธิพระองค์ และหัวนมที่ พระองค์ เสวยนั ้ นก ็ เป็นสุข � 28 แต่ พระองค์ ตรัสว ่า “มิใช่ เช่น
นั ้น แต่คนทัง้ หลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนั ้นไว้ ก็เป็นสุข
�
24

หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
เมื่อ คน ทัง้ ปวง ประชุม แน่ น ขึ้น พระองค์ ตัง้ ต้น ตรั สว ่า “คนยุ คน ี้ เป็น คน ชัว่ มี แต่
แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้แต่ หมายสําคัญ ของโย
นาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั ้น 30 ด้วยว่าโยนาห์ได้เป็นหมายสําคัญแก่ชาวนี นะเวห์ฉั นใด บุ
ตรมนุษย์ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ คนยุ คน ี้ ฉั น นั ้น 31 นางกษั ตริย์ ฝ่ายทิศ ใต้ จะลุก ขึ้น ในวัน
พิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้ ด้วยว่าพระนางนั ้นได้มาจากที่สุด
ปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มี
อยูที
่ ่นี่ 32 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนใน
ยุคนี้ ด้วยว่าชาวนี นะเวห์ได้กลับใจใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่า
โยนาห์มีอยูที
่ ่นี่
29

จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
หรือเอาถังครอบไว้ แต่ตัง้ ไว้บนเชิงเทียน
34
เพื่อคนทัง้ หลายที่ เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้
ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั ้นเมื่อ
ตาของท่านดี ทัง้ ตั วก ็ เต็ม ไปด้วยความสว่าง แต่ เมื่อ ตาของท่านชัว่ ทัง้ ตัว ของท่านก็ เต็ม
ไปด้วยความมืด 35 เหตุ ฉะนั ้น จงระวัง ให้ ดี ไม่ ให้ ความสว่างซึ่ง อยู่ ในท่านเป็น ความมืด
นั ่นเอง 36 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า กายทัง้ สิน
้ ของท่านเต็ มด ้วยความสว่าง ไม่มี ที่ มืด เลย ก็ จะสว่าง
ตลอด เหมือนอย่างแสงสว่างของเทียนที่ ส่องมาให้ ท่าน � 37 เมื่อ พระองค์ ยงั ตรัสอย ู่ คน
หนึ่ งในพวกฟาริสีอ้อนวอนพระองค์ให้เสวยกับเขา พระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงเอนพระกาย
ลง 38 ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างก่อนเสวยก็ประหลาดใจ
33 ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะตัง
้ ไว้ในที่กําบัง

รู ปแบบแห่งความชอบธรรมที่ปรากฏเท่านั ้นก็ยงั ไม่เพียงพอ (มธ 23:13-35)
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ เขา ว่า “เจ้ า พวก ฟา ริ สี ย่อม ชําระ ถ้วย ชาม ภายนอก แต่
ภายในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชัว่ ร้าย 40 คนโฉดเขลา ผู้ที่ได้สร้างภายนอก
ก็ ได้ สร้างภายในด้วยมิ ใช่ หรือ 41 แต่ จงให้ ทานตามซึ่ง เจ้า มี อยู่ ภายใน และดู เถิด สิ ่ง สา
รพั ดก ็ บริสุทธิ์แก่ เจ้ าทัง้ หลาย 42 แต่ วิบัติ แก่ เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่า พวกเจ้า ถวายสิบ ชัก
39
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หนึ่ งของสะระแหน่ และขมิน
้ และผักทุกอย่าง และได้ ละเว้นการพิพากษาและความรักของ
พระเจ้า เสีย สิ ่ง เหล่า นั ้น พวกเจ้า ควรได้ กระทํา อยู่ แล้ว แต่ สิ ่ งอ ่น
ื นั ้ นก ็ ไม่ ควรละเว้น ด้วย
43 วิบัติแก่เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่าพวกเจ้าชอบที่นั่งอนม
ั เกี
ี ยรติในธรรมศาลาและชอบให้เขา
คํานั บที่กลางตลาด 44 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วย
ว่าเจ้าทัง้ หลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งมิได้ปรากฏ และคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รูว่
้ ามีอะไร
�
ทรงตําหนิ นั กกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้
“อาจารย์เจ้าข้า ซึ่งท่านว่าอย่างนั ้น ท่านก็ติเตียน
46
พวกเราด้วย� พระองค์ ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมายด้วย เพราะพวกเจ้า เอา
ของหนั ก ที่ แบกยากนั ก วางบนมนุษย์ แต่ ส่วนพวกเจ้า เองก็ ไม่ จับ ต้องของหนั ก นั ้น เลยแม้
แต่ นิว
้ เดียว 47 วิบัติแก่ เจ้ าทัง้ หลาย เพราะเจ้าก่ ออุโมงค์ ฝังศพของพวกศาสดาพยากรณ์
และบรรพบุรุษ ของเจ้า เองก็ ได้ ฆ่า ศาสดาพยากรณ์ นั ้น 48 ดัง นั ้น พวกเจ้า จึง เป็น พยานว่า
เจ้า เห็น ชอบในการของบรรพบุรุษ ของเจ้า ด้วยว่า เขาได้ ฆ่า พวกศาสดาพยากรณ์ นั ้น แล ้ว
พวกเจ้า ก็ก่ ออ ุ โมงค์ ฝัง ศพให้ 49 เหตุ ฉะนั ้น พระปัญญาของพระเจ้า ก็ ตรัสด ้วยว่า ‘เราจะ
ใช้ พวกศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่า เสีย บ้าง และข่มเหงบ้าง�
50 เพื่อ คนยุ คน ี้ แหละจะต้องรับ ผิด ชอบในเรือ
่ งโลหิต ของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง ต้อง
51
ไหลออกตัง้ แต่ แรกสร้างโลก
คือ ตัง้ แต่ โลหิต ของอาแบล จนถึง โลหิต ของเศคาริยาห์ที่
ถูกฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระวิหาร เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนยุคนี้จะ
ต้องรับ ผิด ชอบในโลหิ ตน น
ั ้ 52 วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมาย ด้วยว่า เจ้า ได้ เอาลู กก ุญ แจ
แห่ง ความรู ไ้ ปเสีย คือ พวกเจ้า เองก็ ไม่ เข้าไป และคนที่ กําลัง เข้าไปนั ้น เจ้า ก็ ได้ ขัด ขวางไว้�
53 เมื่อ พระองค์ ยง
ั ตรัส คํา เหล่า นั ้น แก่ เขา พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ก็ ตัง้ ต้น ยัว่ เย้า
พระองค์อย่างรุ นแรง หมายให้ตรัสต่อไปหลายประการ 54 คอยหวังจับผิดในพระดํารัสของ
พระองค์ เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ได้
45 นั กกฎหมายคนหนึ่ งทูลพระองค์ว่า

12

เชื้อของพวกฟาริสี
ในระหว่างนั ้น คนเป็ นอ ัน มากนั บ ไม่ ถ้วนชุ มนุ มเบียดเสียดกัน อยู่ พระองค์ ทรงตัง้ ต้น
ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ก่อนว่า “ท่านทัง้ หลายจงระวัง เชื้อ ของพวกฟาริสี ซึ่ง เป็น
ความหน้า ซื่อ ใจคด 2 เพราะว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลั บท ี่ จะไม่
เผยให้ประจักษ์ 3 เหตุฉะนั ้น สิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวในที่มืดจะได้ยน
ิ ในที่สว่าง และ
4
ซึ่งได้กระซิบในหูที่ ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน มิตรสหายของเรา
เอ๋ย เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย และภายหลังไม่มีอะไรที่จะทําได้อีก
5 แต่เราจะเตือนให้ท่านรู ว
้ า่ ควรจะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าแล้วก็ยงม
ั ีฤทธิอํ
์ านาจ
ที่ จะทิง้ ลงในนรกได้ แท้ จริงเราบอกท่านว่า จงกลัวพระองค์ นั ้นแหละ 6 นกกระจอกห้าตัว
เขาขายสองบาทมิ ใช่หรือ และนกนั ้นแม้ สักตัวเดียว พระเจ้ามิ ได้ ทรงลืมเลย 7 ถึงผมของ
ท่านทัง้ หลายก็ทรงนั บไว้แล้วทุกเส้น เหตุฉะนั ้น อย่ากลัวเลย ท่านทัง้ หลายก็ประเสริฐกว่า
นกกระจอกหลายตัว 8 และเราบอกท่านทัง้ หลายด้วยว่า ผู้ ใดที่ จะรับ เราต่อ หน้า มนุษย์ บุ
ตรมนุษย์ก็ จะรับผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ ของพระเจ้าด้วย 9 แต่ ผู้ที่ ปฏิเสธเราต่อหน้า
มนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า 10 ผู้ใดจะกล่าวร้ายต่อบุตรม
นุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ ผู้ นั ้น ได้ แต่ ถ้า ผู้ ใดจะกล่าวหมิน
่ ประมาทต่อ พระวิญญาณบริ
11
สุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้ ผู้ นั ้น ไม่ ได้
เมื่อ เขาพาพวกท่านเข้า ในธรรมศาลา หรือ ต่อ
หน้าเจ้าเมือง และผู้ที่มีอาํ นาจ อย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรืออะไร หรือจะกล่าว
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อะไร 12 เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั ้นเองว่า ท่านควร
จะพูดอะไรบ้าง� 13 และมีผู้หน่งึ ในหมู่คนทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอสัง่ พี่ชายของ
ข้าพเจ้าให้แบง่ มรดกให้กับข้าพเจ้า� 14 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “บุรุ ษเอ๋ย ใครได้ตัง้ เรา
ให้ เป็น ตุลาการ หรือ เป็น ผู้ แบ ่ งมรดกให้ ท่าน � 15 แล ้ว พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า
“จงระวังและเว้น เสีย จากความโลภ เพราะว่า ชีวต
ิ ของบุคคลใดๆมิ ได้ อยู่ในของบริบู รณ ์ ซ่ึง
เขามีอยูนั
่ ้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่

และพระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้เขาฟัง ว่า “ไร่นาของเศรษฐี คนหนึ่ ง เกิด ผล
17
บริบูรณ์มาก
เศรษฐีคนนั ้นจึงคิดในใจว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บ
ผลของเรา� 18 เขาจึงคิดว่า ‘เราจะทําอย่างนี้ คือจะรือ
้ ยุง้ ฉางของเราเสีย และจะสร้างใหม่
ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติ ทัง้ หมดของเราไว้ที่ นั่น 19 แล้วเราจะว่าแก่ จิ ต
ใจของเราว่า “จิ ตใจเอ๋ย เจ้ ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และ
รืน
่ เริง เถิด� ’ 20 แต่ พระเจ้า ตรัส แก่ เขาว่า ‘เจ้ าคนโง่ ในคื นว ัน นี้ ชี วิต ของเจ้า จะต้องเรียก
เอาไปจากเจ้า แล ้ว ของซึ่ง เจ้า ได้ รวบรวมไว้นั้น จะเป็น ของใครเล่า� 21 คนที ่ ส่ํา สมทรัพย์
สมบัติไว้สําหรับตัว และมิได้มัง่ มีจําเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั ้นแหละ� 22 และพระองค์ตรัส
กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ ฉะนั ้น เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่า กระวนกระวายถึง
ชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง
ห่ม 23 เพราะว่า ชีวต
ิ สําคัญ ยิง่ กว่า อาหาร และร่างกายสําคัญ ยิง่ กว่า เครือ
่ งนุ่ง ห่ม 24 จง
พิจารณาดูอีกา มันมได้
ิ หว่าน มิได้เกี่ยว และมิได้มียุ้งหรือฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้
ท่านทัง้ หลายก็ประเสริฐกว่านกมากทีเดียว 25 มีใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย
อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่ งได้หรือ 26 เหตุฉะนั ้น ถ้าสิง่ เล็กน้ อยที่สุดยังทําไม่
ได้ ท่านยัง จะกระวนกระวายถึง สิ่งอ่ื นทําไมอีก เล่า 27 จงพิจารณาดอกไม้ วา่ มัน งอกเจริญ
ขึ้นอย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์
ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเครือ
่ งงามเท่าดอกไม้นี้ ดอกหนึ่ ง 28 แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้า
ที่ทุ่งนาอย่างนั ้น ซึ่งเป็นอยูวั
่ นนี้ และรุ ง่ ขึ้นต้องทิง้ ในเตาไฟ โอ ผู้ที่มีความเชื่อน้ อย พระองค์
จะทรงตกแต่ง ท่านมากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 29 ท่านทัง้ หลายอย่า เสาะหาว่า จะกิน อะไรดี
หรือ จะดื่ม อะไรและอย่า มี ใจสงสัย เลย 30 เพราะว่า คนทุก ประเทศทัว่ โลกเสาะหาสิง่ ของ
ทัง้ ปวงนี้ แต่ ว่าพระบิดาของท่านทัง้ หลายทรงทราบแล้ วว่าท่านต้องการสิง่ เหล่านี้ 31 แต่
ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า แล ้ วจะทรงเพิม
่ เติ มสิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ให้
แก่ ท่าน 32 ฝูง แกะเล็ก น้ อยเอ๋ย อย่า กลัว เลย เพราะว่า พระบิดาของท่านชอบพระทัย ที่ จะ
ประทานอาณาจักรนัน
้ ให้แก่ท่าน 33 จงขายของที่ท่านมีอยูและทํ
่
าทาน จงกระทําถุงใส่เงิน
สําหรับตนซึ่งไม่รู เก่
้ า คือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ซ่ึงไม่เสื่อมสูญไป ที่ ขโมยมิได้ เข้ามา
ใกล้ และที่ตัวมอดมิได้ทําลายเสีย 34 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูที
่ ่ไหน ใจของท่านก็
อยูที
่ ่นั ่นด้วย
16

เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู

ท่านทัง้ หลายจงคาดเอวของท่านไว้ และให้ ตะเกียงของท่านจุ ดอย ู่ 36 พวกท่านเอง
จงเหมือนคนที่ คอยรับนายของตน เมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อเมื่อนายมาเคาะ
ประตูแล้ว เขาจะเปิดให้นายทันทีได้ 37 ผู้รบ
ั ใช้ซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุข เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า นายนั ้น จะคาดเอวไว้และให้ผู้รบ
ั ใช้ เหล่ านั ้น เอนกายลง
และนายนั ้น จะมาปรนนิ บั ติ เขา 38 ถ้า นายมาเวลาสองยามหรือ สามยาม และพบผู้ รับ ใช้
35
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อยู่ อย่างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ เหล่ านั ้ นก ็ จะเป็นสุข 39 ให้เข ้า ใจอย่างนี้ เถอะว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ้
ได้ว่าขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 40 เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะบุตรมนุษย์เสด็จมาในโมงที่ ท่านไม่คิดไม่
ฝัน� 41 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นแก่พวกข้า
พระองค์หรือ หรือตรัสแก่คนทัง้ ปวง�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ
“ใครเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซ่ือและฉลาด ที่นายได้ตัง้ ไว้เหนื อ
พวกคนใช้สําหรับแจกอาหารตามเวลา 43 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยูอย่
่ างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้
นก็จะเป็นสุข 44 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ให้ดู แลบรรดาข้าว
ของทัง้ สิน
้ ของท่าน 45 แต่ ถ้าผู้รับใช้นั ้นจะคิดในใจว่า ‘นายของข้าคงจะมาช้า� แล้วจะตัง้
ต้นโบยตี ผู้รบ
ั ใช้ชายหญิงและกินดื่มเมาไป 46 นายของผู้รับใช้ผู้นั ้นจะมาในวันที ่เขาไม่คิด
ในโมงที่ เขาไม่รู ้ และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่ เขาให้ไปอยู่กับคนที่ ไม่เชื่อ 47 ผู้รบ
ั
ใช้นั ้ นที ่ ได้ รู นํ
้ ้ าใจของนาย และมิ ได้ เตรียมตัว ไว้ มิได้ กระทํา ตามนํ้าใจนาย จะต้องถูก เฆี่ยน
48
มาก
แต่ ผู้ที่ มิได้ รู ้ แล้วได้ กระทําสิง่ ซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็ จะถูกเฆี่ยนน้ อย ผู้ใดได้ รบ
ั มาก
จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมาก และผู้ใดได้รบ
ั ฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมาก
42 องค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
และเราจะปรารถนาอะไรเล่า ถ้าหากไฟนั ้นได้ติ
ดขึ้น แล้ว 50 เราจะต้องรับ บัพ ติศ มาอย่างหนึ่ ง เราเป็น ทุกข์ มากจนกว่า จะสําเร็จ 51 ท่าน
ทัง้ หลายคิด ว่า เรามาเพื่อ จะให้ เก ิด สันติภาพในโลกหรือ เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่ จะให้
แตกแยกกัน ต่างหาก 52 ด้วยว่า ตัง้ แต่ นี้ ไปห้า คนในเรือนหนึ่ งก ็ จะแตกแยกกัน คือ สาม
ต่อสองและสองต่อสาม 53 พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ แม่
จากลูกสาว และลูกสาวจากแม่ แม่ สามี จากลูก สะใภ้ และลูก สะใภ้ จากแม่ สามี � 54 และ
พระองค์ ตรัส กับ ประชาชนอี กว่า “เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น เมฆเกิด ขึ้น ในทิศ ตะวัน ตก ท่านก็
กล่าวทันทีว่า ‘ฝนจะตก� และก็เป็นอย่างนั ้นจริง 55 เมื่อท่านเห็นลมพัดมาแต่ทิศใต้ ท่าน
ก็ว่า ‘จะร้อนจัด� และก็เป็นจริง 56 เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าทัง้ หลายรู จ
้ ักวิจัยความเป็นไป
ของแผ่น ดิน และท้องฟ้า แต่ เหตุ ไฉนพวกเจ้า วิจัย ความเป็น ไปของยุ คน ี้ ไม่ ได้ 57 เหตุ ไฉน
เจ้า ทัง้ หลายไม่ ตัดสิน เอาเองว่า สิง่ ไรเป็น สิง่ ที่ ถูก 58 เพราะเมื่อ เจ้า กับ โจทก์ พากัน ไปหาผู้
พิพากษา จงอุตส่าห์ หาช่องที่ จะปรองดองกับ เขาเมื่อ ยัง อยู่ กลางทาง เกล ื อกว่า เขาจะฉุ ด
ลากเจ้าเข้าไปถึงผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบเจ้าไว้กับผู้คุม และผู้คุมจะขังเจ้าไว้ใน
เรือนจํา 59 เราบอกเจ้าว่า เจ้าจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้ ครบทุกสตางค์�
49 เรามาเพื่อจะทิง
้ ไฟลงบนแผ่นดินโลก

13
กลับใจหรือพินาศ
มีบางคนอยูที
่ ่นั ่นเล่าเรือ
่ งชาวกาลิลี ซึ่งปีลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครือ
่ ง
บูชาของเขา ให้พระองค์ฟัง 2 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “ท่านทัง้ หลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่า
นั ้นเป็นคนบาปยิง่ กว่าชาวกาลิลีอ่น
ื ๆทัง้ ปวง เพราะว่าเขาได้ทุกข์ทรมานอย่างนั ้นหรือ 3 เรา
บอกท่านทัง้ หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้ หลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน
4 หรือสิบแปดคนนั ้นซึ่งหอรบที่สิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั ้น ท่านทัง
้ หลายคิดว่า เขาเป็น
5
คนบาปยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มหรือ เราบอกท่านทัง้ หลายว่า มิใช่
แต่ถ้าท่านทัง้ หลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน�
1 ขณะนั ้น

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)

ลูกา 13:6
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พระองค์ ตรัส คํา อุปมาต่อ ไปนี้ ว่า “คนหนึ่ งม ี ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง ปลูก ไว้ในสวนองุน
่ ของ
ตน และเขามาหาผลที่ ต้น นั ้น แต่ ไม่ พบ 7 เขาจึง ว่า แก่ คนที ่ รก
ั ษาสวนองุ ่นว ่า ‘ดู เถิด เรา
มาหาผลที่ ต้น มะเดื่อ นี้ ได้ สามปี แล้ว แต่ ไม่ พบ จงโค่ นม ัน เสีย จะให้ดิ นรกไปเปล่าๆทําไม�
8 แต่ ผู้รักษาสวนองุน
่ ตอบเขาว่า ‘นายเจ้าข้า ขอเอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่
9 แล้วถ้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลังท่านจงโค่นมันเสีย� ”
6

ทรงรักษาหญิงคนหนึ่ งในวันสะบาโต
10 พระองค์ ทรงสัง
่ สอนอยู่ที่ ธรรมศาลาแห่ง หนึ่ ง ในวัน สะบาโต 11 และดู เถิด มี หญิง คน
หนึ่ งซึ่งมีผีเข้าสิงทําให้พิการมาสิบแปดปี แล้ว หลังโกง ยืดตัวขึ้นไม่ได้ เลย 12 เมื่อพระเยซู
ทอดพระเนตรเห็น เขา จึง เรียกและตรัส กับ เขาว่า “หญิง เอ๋ย ตัว เจ้า หายพ้น จากโรคของ
เจ้า แล้ว� 13 พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ บนเขา และในทันใดนั ้น เขาก็ ยด
ื ตัว ตรงได้ และ
สรรเสริญพระเจ้า 14 แต่ นายธรรมศาลาก็ เคืองใจ เพราะพระเยซู ได้ ทรงรักษาโรคในวันสะ
บาโต จึงว่าแก่ประชาชนว่า “มีหกวันที่ควรจะทํางาน เหตุฉะนั ้นในหกวันนั ้นจงมาให้รก
ั ษา
15
โรคเถิด แต่ในวันสะบาโตนั ้นอย่าเลย� แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสตอบเขาว่า “คนหน้าซื่อ
ใจคด เจ้ าทัง้ หลายทุก คนได้ แก้ว ัว แก้ ลาจากคอกมัน พาไปให้กิน นํ้า ในวัน สะบาโตมิ ใช่ หรือ
16 ดู เถิด ฝ่ายหญิง ผู้ นี้ เป็ น บุ ตรีของอับ ราฮัม ซึ่ง ซาตานได้ ผูกมัด ไว้สิ บแปดปี แล้ว ไม่ ควร
หรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครือ
่ งจองจําอันนี้ ในวันสะบาโต� 17 เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่า
นั ้น แล้ว บรรดาคนที่ เป็น ปฏิปักษ์ กับ พระองค์ ต้องขายหน้า และประชาชนทัง้ หลายก็ เปรม
ปรีดิ์เพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)
18 พระองค์จึงตรัสว่า “อาณาจักรของพระเจ้าเหมือนสิง
่ ใด และเราจะเปรียบอาณาจักรนั ้
นกับอะไรดี 19 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ที่คนหนึ่ งได้เอาไปปลูกในสวน
ของตน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมาอาศัยอยูต
่ ามกิงก
่ ้านของต้นนั ้น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)
“เราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับสิง่ ใด 21 ก็ เปรียบเหมือน
เชื้อ ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่ งเอาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั ้นฟูข้น
ึ ทัง้ หมด� 22 พระองค์เสด็จ
ไปตามบ้านตามเมืองสัง่ สอนเขา และทรงดําเนิ นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 23 มีคนหนึ่ งทูลถาม
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนทีร่ อดนั ้นน้ อยหรือ� พระองค์ตรัสแก่เขาทัง้ หลายว่า 24 “จง
เพียรเข้าไปทางประตู คับ แคบ เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนเป็ นอ ัน มากจะพยายาม
เข้าไป แต่ จะเข้ าไม่ ได้ 25 เมื่อ เจ้า บ้านลุก ขึ้น ปิด ประตู แล้ว และท่านทัง้ หลายเริม
่ ยืน อยู่
ภายนอกเคาะที่ ประตูว่า ‘นายเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิด� และเจ้าบ้านนั ้นจะตอบท่าน
ทัง้ หลายว่า ‘เราไม่รู จั
้ กเจ้าว่าเจ้ามาจากไหน� 26 ขณะนั ้นท่านทัง้ หลายเริม
่ จะว่า ‘ข้าพเจ้า
ได้กินได้ด่ืมกับท่าน และท่านได้สัง่ สอนที่ถนนของพวกข้าพเจ้า� 27 เจ้าบ้านนั ้นจะว่า ‘เรา
บอกเจ้า ทัง้ หลายว่า เราไม่ รู ้จัก เจ้า ว่า เจ้า มาจากไหน เจ้ าผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า จงไปเสีย
ให้ พ้น หน้า เรา� 28 เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะเห็ นอ ับ ราฮัม อิส อัค ยาโคบ และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ ในอาณาจักรของพระเจ้า แต่ ตั วท ่านเองถูก ขับ ไล่ ไสส่ง ออกไปภายนอก ที่ นั ่น จะ
มี การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน 29 จะมี คนมาจากทิศ ตะวัน ออก ทิศ ตะวัน ตก ทิศ เหนื อ ทิศ
ใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และดู เถิด จะมี ผู้ ที่ เป็น คนสุดท้ายกลับ
เป็น คนต้น และผู้ ที่ เป็น คนต้น กลับ เป็น คนสุดท้าย� 31 ในวัน นั ้น เอง มี พวกฟาริสี บางคน
มาทูลพระองค์ว่า “ท่านจงไปจากที่นี่ เถิด เพราะว่าเฮโรดใคร่จะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย�
32 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปบอกสุ นัข จิง
้ จอกนั ้ นว ่า ‘ดู เถิด เราขับ ผี ออกและรักษา
20 พระองค์ ตรัสอีกว่า
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โรคในวันนี้ และพรุ ง่ นี้ แล้ววันที ่สามเราจะทําการให้สําเร็จ� 33 แต่ว่าจําเป็นซึ่งเราจะเดิน
ไปวันนี้ พรุ ง่ นี้ และมะรืนนี้ เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ จะถูกฆ่านอกกรุ งเยรู ซาเล็มก็หามิได้
พระเยซูทรงครํา่ ครวญเพราะกรุ งเยรู ซาเล็มที่หลงทาง (มธ 23:37-39; ลก 19:41-44)
โอ เยรู ซาเล็มๆ ที่ ได้ ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่ ได้ รับใช้มาหาเจ้า
ให้ถึง ตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก ของเจ้า ไว้เนื องๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูก อยู่ใต้ ปี กของมัน แต่
เจ้าไม่ยอมเลยหนอ 35 ดูเถิด ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิง้ ให้รกร้างแก่เจ้า� และเราบอก
ความจริงแก่เจ้าทัง้ หลายว่า เจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีกจนกว่าเวลานั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าจะกล่าว
ว่า ‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”
34

14
ทรงรักษาชายเป็นโรคมานนํ้าในวันสะบาโต

1 ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่ งในพวกฟาริสีในวันสะบาโต จะ

เสวยพระกระยาหาร เขาทัง้ หลายคอยมองดูพระองค์ 2 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งเป็นโรคมานนํ้า
อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 3 พระเยซู จึงตรัสถามพวกนั กกฎหมายและพวกฟาริสีว่า “ถ้าจะ
รักษาคนป่วยในวันสะบาโตจะผิดพระราชบัญญัติหรือไม่� 4 เขาทัง้ หลายก็นิ่งอยู่ พระองค์
ทรงรับ และรักษาคนนั ้น ให้ หาย แล้ว ก็ ให้ เขาไป 5 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “คน
ไหนในพวกท่าน ถ้าจะมีลาหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุ ดลากมันออกในวันสะบาโตหรือ� 6 เขา
ทัง้ หลายตอบข้อนี้ ไม่ได้
คําอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิง่
7 ฝ่ายพระองค์ เมื่อ ทอดพระเนตรเห็นคนทัง
้ หลายที่ รบ
ั เชิญนั ้นได้ เลือกเอาที่ อันมีเกียรติ
8
พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาแก่ เขาว่า “เมื่อ ผู้ ใดเชิญ ท่านไปในการเลี้ยงสมรส อย่า เอนกาย
ลงในที่ อั นม ี เกียรติ เกล ื อกว่า เขาได้ เชิญ คนมี เกียรติ มากกว่า ท่านอีก 9 และเจ้า ภาพที่ ได้
เชิญ ท่านทัง้ สองนั ้น จะมาพู ดก ั บท ่า นว่า ‘จงให้ ที่ นั ่ง แก่ ท่านผู้ นี้ เถิด � แล ้ว เมื่อ นั ้น ท่านจะ
ต้องเลื่อนลงมาที่ ต่ํา ได้ รบ
ั ความอดสู 10 แต่ เมื่อ ท่านได้ รบ
ั เชิญ แล้ว จงไปเอนกายลงในที่
ตํ่า ก่อน เพื่อ ว่า เมื่อ เจ้า ภาพที่ ได้ เชิญ ท่านมาพู ดก ั บท ่า นว่า ‘สหายเอ๋ย เชิญ เลื่อนไปนั ่ง ที่ อั
นม ี เกียรติ � แล ้ วท ่านจะได้ เกียรติ ต่อ หน้า คนทัง้ หลายที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน นั ้น
11 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ได้ ยกตัว ขึ้น จะต้องถูก เหยียดลง และผู้ ที่ ถ่อมตัว ลงนั ้น จะได้ รบ
ั การยก
12
ขึ้น�
ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ คนที่ เชิญ พระองค์ ว่า “เมื่อ ท่านจะทําการเลี้ยง จะเป็นกลาง
วันหรือเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้าน
ที่ มัง่ มี เกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะได้รบ
ั การตอบแทน 13 แต่เมื่อท่านทําการ
เลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ มี
อะไรจะตอบแทนท่าน ด้วยว่าท่านจะได้รบ
ั ตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว�
คําอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)
15 ฝ่ายคนหนึ่ ง ที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน เมื่อ ได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น จึง ทูล พระองค์ ว่า
“ผู้ที่จะรับประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นสุข� 16 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ยั
งมช
ี ายคนหนึ่ งได้ทําการเลี้ยงใหญ่ และได้เชิญคนเป็นอันมาก 17 เมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้ว เขา
ก็ ใช้ผู้รบ
ั ใช้ของตนไปบอกคนทัง้ หลายที่ ได้ รับเชิญไว้แล้วว่า ‘เชิญมาเถิด เพราะสิง่ สารพัด
เตรียมไว้พรอ
้ มแล้ว� 18 บรรดาคนทัง้ หลายก็เริม
่ พากันขอตัว คนแรกบอกเขาว่า ‘ข้าพเจ้า
ได้ซ้ือนาไว้และจะต้องไปดูนานน
ั ้ ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 19 อีกคนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้าได้ซ้ือวัวไว้
ห้าคู่และจะต้องไปลองดูววน
ั น
ั ้ ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 20 อีกคนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้าพึ่งแต่งงาน
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ใหม่ เหตุ ฉะนั ้นข้าพเจ้าไปไม่ได้ � 21 ผู้รบ
ั ใช้นั ้นจึงกลับมาเล่าเนื้ อความให้เจ้ านายฟัง นาย
เจ้าของบ้านก็โกรธ จึงสัง่ ผู้รับใช้ว่า ‘จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่และตรอกน้ อยในเมือง
พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้า มาที่ นี่ � 22 แล ้ว ผู้ รับ ใช้ จึง บอกว่า ‘นาย
เจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทําตามท่านสัง่ แล้ว และยังมที
ี ่ว่างอยู�
่ 23 เจ้านายจึงสัง่ ผู้รับใช้นั ้นว่า
‘จงออกไปตามทางใหญ่และรัว้ ต้นไม้ทัง้ หลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะ
เต็ม 24 เพราะเราบอกเจ้าว่า ในพวกคนทัง้ หลายที่ได้รับเชิญไว้นั ้น ไม่มีสักคนหนึ่ งจะได้ลิม
้
เครือ
่ งของเราเลย� ”
สิ่งที่สาวกต้องสละ
คนเป็ นอ ัน มากได้ ไปกับ พระองค์ พระองค์ จึง ทรงเหลียวหลัง ตรัส กับ เขาว่า 26 “ถ้า ผู้
ใดมาหาเรา และไม่ ชังบิดามารดา บุ ตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ ทัง้ ชีวต
ิ ของตนเอง
ด้วย ผูนั
้ ้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 27 ผูใดมิ
้
ได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผูนั
้ ้นจะเป็น
สาวกของเราไม่ ได้ 28 ด้วยว่าในพวกท่านมี ผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้ อม จะไม่ นั่ง ลงคิด
ราคาดู เสี ยก่อนว่า จะมีพอสร้างให้สําเร็จได้ หรือไม่ 29 เกรงว่าเมื่อลงรากแล้ว และกระทํา
ให้ สําเร็จ ไม่ ได้ คนทัง้ ปวงที่ เห ็น จะเริม
่ เยาะเย้ย เขา 30 ว่า ‘คนนี้ ตัง้ ต้ นก ่อ แต่ ทําให้ สําเร็จ
31
ไม่ได้�
หรือมีกษั ตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษั ตริย์อื่น จะมิได้นั ่งลง
คิดดูก่อนหรือว่า ที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่ งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นนั ้นได้หรือไม่
32 ถ้าสู้ ไม่ได้ เมื่อยังอยู่หา
่ งกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน 33 ก็เช่นนั ้นแหละ ผู้ใดใน
พวกท่านที่มิได้สละสิง่ สารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 34 เกลือเป็นสิ่งดี แต่ถ้า
แม้เกลือนั ้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ 35 จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้
จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทําปุ๋ยก็ไม่ได้ แต่เขาก็ทิง้ เสียเท่านั ้น ใครมีหู จงฟังเถิด�
25

15
พวกฟาริสีขี้บ่น

1 ครัง
้ นั ้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคนบาปก็เข้ามาใกล้ เพื่อจะฟังพระองค์ 2 ฝ่ายพวก

ฟาริสีและพวกธรรมาจารย์บ่นว่า “คนนี้ ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา�

คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (มธ 18:12-14)
3 พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาให้เขาฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า 4 “ในพวกท่านมี คนใดที่ มี แกะร้อยตัว
และตัว หนึ่ ง หายไป จะไม่ ละเก้า สิบ เก้า ตั วน ัน
้ ไว้ ที่ กลางทุ่ง หญ้า และไปเที่ยวหาตั วท ี่ หาย
5
ไปนั ้น จนกว่า จะได้ พบหรือ เมื่อ พบแล้ว เขาก็ ยกขึ้น ใส่ บ่า แบกมาด้วยความเปรมปรีดิ
์ 6 เมื่อ มาถึ งบ ้านแล้ว จึง เชิญ พวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน พู ดก ับ เขาว่า
‘จงยินดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั ้นแล้ว� 7 เราบอก
ท่านทัง้ หลายว่า เช่นนั ้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่
มากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่
คําอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป
8 หญิงคนใดที่ มีเหรียญเงินสิบเหรียญ และเหรียญหนึ่ งหายไป จะไม่จุดเทียนกวาดเรือน
ค้นหาให้ ละเอียดจนกว่า จะพบหรือ 9 เมื่อ พบแล้ว จึง เชิญ เหล่า มิตรสหายและเพื่อนบ้าน
ให้ มาพร้อมกัน พูด ว่า ‘จงยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะข้าพเจ้า ได้ พบเหรียญเงิ นที ่ หายไป
นั ้น แล้ว� 10 เช่น นั ้น แหละ เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จะมี ความปรีดี ในพวกทูต สวรรค์ ของ
พระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่�
คําอุปมาเรือ
่ งบุตรหายไป
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พระองค์ ตรัสว่า “ชายคนหนึ่ งมีบุ ตรชายสองคน 12 บุ ตรคนน้ อยพู ดกับบิดาว่า ‘บิดา
เจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด� บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทัง้ สอง 13 ต่อ
มาไม่ กี่ วัน บุ ตรคนน้ อยนั ้ นก ็ รวบรวมทรัพย์ ทัง้ หมดแล้วไปเมืองไกล และได้ ผลาญทรัพย์
ของตนที่ นั่น ด้วยการเป็น นั กเลง 14 เมื่อ ใช้ ทรัพย์ หมดแล้ วก ็ เก ิ ดก ัน ดารอาหารยิง่ นั ก ทัว่
เมืองนั ้น เขาจึง เริม
่ ขัดสน 15 เขาไปอาศัย อยู่ กับ ชาวเมืองนั ้น คนหนึ่ ง และคนนั ้ นก ็ ใช้ เขา
ไปเลี้ยงหมู ที่ ทุ่ง นา 16 เขาใคร่จะได้ อิ่มท ้ องด้วยฝัก ถั ่วท ี่ หมู กิน นั ้น แต่ ไม่มี ใครให้ อะไรเขา
กิน 17 เมื่อ เขารู ส
้ ํานึ ก ตัว แล้ว จึง พูด ว่า ‘ลูกจ้างของบิดาเรามี มาก ยั งม ี อาหารกิ นอ ม
ิ่ และ
เหลืออีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร 18 จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกั
บท่านว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19 ข้าพเจ้าไม่
สมควรจะได้ ช่อ
ื ว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคน
หนึ่ งเถิด� ’
11

บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรืน
่ เริงยินดี
20 แล ้ว เขาก็ ลุ กขึ้น ไปหาบิดาของตน แต่ เมื่อ เขายัง อยู่ แต่ ไกล บิ ดาแลเห็น เขาก็ มี ความ
เมตตา จึงวิง่ ออกไปกอดคอจุบเขา 21 ฝ่ายบุตรนั ้นจึงกล่าวแก่บิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ได้ ทํา ผิด ต่อ สวรรค์ และต่อ สายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้า ไม่ สมควรจะได้ ช่อ
ื ว่า เป็น ลูก ของ
22
ท่านอีกต่อไป�
แต่ บิดาสัง่ ผู้รับใช้ของตนว่า ‘จงรีบไปเอาเสื้ออย่างดี ที่ สุดมาสวมให้เขา
และเอาแหวนมาสวมนิว
้ มือ กับเอารองเท้ามาสวมให้เขา 23 จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยง
กัน เพื่อความรืน
่ เริงยินดีเถิด 24 เพราะว่าลูกของเราคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็ นอีก หายไป
แล้ว แต่ได้พบกันอีก� เขาทัง้ หลายต่างก็เริม
่ เริงยินดี
่ มีความรืน
บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
ฝ่ายบุตรคนใหญ่ นั้น กําลัง อยู่ ที่ ทุ่ง นา เมื่อ เขากลับ มาใกล้ บ้านแล้ วก ็ ได้ ยิน เสียงมโหรี
และเต้นรํา 26 เขาจึงเรียกผูรั
้ บใช้คนหนึ่ งมาถามว่า เขาทําอะไรกัน 27 ผู้รบ
ั ใช้จึงตอบเขาว่า
‘น้ องของท่านกลับมาแล้ว และบิดาได้ให้ฆ่าลูกวัวอว
้ นพี เพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดภาพ
ิ
� 28 ฝ่ายพี่ ชายก็ โกรธไม่ ยอมเข้าไป บิ ดาจึง ออกมาชักชวนเขา 29 แต่ เขาบอกบิ ดาว ่า ‘ดู
เถิด ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ ท่านกี่ ปี มาแล้ว และมิ ได้ ละเมิด คํา บัญชาของท่านสัก ข้อ หนึ่ ง เลย
แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่ งท่านก็ยงั ไม่เคยให้ข้าพเจ้า เพื่อจะเลี้ยงกันเป็ นที ่รน
่ื เริงยินดี
กับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า 30 แต่เมื่อลูกคนนี้ ของท่าน ผูได้
้ ผลาญสิง่ เลี้ยงชีพของท่านโดยคบ
หญิงโสเภณี มาแล้ว ท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา� 31 บิดาจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเอ๋ย เจ้า
อยู่กับเราเสมอ และสิง่ ของทัง้ หมดของเราก็ เป็นของเจ้า 32 แต่ สมควรที่ เราจะรืน
่ เริงและ
ยินดี เพราะน้ องของเจ้าคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก� ”
25
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คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม
1 พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์อีกว่า “ยังมเศรษฐี
ี
ที่มีคนต้นเรือน คนหนึ่ งและ
มี คนมาฟ้องเศรษฐี ว่า คนต้น เรือนนั ้น ผลาญสมบั ติ ของท่านเสีย 2 เศรษฐี จึง เรียกคนต้น
เรือนนั ้นมาว่าแก่ เขาว่า ‘เรือ
่ งราวที่ เราได้ยน
ิ เกี่ยวกับเจ้านั ้นเป็นอย่างไร จงส่ งบัญชีหน้าที่
ต้น เรือนของเจ้า เพราะว่า เจ้า จะเป็น คนต้น เรือนต่อ ไปไม่ ได้ � 3 คนต้น เรือนนั ้น คิด ในใจ
ว่า ‘เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่ ต้นเรือน จะขุดดิ นก็ไม่มีกําลัง จะ
ขอทานก็ อายเขา 4 เรารู แล
้ ้ วว ่า จะทํา อะไรดี เพื่อ เมื่อ เราถูก ถอดจากหน้าที่ ต้น เรือนแล้ว
เขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้� 5 คนนั ้นจึงเรียกลูกหนี้ ของนายมาทุกคน แล้วถามคน
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แรกว่า ‘ท่านเป็นหนี้ นายข้าพเจ้ากี่มากน้ อย� 6 เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ นํ้ามันร้อยถัง� คนต้น
เรือนจึง บอกเขาว่า ‘เอาบัญชี ของท่านนั ่ง ลงเร็วๆแล้ว แก้ เป็น ห้า สิบ ถัง� 7 แล ้ว เขาก็ ถาม
อีกคนหนึ่ งว่า ‘ท่านเป็นหนี้ กี่ มากน้ อย� เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ ข้าวสาลี ร้อยกระสอบ� คนต้น
เรือนจึง บอกเขาว่า ‘จงเอาบัญชี ของท่านแก้ เป็น แปดสิบ� 8 แล ้ว เศรษฐี ก็ ชมคนต้น เรือน
อธรรมนั ้น เพราะเขาได้กระทําโดยความฉลาด ด้วยว่าลูกทัง้ หลายของโลกนี้ ตามกาลสมัย
เดียวกัน เขาใช้ สติ ปัญญาฉลาดกว่า ลูก ของความสว่างอีก 9 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จง
กระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรม เพื่อเมื่อท่านพลาดไป เขาทัง้ หลายจะได้
ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศั ยอันถาวรเป็นนิ ตย์ 10 คนที ่สัตย์ซื่อในของเล็กน้ อยที่สุดจะสัตย์ซ่ือ
ในของมากด้วย และคนที่ อสัตย์ ในของเล็ก น้ อยที่สุด จะอสัตย์ ในของมากเช่ นก ัน 11 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้าท่านทัง้ หลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ ให้
แก่ท่านเล่า 12 และถ้าท่านทัง้ หลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่น ใครจะมอบทรัพย์อน
ั แท้
ให้เป็นของของท่านเล่า 13 ไม่มีผู้รบ
ั ใช้ผู้ใดจะปรนนิ บัตินายสองนายได้ เพราะว่าจะชังนาย
ข้างหนึ่ ง และจะรัก นายอีก ข้างหนึ่ ง หรือ จะนั บถือ นายฝ่ายหนึ่ ง และจะดู หมิน
่ นายอีก ฝ่าย
หนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บัติพระเจ้าและจะปรนนิ บัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้�
พวกฟาริสีเยาะเย้ยคําสัง่ สอนของพระเยซู
ฝ่ายพวกฟาริสี ที่ มี ใจรัก เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น แล้ว จึง เยาะเย้ย พระองค์ 15 แต่
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายเป็น ผู้ ที่ ทําที ดู เป็น คนชอบธรรมต่อ หน้า มนุษย์ แต่
พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทัง้ หลาย ด้วยว่าซึ่งเป็นทีน
่ ั บถือมากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยังเป็
16
นที ่สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า
มีพระราชบัญญัติและศาสดาพยากรณ์
มาจนถึงยอห์น ตัง้ แต่นั ้นมาเขาก็ประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงก็ชิงก
17
ันเข้าไปในอาณาจั กรนน
ั้
ฟ้าและดินจะล่วงไปก็ งา่ ยกว่าที่ พระราชบัญญัติสักจุดหนึ่ งจะ
ขาดตกไป
14

15)

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร 7:10-

ผู้ ใดหย่า ภรรยาของตน แล ้ว ไปมี ภรรยาใหม่ ก็ ผิด ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง ที่ สามี ได้
หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณี ด้วย
เศรษฐีและลาซารัส
19 ยั งม ี เศรษฐี คนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า สี ม่วงและผ้า ป่ านเนื้ อ ละเอียด รับ ประทานอาหารอย่าง
ประณี ตทุกวันๆ 20 และมีคนขอทานคนหนึ่ งชื่อลาซารัส เป็นแผลทัง้ ตัว นอนอยู่ที่ประตูรัว้
บ้านของเศรษฐี 21 และเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ ตกจากโต๊ะของเศรษฐี นั ้น แม้สุนัขก็ มา
เลียแผลของเขา 22 อยูมาคนขอทานนั
่
้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับ
ราฮัม ฝ่ายเศรษฐี นั้นก็ตายด้วย และเขาก็ ฝังไว้ 23 แล้วเมื่ออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิง่
นั ก เศรษฐีนั ้นจึงแหงนดูเหนอ
็ ับราฮัมอยูแต่
่ ไกล และลาซารัสอยที
ู่ ่อกของท่าน 24 เศรษฐีจึง
ร้องว่า ‘อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิว
้ จุ่มน
25
้ํามาแตะลิน
แต่อับ
้ ของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตรําทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้ �
ราฮัมตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้ของดีสําหรับตัว และลาซา
รัสได้ของเลว แต่เดีย
๋ วนี้ เขาได้รบ
ั ความเล้าโลม แต่เจ้าได้รบ
ั ความทุกข์ทรมาน 26 นอกจาก
นั ้น ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตัง้ ขวางอยู่ เพื่อว่าถ้าผูใ้ ดปรารถนาจะข้ามไปจาก
ที่นี่ ถึงเจ้าก็ไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้� 27 เศรษฐีนั ้นจึงว่า ‘บิดาเจ้าข้า
ถ้า อย่างนั ้น ขอท่านใช้ ลาซารัส ไปยั งบ ้า นบิ ดาของข้าพเจ้า 28 เพราะว่า ข้าพเจ้า มี พี่ น้ องห้า
คน ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้ � 29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า
‘เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ นั้นแล้ว ให้เขาฟังคนเหล่านั ้นเถิด� 30 เศรษฐีนั ้นจึง
18
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ว่า ‘มิได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้าคนหนึ่ งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาจะกลับใจเสียใหม่�
31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่า ‘ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ แม้คนหนึ่ งจะเป็ น
ขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ� ”

17

พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษ
1 พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกอีกว่า “จําเป็ นต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้
เกิดความหลงผิดนั ้น 2 ถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั ้นถ่วงเสียที่ทะเล ก็ดีกว่าให้เขานําผูเ้ ล็ก
น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ให้ หลงผิด 3 จงระวัง ตัว ให้ ดี ถ้า พี่ น้องทําการละเมิด ต่อ ท่าน จงเตือน
เขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษให้เขา 4 แม้เขาจะทําการละเมิดต่อท่านวันหนึ่ งเจ็ด
หน และจะกลับมาหาท่านทัง้ เจ็ดหนในวันเดียวนั ้น แล้วว่า ‘ฉั นกลับใจแล้ว� จงยกโทษให้
เขาเถิด� 5 ฝ่ายอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวก
ข้าพเจ้ามากยิง่ ขึ้น� 6 องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ ์
ผักกาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านก็จะสัง่ ต้นสุกะมินนี้ ได้ว่า ‘จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล� และมันจะ
เชื่อฟังท่าน
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย
7 ในพวกท่านมี คนใดที่ มี ผู้รบ
ั ใช้ไถนาหรือเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้คนนั ้นกลับมาจากทุ่งนา
จะบอกเขาทีเดียวว่า ‘เชิญเอนกายลงรับประทานเถิด� 8 หรือจะไม่บอกเขาว่า ‘จงหาให้เรา
รับ ประทานและคาดเอวไว้ปรนนิ บัติ เรา จนเราจะกิน และดื่ มอ ม
ิ่ แล้ว และภายหลัง เจ้า จง
ค่อยกินและดื่มเถิด� 9 นายจะขอบใจผู้รับใช้นั ้นเพราะผู้รับใช้ได้ ทําตามคําสัง่ หรือ เราคิด
ว่า ไม่ 10 ฉั นใดก็ ดี เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา สิง่ สารพัด ซึ่ง ทรงบัญชาไว้แก่ ท่านนั ้น ก็ จง
พูดด้วยว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้กระทําตามหน้าที่
ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทําเท่านั ้น� ”
ทรงรักษาคนโรคเรือ
้ นสิบคน
ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ จึง เสด็จ เลียบ ระหว่าง
แคว้น สะมาเรีย และกาลิ ลี 12 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี คนเป็น โรค
เรือ
้ นสิบ คนมาพบพระองค์ ยน
ื อยู่ แต่ ไกล 13 และส่ง เสียงร้องว่า “เยซู นายเจ้าข้า โปรดได้
เมตตาข้าพเจ้าทัง้ หลายเถิด� 14 เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่า “จง
ไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด� ต่อมาเมื่อกําลังเดินไป เขาทัง้ หลายก็หายสะอาด 15 ฝ่าย
คนหนึ่ ง ในพวกนั ้น เมื่อ เห็ นว ่า ตัว หายโรคแล้ว จึง กลับ มาสรรเสริญ พระเจ้า ด้วยเสียงดัง
16 และ กราบ ลง ที่ พระบาท ของ พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ คน นั ้น เป็ น ชาว สะ มา เรีย
17 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว ่า “มี สิ บคนหายสะอาดมิ ใช่ หรือ แต่ เก ้า คนนั ้น อยู่ ที่ไหน 18 ไม่ เห ็น
ผูใ้ ดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้ � 19 แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั ้นว
่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ�
11

อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา
อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัส
ตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็นทีส
่ ังเกตได้ 21 และเขาจะไม่พูดว่า ‘มาดู
นี่ � หรือ ‘ไปดูโน่ น� เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยูภ
่ ายในท่านทัง้ หลาย�
20 เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า

พระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระองค์
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “วัน นั ้น จะมาถึง เมื่อ ท่านทัง้ หลายใคร่จะเห็ นว ัน ของ
บุตรมนุษย์ สัก วัน หนึ่ ง แต่ จะไม่ เห็น 23 เขาจะพู ดก ั บท ่า นทัง้ หลายว่า ‘มาด ู นี่ � หรือ ‘ไปดู
22
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โน่ น� อย่าออกไป อย่าตามเขา 24 ด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบ เมื่อแลบออกจากฟ้าข้าง
หนึ่ ง ก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่ ง บุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั ้นแหละในวันของพระองค์
25 ก่อนนั ้น จํา เป็ นที ่ พระองค์ จะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการ และคนยุ คน ี้ จะปฏิเสธ
พระองค์ 26 ในสมัยของโนอาห์เหตุการณ์ ได้เป็นมาแล้วอย่างไร ในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะ
เป็น ไปอย่างนั ้น ด้วย 27 เขาได้ กิน และดื่ม ได้ สมรสกัน และได้ ยกให้เป็น สามี ภรรยากัน จน
ถึงวันนั ้ นที่โนอาห์ได้เข้าในนาวา และนํ้าได้มาท่วมล้างผลาญเขาเสียทัง้ สิน
้ 28 ในสมัยของ
โลทก็เหมือนกัน เขาได้กินดื่ม ซื้อขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง 29 แต่ในวันนั ้นที่โลทออกไปจาก
เมืองโสโดม ไฟและกํามะถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทัง้ สิน
่ ตรมนุษย์
้ 30 ในวันทีบุ
จะมาปรากฏก็ เป็น เหมือนอย่างนั ้น 31 ในวัน นั ้น คนที่ อยู่ บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน และของ
ของเขาอยูใ่ นบ้าน อย่าให้เขาลงมาเก็บของนั ้นไป และคนที่อยูตามทุ
่
่งนา อย่าให้เขากลับมา
32
33
เหมือนกัน
จงระลึกถึงภรรยาของโลทนั ้นเถิด
ผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั ้น
จะเสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ใดจะสู้ เสีย ชีวต
ิ ผู้ นั ้น จะได้ ชี วิต รอด 34 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ในคื นว
ันนั ้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนอันเดียวกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 35 ผู้
หญิง สองคนจะโม่ แป ้ งด ้ว ยกัน จะทรงรับ คนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 36 ชายสองคนจะอยู่
ในทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง� 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ ว่า “จะเกิดขึ้นที
ไหน
่
พระองค์เจ้าข้า� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ซากศพอยูที
่ ่ไหน ฝูงนกอินทรีจะตอมกันอยู่
ที่นั่น�
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หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม
1 พระองค์ตรัสคําอุปมาเรือ
่ งหนึ่ งให้เขาฟังเพื่อสอนว่า คนทัง้ หลายควรอธิษฐานอยูเสมอ
่
2
ไม่อ่อนระอาใจ พระองค์ตรัสว่า “ในนครหนึ่ งมีผู้พิพากษาคนหนึ่ งที่มิได้เกรงกลัวพระเจ้า
และมิได้เห็นแก่มนุษย์ 3 ในนครนั ้นมีหญิงม่ายคนหนึ่ งมาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่า ‘ขอแก้
แค้น ศั ตรู ของข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า เถิด� 4 ฝ่ายผู้ พิพากษานั ้น ไม่ ยอมทํา จนช้า นาน แต่ ภาย
หลังเขานึ กในใจว่า ‘แม้ว่าเราไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ 5 แต่เพราะแม่ม่าย
คนนี้ มากวนเราให้ลําบาก เราจะแก้แค้นให้เขา เพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารําคาญ
ใจ� ” 6 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ ได้พูด 7 พระเจ้าจะ
ไม่ ทรงแก้ แค้น ให้ คนที ่ พระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ ผู้ ร้องถึง พระองค์ ทัง้ กลางวัน กลางคืน หรือ
พระองค์จะอดพระทัยไว้ชา้ นานหรือ 8 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า พระองค์จะทรงแก้แค้นให้
เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี
9 สําหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็ นคนชอบธรรม และได้ดูถูกคนอื่นนั ้น พระองค์ตรัส
คําอุปมานี้ ว่า 10 “มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหนึ่ งเป็นพวกฟาริสี และคน
หนึ่ ง เป็น พวกเก็บ ภาษี 11 คนฟาริสี นั ้น ยืน นึ ก ในใจของตนอธิษฐานว่า ‘ข้า แต่ พระเจ้า ข้า
พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เหมือนคนอื่น ซึ่ง เป็น คนฉ้ อโกง คนอธรรม
และคนล่วงประเวณี และไม่ เหมือนคนเก็บ ภาษี คนนี้ 12 ในสัปดาห์หน่งึ ข้า พระองค์ ถือ อด
อาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่ งมาถวาย�
13 ฝ่ายคนเก็บ ภาษี นั้น ยืน อยู่ แต่ ไกล ไม่ แหงนดู ฟ้า แต่ ตี อกของตนว่า ‘ข้า แต่ พระเจ้า ขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้า พระองค์ ผู้ เป็น คนบาปเถิด� 14 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนนี้
แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิง่ กว่าอีกคนหนึ่ งนั ้น เพราะว่าทุกคน
ที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น�
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พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)

15 แล้วเขาอุม
้ ทารกมาหาพระองค์

เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารกนั ้น แต่เหล่าสาวก

เมื่อเห็นเข้าก็หา้ มเขา 16 แต่พระเยซูทรงเรียกเขามา แล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา
หาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั ้น
17 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดมิ ได้ รับ อาณาจักรของพระเจ้า เหมือน
เด็กเล็กๆ ผู้นั ้นจะเข้าในอาณาจักรนัน
้ ไม่ได้�
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)

“ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทําประการใด
จึง จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์เป็น มรดก� 19 พระเยซู ตรัส ถามคนนั ้ นว ่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ
ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ เว้น แต่ พระเจ้า องค์ เดียว 20 ท่านรู จ
้ ัก พระบัญญั ติ แล ้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า
ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยานเท็จ จงให้เกียรติ แก่ บิ ดา
มารดาของตน� ” 21 คนนั ้นจึงทูลว่า “ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตัง้ แต่เป็นเด็กๆมา�
22 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ อย่างนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง ขาดสิง่ หนึ่ ง จงไปขาย
บรรดาสิง่ ของซึ่งท่านมีอยูและแจกจ่
่
ายให้คนอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล
้ว จงตามเรามา� 23 แต่ เมื่อ เขาได้ ยน
ิ อย่างนั ้ นก ็ เป็น ทุกข์ นั ก เพราะเขาเป็น คนมั ่งม ี มาก
24 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น เขาเป็ น ทุกข์ นั ก พระองค์ จึง ตรัสว ่า “คนมัง
่ มี จะเข้ าใน
25
อาณาจักรของพระเจ้าก็ยากจริงหนา
เพราะว่าตัวอูฐจะรอดรู เขม
็ ก็งา่ ยกว่าคนมังม
่ จะเข้
ี
าในอาณาจักรของพระเจ้า� 26 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ได้ยินจึงว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้�
27 แต่ พระองค์ ตรัสว ่า “สิ ่ง ที่ มนุษย์ ทําไม ่ ได้ พระเจ้า ทรงกระทํา ได้� 28 เปโตรจึง ทูล ว่า “ดู
เถิด ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ สละทิง้ สิง่ สารพัด ติ ดตามพระองค์ มา� 29 พระองค์ จึงตรัสกับ
เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า ผู้ ใดได้ สละเรือน หรือบ ิ ดามารดา หรือ พี่
น้ อง หรือภรรยา หรือบุตร เพราะเห็นแก่ อาณาจักรของพระเจ้า 30 ในเวลานี้ ผู้นั ้นจะได้รบ
ั
ตอบแทนหลายเท่า และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์�
18 มีขุนนางผู้หน่ง
ึ ทูลถามพระองค์ว่า

พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงความตายและการฟื้ นคืนชีพของพระองค์ (มธ 20:17-19; มก
10:32-34)
31 พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปกับพระองค์แล้วตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เราทัง
้ หลาย
จะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และสิง่ สารพัด ซึ่ง เหล่า ศาสดาพยากรณ์ ได้ เข ียนไว้วา่ ด้วยบุตร
มนุษย์ นั้น จะสําเร็จ 32 ด้วยว่า บุตรมนุษย์ นั้น จะต้องถูก มอบไว้กับ คนต่างชาติ และเขาจะ
เยาะเย้ยท่าน กระทําหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้าํ ลายรดท่าน 33 เขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย
แล ้ว ในวันที ่ สามท่านจะเป็น ขึ้น มาใหม่� 34 ฝ่ายเหล่า สาวกมิ ได้ เข ้า ใจในสิง่ เหล่า นั ้น เลย
และคํานั ้นก็ถูกซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู เนื
้ ้ อความซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้
ทรงรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34; มก 10:46-52)
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ เมือง เยรี โค มี คนตาบอดคนหนึ่ ง นั ่ง ขอทานอยู่ รม
ิ
หนทาง 36 เมื่อเขาได้ยน
ิ เสียงประชาชนเดินผ่านไป จึงถามว่าเรือ
่ งอะไรกัน 37 คนพวกนั ้นจึง
38
บอกเขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธเสด็จไป คนตาบอดนั ้นจึงร้องว่า “ท่านเยซู บุ ตรดาวิด
เจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เถิด � 39 คนที ่ เดิน ไปข้างหน้า นั ้น จึง ห้ามเขาให้นิ่ ง แต่ เขา
ยิง่ ร้องขึ้นว่า “บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 40 พระเยซู ทรงประทับยืน
อยู่สัง่ ให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อเขามาใกล้ แล้ว พระองค์ ทรงถามเขา 41 ว่า “เจ้ า
ปรารถนาจะให้เราทําอะไรให้เจ้า� เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้�
42 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ� 43 ใน
35
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ทันใดนั ้นเขาก็เห็นได้ และตามพระองค์ไปพลางถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเมื่อคนทัง้ ปวง
ได้เห็นเช่นนั ้นก็สรรเสริญพระเจ้า

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้รับความรอด

1 ฝ่ายพระเยซู จึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกําลังจะทรงผ่านไป 2 ดู เถิด

มีชายคนหนึ่ งชื่อ
ศักเคียส ผู้ ซึ่ง เป็น นายด่านภาษี และเป็น คนมั ่งม ี 3 ศักเคียสพยายามจะดู ให้ เห ็ นพระเยซู
ว่าพระองค์ เป็นผู้ใด แต่ ดู ไม่ เห็นเพราะคนแน่ น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย 4 เขาจึงวิง่ ไปข้างหน้า
ขึ้น ต้น มะเดื่อ เพื่อ จะได้ เห ็ นพระองค์ เพราะว่า พระองค์ จะเสด็จ ไปทางนั ้น 5 เมื่อ พระเยซู
เสด็จมาถึงที่นั ่น พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดูศักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย
จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านวันนี้ � 6 แล้วเขาก็ รีบลงมาต้อนรับ
พระองค์ ด้วยความปรีดี 7 เมื่อคนทัง้ ปวงเห็นแล้วเขาก็ พากันบ่นว่า “พระองค์ เข้าไปพักอยู่
กับ คนบาป� 8 ฝ่า ยศักเคียสยืน ทูล องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า “ดู เถิด พระองค์ เจ้าข้า ทรัพย์ สิ
่ง ของของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ยอมให้ คนอนาถาครึง่ หนึ่ ง และถ้า ข้า พระองค์ ได้ ฉ้ อโกง
ของของผู้ใด ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่ เท่า� 9 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมา
ถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้ เป็นลูกของอับราฮัมด้วย 10 เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อ
จะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั ้นให้รอด�
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา
11 เมื่อ เขาทัง
้ หลายได้ยน
ิ เหตุ การณ์ นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้ เขาฟัง ต่อ
ไป เพราะพระองค์เสด็จมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว และเพราะเขาทัง้ หลายคิดว่าอาณาจักร
ของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน 12 เหตุฉะนั ้นพระองค์จึงตรัสว่า “มีเจ้านายองค์หน่งึ ไปเมือง
ไกล เพื่อจะรับอํานาจมาครองอาณาจักรแล้วจะกลับมา 13 ท่านจึงเรียกผู้รับใช้ของท่านสิบ
คนมามอบเงิน ไว้แก่ เขาสิบ มิ นา สัง่ เขาว่า ‘จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับ มา� 14 แต่ ชาว
เมืองชัง ท่านผู้ นั ้น จึง ใช้ คณะทูต ตามไปทูล ท่านว่า ‘เราไม่ ต้องการให้ ผู้ นี้ ครอบครองเรา�
15 ต่อ มาเมื่อ ท่านได้ รบ
ั อํานาจครองอาณาจักรกลับ มาแล้ว ท่านจึง สัง่ ให้ เรียกผู้ รับ ใช้ ทัง้
หลายที่ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมา เพื่อจะได้รู ว่้ าเขาทุกคนค้าขายได้กําไรกี่มากน้ อย 16 ฝ่ายคน
แรกมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินม ิ นาหนึ่ ง ของท่านได้ กําไรสิบ มิ นา � 17 ท่านจึง พู ดก ับ เขา
ว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดี เพราะเจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้ อย เจ้าจงมีอาํ นาจครอบครอง
สิบ เมืองเถิด� 18 คนที ่ สองมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินม ิ นาหนึ่ ง ของท่านได้ กําไรห้า มิ นา �
19 ท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่า ‘เจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิด� 20 อีกคนหนึ่ งมาบอกว่า
‘ท่านเจ้าข้า ดูเถิด นี่ เงินมินาหนึ่ งของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้เอาผ้าห่อเก็บไว้ 21 เพราะข้าพเจ้า
กลั วท่าน ด้วยว่าท่านเป็น คนเข้มงวด ท่านเก็บ ผลซึ่งท่านมิ ได้ ลงแรง และเกี่ยวที่ ท่านมิ ได้
หว่าน� 22 ท่านจึงตอบเขาว่า ‘เจ้ าผู้รับใช้ชัว่ เราจะปรับโทษเจ้าโดยคําของเจ้าเอง เจ้ าก็ รู ้
หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวด เก็บผลซึ่งเรามิได้ลงแรง และเกี่ยวที่เรามิได้หว่าน 23 ก็เหตุไฉน
เจ้า มิ ได้ ฝากเงิน ของเราไว้ที่ ธนาคารเล่า เมื่อ เรามาจะได้ รบ
ั เงิน ของเรากับ ดอกเบี้ย ด้วย�
24 แล้วท่านสัง
่ คนที่ยน
ื อยู่ที่นั ่ นว่า ‘จงเอาเงินมินาหนึ่ งนั ้นไปจากเขา ให้แก่คนที่มีสิบมินา�
25 (คนเหล่านั ้นบอกท่านว่า ‘ท่านเจ้าข้า เขามีสิ บมินาแล้ว�) 26 ‘เราบอกเจ้าทัง
้ หลายว่า ทุ
กคนที่ มีอยู่แล้วจะเพิม
่ เติมให้เขาอีก แต่ ผู้ที่ ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั ้นจะต้องเอาไปจากเขา
27 ฝ่ายพวกศั ตรู ของเราที่ ไม่ ต้องการให้เราครอบครองเขานั ้น จงพาเขามาที่ นี่ และฆ่า เสีย
ต่อหน้าเรา� ”
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:12-19)
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เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น แล้ว พระองค์ ทรงดําเนิ น นํา หน้า เขาไปจะขึ้น ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 29 ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ หมู่ บ้านเบธฟายี และหมู่ บ้านเบธานี บนภูเขา
ซึ่งเรียกว่า มะกอกเทศ พระองค์ ทรงใช้สาวกสองคนของพระองค์ ไป 30 สัง่ ว่า “จงเข้าไปใน
หมู่บ้านที่ อยู่ ตรงหน้า เมื่อ เข้าไปแล้ว จะพบลูก ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ ที่ ยัง ไม่ เคยมี ใครขึ้น ขี่ เลย
จงแก้ มันจูงมาเถิด 31 ถ้ามีผู้ใดถามท่านว่า ‘ท่านแก้ มันทําไม� จงบอกเขาว่า ‘เพราะองค์
พระผู้ เป็น เจ้า ทรงประสงค์ ลูก ลานี้ � ” 32 สาวกที่ รับ ใช้ นั ้น ได้ ไปพบเหมือนที่ พระองค์ ตรัส
แก่ เขาแล้ว 33 เมื่อ เขากําลัง แก้ ลูก ลานั ้น พวกเจ้าของก็ ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลูก ลาทําไม�
34 ฝ่ายเขาตอบว่า “องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงประสงค์ ลูก ลานี้ � 35 แล ้ว เขาก็ จูง ลูก ลามาถึง
พระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลา และเชิญพระเยซูข้น
ึ ทรงลานั ้น 36 เมื่อพระองค์
เสด็จไป เขาทัง้ หลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง 37 เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่ง
จะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ว เหล่ าสาวกทุกคนมี ความเปรมปรีดิ ์เพราะบรรดามหกิจ
ซึ่งเขาได้เห็นนั ้น จึงเริม
์ ที
้ ่เสด็จมา
่ สรรเสริญพระเจ้าเสียงดัง 38 ว่า “ขอให้พระมหากษั ตริยผู
ในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงพระเจริญ จงมีสันติสุขในสวรรค์ และทรงสง่าราศีใน
ที่ สูงสุด � 39 ฝ่ายฟาริสี บางคนในหมู่ ประชาชนนั ้น ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า จงห้าม
เหล่าสาวกของท่าน� 40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ถึงคนเหล่านี้ จะ
นิ่ งเสีย ศิลาทัง้ หลายก็ยงั จะส่งเสียงร้องทันที�
ทรงกันแสงเพราะกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
41 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ ทอดพระเนตรเห็น กรุ ง แล้ว ก็ กันแสงสงสารกรุ ง นั ้น 42 ตรั
สว ่า “ถ้า เจ้า คือ เจ้า เอง รู ในกาลวั
้
น นี้ ว่า สิ ่ งอะไรจะให้สันติสุข แต่ เดีย
๋ วนี้ สิ ่ง นั ้น บัง ซ่อนไว้
จากตาของเจ้าแล้ว 43 ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้า และ
ล้อมขัง เจ้า ไว้ทุ กด ้าน 44 แล ้ วจะเหวีย
่ งเจ้า ลงให้ราบบนพื้น ดิน กั บลู กทัง้ หลายของเจ้า ซึ่ง
อยู่ ในเจ้า และเขาจะไม่ ปล่อยให้ ศิลาซ้อ นทั บก ัน ไว้ภายในเจ้า เลย เพราะเจ้า ไม่ ได้ รู เวลาที
้
่
พระองค์เสด็จมาเยีย
่ มเจ้า�
ทรงชําระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
45 ฝ่ายพระองค์ เสด็จ เข้า ในพระวิ หาร แล ้ว ทรงเริม
่ ขับ ไล่ คนทัง้ หลายที่ ซ้ือ ขายอยู่ นั ้น
46 ตรัส แก่ เขาว่า “มี พระวจนะเขียนไว้ ว่า ‘นิ เวศของเราเป็ น นิ เวศสําหรับ อธิษฐาน� แต่
เจ้ าทัง้ หลายมากระทําให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวกโจร� ” 47 พระองค์ ทรงสัง่ สอนในพระวิหาร
ทุก วัน แต่ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคนสําคัญ ของพลเมืองได้ หาช่องที่ จะ
ประหารพระองค์ เสีย 48 แต่ เขาไม่ พบช่องทางที่ จะกระทํา อะไรได้ เพราะว่า คนทัง้ ปวงชอบ
ฟังพระองค์มาก
28

20

พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-33)
1 ต่อ มาวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ กําลัง ทรงสัง
่ สอนคนทัง้ ปวงในพระวิหารและประกาศข่าว
ประเสริฐ พวก ปุโรหิต ใหญ่ พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ผู้ ใหญ่ มา พบพระ องค์ 2 และ ทูล
พระองค์ ว่า “จงบอกพวกเราเถิด ท่านกระทํา การเหล่า นี้ โดยสิทธิอน
ั ใด หรือ ใครให้ สิทธินี้
3
แก่ ท่าน � พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสัก ข้อ หนึ่ งด ้วย จงตอบเรา
เถิด 4 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั ้น มาจากสวรรค์ หรือ มาจากมนุษย์� 5 เขาจึง ปรึกษากั นว
่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามว่า ‘เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า� 6 แต่ถ้า
เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� คนทัง้ ปวงก็จะเอาหินขว้างเรา เพราะเขาทัง้ หลายถือกนว
ั ่ายอห์น
7
8
เป็น ศาสดาพยากรณ์ � เขาจึง ตอบว่า เขาไม่ ทราบว่า มาจากไหน พระเยซู จึง ตรัส กับ เขา
ว่า “เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการเหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�
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คําอุปมาเกี่ยวกับคนเช่าสวนที่ชัว่ ร้าย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; มก 12:1-12)
9 แล ้ว พระองค์ ตัง
้ ต้น ตรัส คํา อุปมาให้คนทัง้ หลายฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า “ยังม ี ชายคนหนึ่ ง ได้
ทําสวนองุน
่ และให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ไปเมืองไกลเสียช้านาน 10 เมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ผู้รบ
ั
ใช้คนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั ้น เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้มอบผลจากสวนองุน
่ แก่เขาบ้าง
แต่ คนเช่า สวนนั ้น ได้ เฆี่ยนตี ผู้รบ
ั ใช้ คนนั ้น และไล่ ให้ กล ับ ไปมือ เปล่า 11 แล ้ว เจ้าของสวน
จึง ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ อี กคนหนึ่ ง แต่ คนเช่า สวนได้ เฆี่ยนตี และทําการน่า อัปยศต่างๆแก่ ผู้รบ
ั ใช้ นั ้น
12
ด้วย และได้ ไล่ ให้กล ับ ไปมือ เปล่า
แล ้ว เจ้าของสวนจึง ใช้ คนที ่ สามไปและคนเช่า สวนนั ้
นก็ทําให้เขาบาดเจ็บ แล้วผลักไสออกไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน
่ จึงว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี
เราจะใช้บุ ตรชายที่รก
ั ของเราไป เมื่อเห็นบุตรนั ้นพวกเขาคงจะเคารพนั บถือ� 14 แต่ พวก
คนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั ้นก็ปรึกษากันว่า ‘คนนี้ แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย
เพื่อมรดกจะตกกับเรา� 15 แล้วเขาก็ ผลักบุตรนั ้ นออกไปนอกสวนองุน
่ ฆ่าเสีย เหตุ ฉะนั ้น
เจ้าของสวนองุน
่ จะทําอย่างไรกับเขาเหล่านั ้น 16 ท่านจะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั ้นเสีย แล
ว
้ จะเอาสวนองุน
่ นั ้นให้ผูอื
้ ่นเช่า� คนทัง้ หลายเมื่อได้ยน
ิ ดังนั ้นจึงว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
17
เป็นเช่นนั ้นเลย� ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดเู ขาและตรัสว่า “เหตุฉะนั ้นพระวจนะซึ่งเขียนไว้
นั ้นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก
แล้ว� 18 ผู้ใดล้มทับศิ ลานน
ั ้ ผู้นั ้นจะต้องแตกหักไป แต่ศิ ลานน
ั ้ จะตกทับผู้ใด ก็จะบดขยี้ผู้
นั ้นจนแหลกเป็นผุยผง�
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย

19 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์รู อ
้ ยูว่
่ า

พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นกระทบ
พวก เขา เอง จึง อยาก จะ จับ พระองค์ ใน เวลา นั ้น แต่ เขา กลัว ประชาชน 20 เขา จึง ตาม ดู
พระองค์ และใช้ คนให้ ปลอมเป็น เหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวัง จะจับผิด ในพระ
ดํารัส ของพระองค์ เพื่อ จะมอบพระองค์ ไว้ในอํานาจและอาชญาของเจ้า เมือง 21 คนเหล่า
นั ้น จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่ ว่า ท่านกล่าวและสัง่
สอนล้วนแต่ความจริงและมิได้เลือกหน้าผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของพระเจ้าจริงๆ 22 การที่จะ
ส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่� 23 ฝ่ายพระองค์ทรงหยัง่ รู อุ
้ บาย
24
ของเขาจึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายทดลองเราทําไม
จงให้เราดูเงินตราเหรียญหนึ่ ง
เถิด รู ปและคํา จารึก นี้ เป็น ของใคร� เขาทูล ตอบว่า “ของซี ซาร์� 25 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ
เขาว่า “ของของซี ซาร์จงถวายแก่ ซี ซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่ พระเจ้า� 26 คน
เหล่า นั ้น จับผิด ในพระดํารัส ของพระองค์ ต่อ หน้า ประชาชนไม่ ได้ และเขาก็ ประหลาดใจใน
พระดํารัสตอบของพระองค์จึงนิ่ งไป
ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)
ยังม ีพวกสะดู สี บางคนมาหาพระองค์ ซึ่งเขาทัง้ หลายว่าการฟื้ นขึ้น มาจากความตาย
นั ้นไม่มี เขาจึงทูลถามพระองค์ 28 ว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสัง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้
ว่า ‘ถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยา แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้นั ้นไว้เป็นภรรยาของ
ตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้� 29 ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปี มีภรรยาแล้ วก็ตายไม่
มีบุตร 30 แล้วน้องที่ สองก็รบ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา แล้วเขาก็ ตายไม่มีบุตร 31 ที่ สามนั ้ นก็รบ
ั
หญิงนั ้นเป็นภรรยา ทัง้ เจ็ดคนก็เหมือนกันไม่มีบุตร แล้วก็ตาย 32 ที่สุดผูห
้ ญิงนั ้นกต
็ ายด้วย
33 เหตุฉะนั ้น ในวันที่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย หญิงนั ้นจะเป็ นภรรยาของใคร ด้วยนางได้
เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด นั ้น แล้ว� 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “คนในโลกนี้ มี การสมรส
กัน และยกให้เป็นสามีภรรยากัน 35 แต่เขาเหล่านั ้นที่สมควรจะลุถึงโลกหน้า และลุถึงการ
27
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ฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ไม่มีการสมรสกัน หรือยกให้เป็นสามีภรรยากัน 36 และเขาจะตาย
อีกไม่ ได้ เพราะเขาเป็น เหมือนทูต สวรรค์ เป็น บุตรของพระเจ้า ด้วยว่า เป็น ลูก แห่งการฟื้ น
ขึ้น มาจากความตาย 37 แต่ คนที ่ ตายจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ นั ้น โมเสสก็ ยงั ได้ สําแดง
ในเรือ
่ งพุ่มไม้ คือที่ ได้ เรียกองค์ พระผู้เป็นเจ้าว่า ‘เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าขอ
งอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 38 พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรง
เป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู�
่
พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)
39 ธรรมาจารย์ บางคนจึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่านพูด ดี แล้ว � 40 หลัง จากนั ้น พวก
เขาก็ ไม่ กล ้า จะทูล ถามพระองค์ ต่อ ไปอีก 41 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ที่ คนทัง้ หลายว่า
พระคริสต์ ทรงเป็นบุตรของดาวิดนั ้นเป็นได้ อย่างไร 42 ด้วยว่าท่านดาวิดเองได้ กล่าวไว้ใน
หนั งสือสดุดีว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั ่งที่ขวามือ
ของเรา 43 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 44 ดาวิดยังได้
ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้�
พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40; ลก 11:37-54)

45 เมื่อคนทัง
้ หลายกําลังฟังอยู่ พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 46 “จงระวัง

พวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ที่ ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ชอบให้คนคํานั บกลางตลาด ชอบนั ่ง
ที่ สูง ในธรรมศาลาและที่ อั นม ี เกียรติ ในการเลี้ยง 47 เขาริบ เอาเรือ นของหญิ งม ่าย และ
อธิษฐานโอ้อวดเสียยืดยาว เขาทัง้ หลายนั ้นจะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น�

21

เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
พระองค์ เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็น คนมั ่ งม ี ทัง้ หลายนํา เงิน มาใส่ ในตู้ เก ็บ เงิน
ถวาย 2 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่ งเป็นคนจนนําเหรียญทองแดงสองอัน
มาใส่ ด้วย 3 พระองค์ ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า หญิ งม ่ายจนคนนี้ ได้
ใส่ ไว้มากกว่าคนทัง้ ปวงนี้ 4 เพราะว่าคนทัง้ ปวงนี้ ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ ถวายแด่
พระเจ้า แต่ผูหญิ
้ งนี้ ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินทีมี
่ อยูสํ
่ าหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�
1

ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)
5 เมื่อ บางคนพูด ชมพระวิหารว่า ได้ ตกแต่ง ไว้ด้วยศิลางามและเครือ
่ งถวาย พระองค์ จึง
ตรัสว่า 6 “สิ่งเหล่านี้ ที่ท่านทัง้ หลายเห็น วันหนึ่ งศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทําลาย
ลงก็ หามิได้ � 7 เขาทัง้ หลายทูล ถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะ
บังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะบังเกิดขึ้น�
เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)
8 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้ หลง ด้วยว่า จะมี หลายคนมา
ต่างอ้างนามของเราและว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� และว่า ‘เวลานั ้น ใกล้ เข ้า มาแล้ว� ท่าน
ทัง้ หลายอย่า ตามเขาไปเลย 9 เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและการจลาจล
อย่า ตกใจกลัว เพราะว่า สิง่ เหล่า นั ้น จํา ต้องเกิด ขึ้ นก ่อน แต่ ที่ สุด ปลายยัง จะไม่ มาทั นที �
10 แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ ‘ประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้
ราชอาณาจักร� 11 ทัง้ จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและโรค
ระบาดอย่างร้ายแรง และจะมี ความวิบัติอัน น่า กลัว และหมายสําคัญ ใหญ่ๆ จากฟ้า สวรรค์
12 แต่ ก่อนเหตุ การณ์ เหล่ านั ้น เขาจะจั บท ่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรม
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ศาลาและในคุก และพาท่านไปต่อหน้ากษั ตริย์และเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 13 การ
นั ้นจะเกิดแก่ท่านเพื่อท่านจะได้เป็นพยาน 14 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายต้องปลงใจไว้ว่า จะ
ไม่ คิด นึ กก ่อ นว่า จะแก้ตัว อย่างไร 15 ด้วยว่า เราจะให้ ปากและปัญญาแก่ ท่าน ซึ่ง ศั ตรู ทัง้
หลายของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้ 16 แม้แต่บิดามารดาญาติพีน้
่ องและมิตรสหาย
17
จะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่า บางคนในพวกท่านเสีย
คนทัง้ ปวงจะเกลียดชัง ท่าน
18
เพราะเหตุนามของเรา
แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ่ งจะเสียไปก็หามิได้ 19 ท่านจะได้ชีวิต
รอดโดยความอดทนของท่าน
การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)
เมื่อ ท่านเห็น กองทัพ ทัง้ หลายมาตัง้ ล้อมรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ นั ้น จงรู ว่
้ าวิบั ติ ของก
21
รุ งนั ้ นก็ใกล้ เข้ามาแล้ว
เวลานั ้นให้ผู้ที่ อยู่ในแคว้นยูเดียหนี ไปยังภูเขาและผู้ที่ อยู่ในกรุ ง
ให้ออกไป และผู้ที่อยูบ้
่ านนอกอย่าให้เข้ามาในกรุ ง 22 เพราะว่าเวลานั ้นเป็นวันแห่งการแก้
แค้น เพื่อ จะให้ สิ ่ง สารพัด ที่ เข ียนไว้นั้น สําเร็จ 23 แต่ ในวัน เหล่านั ้ นว ิบั ติ แก่ หญิง ที่ มี ครรภ์
หรือม ีลู กอ ่อ นกิน นมอยู่ เพราะว่า จะมี ความทุกข์ ร้อนใหญ่ หลวงบนแผ่น ดิน และจะทรง
พระพิโรธแก่พลเมืองนี้ 24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทัวท
่
ุก ประชาชาติ และคนต่างชาติ จะเหยียบยํ่า กรุ ง เยรู ซาเล็ม จนกว่า เวลากําหนดของคนต่าง
ชาตินั้นจะครบถ้วน
20

การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
จะมี หมายสําคัญ ที่ ดวงอาทิตย์ ที่ ดวงจันทร์ และที่ ดวงดาวทัง้ ปวง และบนแผ่นดิ นก ็
จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและ
คลื่น 26 จิ ตใจมนุษย์ ก็ จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ ถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง
จะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิง่ ที่ มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 27 เมื่อนั ้น
เขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 28 เมื่อเหตุ
การณ์ ทัง้ ปวงนี้ เริม
่ จะบังเกิด ขึ้น นั ้น จงยืด ตัว และผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ ท่านใกล้ จะถึง
แล้ว�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)
พระองค์ ตรัส คํา อุปมาแก่ เขาว่า “จงดู ต้น มะเดื่อ และต้นไม้ ทัง้ ปวงเถิด 30 เมื่อ ผลิ ใบ
ออกแล้ว ท่านทัง้ หลายก็ เห ็น และรู อยู
้ ่ เองว่า ฤดู รอ
้ นจวนจะถึง แล้ว 31 เช่น นั ้น แหละ เมื่อ
ท่านทัง้ หลายเห็นเหตุ การณ์ เหล่ านั ้นเกิดขึ้น ก็ ให้รู ว่
้ าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้ จะถึงแล้ว
32 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า คนในชัว่ อายุ นี้ จะไม่ ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้
จะสําเร็จ 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
29

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน

แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดใจของท่านจะล้น ไปด้วยอาการกิน
และดื่ม และด้วยการเมา และด้วยคิดกังวลถึงชีวตน
ิ ี้ แล้วเวลานั ้นจะมาถึงท่านโดยไม่ทันรู้
35
ตัว
เพราะว่าวันนั ้นจะมาดุจบ่วงแร้วถึงคนทัง้ ปวงที่อยูทั
่ ว่ พื้นแผ่นดินโลก 36 เหตุฉะนั ้น
จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา เพื่อท่านทัง้ หลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง
จะบังเกิด มานั ้น และจะยืน อยู่ ต่อ หน้า บุตรมนุษย์ ได้ � 37 กลางวันพระองค์ ทรงสัง่ สอนใน
พระวิหาร และกลางคื นก ็ เสด็จ ออกไปประทั บท ี่ ภู เขาชื่อ มะกอกเทศ 38 คนทัง้ ปวงก็ มาหา
พระองค์ในพระวิหารแต่เช้าตรู เพื
่ ่อจะฟังพระองค์
34
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22
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)
1 เทศกาลเลี้ยงขนมปั ง ไร้เชื้อ ที่ เรียกว่า ปั ส กามาใกล้ แล้ว 2 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธร
รมาจารย์หาช่องทางว่าเขาจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไร เพราะเขากลัวประชาชน 3 ฝ่ายซาตาน
เข้าดลใจยู ดาสที่ เรียกว่าอิสคาริโอทที่ นับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน 4 ยู ดาสได้ ไปปรึกษา
กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกนายทหารว่า จะทรยศพระองค์ ให้เขาได้ ด้วยวิธีใด 5 คนเหล่า
นั ้นดีใจ และตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงิน 6 ยูดาสจึงให้สัญญา และคอยหาโอกาสที่จะทรยศ
พระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน
การเตรียมสําหรับงานเลี้ยงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
เมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกา 8 พระองค์ จึงทรงใช้เป
โตรและยอห์น ไปสัง่ ว่า “จงไปจัด เตรียมปัส กาให้ เราทัง้ หลายกิน� 9 เขาทูล ถามพระองค์
ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายจัดเตรียมที่ไหน� 10 พระองค์ตรัสตอบ
เขาว่า “ดู เถิด เมื่อ ท่านเข้าไปในกรุ งก ็ จะมี ชายคนหนึ่ ง ทูน หม้อ นํ้า มาพบท่าน เขาจะเข้าไป
เรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนนั ้น 11 จงพู ดกับเจ้าของเรือนว่า ‘พระอาจารย์ให้ถามท่าน
ว่า “ห้องที่ เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้ นั้นอยู่ที่ไหน� ’ 12 เจ้ าของเรือนจะชี้ให้
ท่านเห็นห้องใหญ่ชน
ั ้ บนที่ตกแต่งไว้แล้ว ที่นั ่นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิด� 13 เขาทัง้ สองจึง
ไปและพบเหมือนคําที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
7 พอถึงวันกินขนมปั งไร้เชื้อ

การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
14 เมื่อ ถึง เวลา พระองค์ ทรง เอน พระ กาย ลง เสวย พร้อม กับ อัคร สาวก สิบ สอง คน
15 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เรามี ความปรารถนาอย่างยิง
่ ที่ จะกิน ปัส กานี้ กับ พวกท่าน ก่อน
เราจะต้องทนทุกข์ทรมาน 16 ด้วยเราบอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ กินปัสกานี้ อีกจนกว่า
จะสําเร็จในอาณาจักรของพระเจ้า� 17 พระองค์ทรงหยิบถ้วย ขอบพระคุณแล้วตรัสว่า “จง
รับถ้วยนี้ แบ่งกันดื่ม 18 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้าํ องุน
่ จากเถาองุน
่ ต่อ
ไปอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมา�
ทรงประทานพิธศ
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-26)
19 พระองค์ ทรงหยิบ ขนมปั ง ขอบพระคุณ แล้ว หัก ส่ง ให้ แก่ เขาทัง
้ หลายตรัสว ่า “นี่ เป็น
กายของเรา ซึ่ง ได้ ให้สํา หรับท ่า นทัง้ หลาย จงกระทํา อย่างนี้ ให้เป็ นที ่ ระลึก ถึง เรา� 20 เมื่อ
รับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยกระทําเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ เป็นพันธสัญญาใหม่โดย
โลหิตของเราซึ่งเทออกเพื่อท่านทัง้ หลาย
อัครสาวกผู้หน่งึ จะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน 13:18-30)
21 แต่ ดู เถิด มือ ของผู้ ที่ จะทรยศเราก็ อยู่ กับ เราบนโต๊ะ 22 เพราะบุตรมนุษย์ จะเสด็จ ไป
เหมือนได้ ทรงดําริไว้แต่ ก่อนแล้ว แต่ วิบัติแก่ ผู้นั ้ นที ่ทรยศพระองค์� 23 เหล่ าสาวกจึงเริม
่
ถามกันและกันว่า จะเป็นใครในพวกเขาที่จะกระทําการนั ้น
ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่

24 มี การเถียงกัน ด้วยว่า จะนั บ ว่าใครในพวกเขาเป็ น ใหญ่ ที่สุด 25 พระองค์ จึง ตรัสแก่ เขา

ว่า “กษั ตริย์ของคนต่างชาติ ยอ
่ มเป็น เจ้า เหนื อ เขา และผู้ ที่ มี อํานาจเหนื อ เขานั ้น เขาเรียก
ว่า เจ้า บุญ นายคุ ณ 26 แต่ พวกท่านจะหาเป็น อย่างนั ้น ไม่ ผู้ ใดในพวกท่านที่ เป็น ใหญ่ ที่สุด
ให้ผูนั
้ ้นเป็นเหมือนผูเ้ ล็กน้ อยที่สุด และผูใ้ ดเป็นนาย ให้ผูนั
้ ้นเป็นเหมือนคนรับใช้ 27 ด้วยว่า
ใครเป็นใหญ่กว่า ผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือผู้รับใช้ ผู้ที่เอนกายลงรับประทานมิใช่หรือ
แต่ว่าเราอยูท
่ ่ามกลางท่านทัง้ หลายเหมือนผู้รับใช้
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อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า
ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็นคนที่ ได้ อยู่กับเราในเวลาที่ เราถูกทดลอง 29 และพระบิดาของ
เราได้ ทรงจัด เตรียมอาณาจักรมอบให้ แก่ เราอย่างไร เราก็ จะจัด เตรียมอาณาจักรมอบให้
แก่ ท่านทัง้ หลายเหมือนกัน 30 คือ ท่านทัง้ หลายจะกิน และดื่ มท ี่ โต ๊ะ ของเราในอาณาจักร
ของเรา และจะนั ่งบนที่นั่งพิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองตระกูล�
28

ทรงพยากรณ์ ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-31)
31 และองค์ พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า “ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดู เถิด ซาตานได้ ขอท่านไว้เพื่อจะฝัด
ร่อนท่านเหมือนฝัดข้าวสาลี 32 แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่
ได้ขาด และเมื่อท่านได้ หน
ั กลับแล้ว จงชู กําลังพี่น้องทัง้ หลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึงทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พรอ
้ มแล้วทจ
ี่ ะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและ
ถึง ความตายก็ ดี � 34 พระองค์ ตรัสว ่า “เปโตรเอ๋ย เราบอกท่านว่า วัน นี้ ก่อนไก่ ขัน ท่านจะ
ปฏิเสธว่าไม่รู จั
้ กเราถึงสามครัง้ �
เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคําทรงเตือน
พระองค์ จึง ตรัส ถามเหล่า สาวกว่า “เมื่อ เราได้ ใช้ ท่านทัง้ หลายออกไปโดยไม่ มี ถุง เงิน
ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้านั ้น ท่านขัดสนสิง่ ใดบ้างหรือ� เขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ไม่ขาดสิง่ ใด
เลย� 36 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “แต่เดีย
๋ วนี้ ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วย และย่ามก็ให้เอาไป
เหมือนกัน และผู้ ใดที่ ไม่มี ดาบก็ ให้ขายเสื้อ คลุม ของตนไปซื้อ ดาบ 37 ด้วยเราบอกท่านทัง้
หลายว่า พระวจนะซึ่ง เขียนไว้แล ้ วน ัน
้ ต้องสําเร็จ ในเรา คือ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้
ละเมิด� เพราะว่าคําพยากรณ์ ที่เล็งถึงเรานั ้นจะสําเร็จ� 38 เขาทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ดูเถิด มีดาบสองเล่ม� พระองค์ตรัสกับเขาว่า “พอเสียทีเถอะ�
35

พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
39 ฝ่ายพระองค์ เสด็จ ออกไปยัง ภูเขามะกอกเทศตามเคย และเหล่า สาวกของพระองค์ ก็
ตามพระองค์ ไปด้วย 40 เมื่อ มาถึงที่ นั่น แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงอธิษฐาน
เพื่ อม ิ ให้ เข ้า ในการทดลอง� 41 แล ้ว พระองค์ ดําเนิ น ไปจากเขาไกลประมาณขว้างหิน ตก
และทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน 42 ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อน
พ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัย ของพระองค์ เถิด � 43 ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ จากสวรรค์ มาปรากฏแก่ พระองค์ ช่วยชู
กําลัง พระองค์ 44 เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ทุกข์ มากนั ก พระองค์ ยงิ่ ปลงพระทัย อธิษฐาน พระ
เสโทของพระองค์ เป็น เหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึ งด ิน เป็น เม็ด ใหญ่ 45 เมื่อ ทรงอธิษฐาน
เสร็จ และลุก ขึ้น แล้ว พระองค์ เสด็จ มาถึง เหล่า สาวก พบเขานอนหลั บอย ู่ ด้วยกําลัง ทุกข์
โศก 46 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “นอนหลับ ทําไม จงลุก ขึ้น อธิษฐานเพื่อ ท่านจะไม่ เข ้า ใน
การทดลอง�
พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด มีคนเป็นอันมาก และผูที
้ ่ชื่อว่า ยูดาส เป็นคนหนึ่ ง
ในสาวกสิบสองคนนําหน้าเขามา ยู ดาสเข้ามาใกล้ พระเยซู เพื่อจุบพระองค์ 48 แต่ พระเยซู
ตรัส ถามเขาว่า “ยู ดาส ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบ หรือ� 49 เมื่อ คนทัง้ ปวงที่ อยู่
รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไป เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เรา
เอาดาบฟันเขาหรือ� 50 และมีคนหนึ่ งในเหล่าสาวก ได้ฟันผูรั
้ บใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต ถู
51
กหข
ู ้างขวาของเขาขาด แต่พระเยซูตรัสว่า “พอเสียทีเถอะ� แล้วพระองค์ทรงถูกต้องใบ
หูคนนั ้นให้เขาหาย 52 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่พวกปุโรหิตใหญ่ พวกนายทหารรักษาพระวิหาร
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และพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือ
ตะบองออกมา 53 เมื่อเราอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายในพระวิหารทุกๆวัน ท่านก็มิได้ยื่นมือออกจับ
เรา แต่เวลานี้ เป็นทีของท่านและเป็นอํานาจแห่งความมืด�
พระเยซู ทรงถูก จับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 66-72;
ยน 18:12-18, 25-27)
54 เขาก็ จับ พระองค์ พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติ ดตามไปห่างๆ 55 เมื่อ เขาก่อไฟ
ที่กลางลานบ้านและนั ่งลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็นั่งอยูท
่ ่ามกลางเขา 56 มีสาวใช้คนหนึ่ งเห็น
เปโตรนั ่งอยูใกล้
่
ไฟ จึงเพ่งดูแล้วว่า “คนนี้ ได้อยูกั
่ บผู้นั้นด้วย� 57 แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์
ว่า “แม่เอ๋ย คนนั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 58 สักครู หนึ
่ ่ ง มีอีกคนหนึ่ งเห็นเปโตรจึงว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ ง
ในพวกนั ้นด้วย� เปโตรจึงว่า “พ่อเอ๋ย ข้ามิได้ เป็น� 59 อยู่มาประมาณอีกชัว่ โมงหนึ่ งมีอีก
คนหนึ่ งยืนยันแข็งแรงว่า “แน่ แล้ว คนนี้ อยู่กับเขาด้วย เพราะเขาเป็นชาวกาลิลี� 60 แต่เป
โตรพูดว่า “พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่านั ้นข้าไม่รู เ้ รือ
่ ง� เมื่อเปโตรกําลังพูดยังไม่ทันขาดคํา ในทันใด
นั ้นไก่ก็ขัน 61 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตร แล้วเปโตรก็ระลึกถึงคําขององค์พระผู้
เป็น เจ้า ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่ เขาว่า “ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึง สามครัง้ � 62 แล
้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นั ก
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและโบยตี (มธ 26:67-68; มก 14:65; ยน 18:22-23)
63 ฝ่ายคนที่ คุ มพระเยซู ก็ เยาะเย้ย โบยตี พระองค์ 64 และเมื่อ เขาเอาผ้า ผูก ปิ ด พระเนตร
ของพระองค์ แล้ว เขาจึง ตบพระพักตร์พระองค์ ถามพระองค์ ว่า “จงพยากรณ์ เถอะว่า ใคร
ตบเจ้า� 65 และเขาพูดคําหมิน
่ ประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ
พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)
ครั ้นร ุ่ง เช้า พวก ผู้ ใหญ่ ของ พลเมือง กับ พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ธร รมา จาร ย์ ได้
ประชุม กัน และเขาพาพระองค์ เข ้า ไปในศาลสูง ของเขา และพูด ว่า 67 “ถ้า ท่านเป็น พระ
คริสต์ จงบอกเราเถิด� แต่ พระองค์ ทรงตอบเขาว่า “ถึง เราจะบอกท่าน ท่านก็ จะไม่ เชื่อ
68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็ จะไม่ตอบเรา และจะไม่ปล่อยให้เราไป 69 แต่ ตัง
้ แต่นี้ ไปบุตร
มนุษย์จะนั ่งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ� 70 คนทัง้ ปวงจึงถามว่า “ท่านเป็นบุตร
ของพระเจ้าหรือ� พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ก็ท่านว่าแล้ วว่าเราเป็น� 71 เขาทัง้ หลายจึงว่า
“เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่าพวกเราได้ยน
ิ จากปากของเขาเองแล้ว�
66
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พระเยซูต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38)
1 เขาทัง
้ ปวงจึง ลุก ขึ้น พาพระองค์ ไปหาปี ลาต 2 และเขาเริม
่ ฟ้องพระองค์ ว่า “เราได้ พบ
คนนี้ ยุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์ และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษั ตริย์
องค์ หนึ่ ง � 3 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� พระองค์ ตรัส
ตอบท่านว่า “ก็ท่านว่าแล้วนี่� 4 ปี ลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า “เราไม่เห็
นว่าคนนี้ มีความผิด� 5 เขาทัง้ หลายยิง่ กล่าวแข็งแรงว่า “คนนี้ ยุยงพลเมืองให้วุน
่ วาย และ
สัง่ สอนทัว่ ตลอดยูเดีย ตัง้ แต่กาลิลีจนถึงที่นี่ �
พระเยซูต่อหน้าเฮโรด
6 เมื่อ ปี ลาตได้ยน
ิ ถึง แคว้น กาลิ ลี ท่านจึง ถามว่า คนนี้ เป็น ชาวกาลิ ลี หรือ 7 เมื่อ ทราบแล้
วว ่า พระองค์ ทรงเป็น คนอยู่ ในท้องที่ ของเฮโรด ท่านจึง ส่ง พระองค์ ไปหาเฮโรด ผู้ กําลัง อยู่
ในกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั ้น 8 เมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซู ก็มีความยินดีมาก ด้วยนานมาแล้
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วท่านอยากจะพบพระองค์ เพราะได้ยน
ิ ถึงพระองค์หลายประการ และหวังว่าคงจะได้เหน
็ พ
ระองค์ทําการอัศจรรย์บ้าง 9 ท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อ แต่พระองค์หาทรงตอบ
ประการใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ก็ ยืน ขึ้น ฟ้องพระองค์ แข ็ง แรง
มาก 11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทําต่อพระองค์อย่างดูหมิน
่ เยาะเย้ย เอาเสื้อที่งาม
12
ยิง่ สวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั ้น ด้วย
แต่ก่อนเป็นศัตรู กัน
พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40)

13 ปีลาตจึงสัง
่ พวกปุโรหิตใหญ่ พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกัน 14 จึงกล่าว

แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้ พาคนนี้ มาหาเราฟ้องว่า เขาได้ ยุ ยงประชาชน ดู เถิด เราได้ สืบ
ถามต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย และไม่ เห ็ นว ่า คนนี้ มี ความผิด ในข้อ ที่ ท่านทัง้ หลายฟ้องเขานั ้น
15 และเฮโรดก็ ไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด ด้วย เพราะเราได้ ส่ง พวกท่านทัง
้ หลายไปหาเฮโรด
ดู เถิด คนนี้ ไม่ได้ ทําผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย 16 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว
เราก็ จะปล่อยเสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่ ง ให้เขาทัง้ หลายในเทศกาลเลี้ยงนั ้น�
18 แต่ คนทัง
้ ปวงร้องขึ้น พร้อมกั นว ่า “กําจัด คนนี้ เสีย และจงปล่อยบารับ บัส ให้ เราเถิด�
19 (บารับบัสนน
ั ้ ติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจลที่ เกิดขึ้นในกรุ งและการฆาตกรรม� 20 ฝ่าย
ปี ลาตยั งม ี น้ําใจใคร่จะปล่อยพระเยซู จึง พู ดก ับ เขาอีก 21 แต่ คนเหล่า นั ้น กลับ ตะโกนร้อง
ว่า “ตรึง เขาเสีย ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 22 ปี ลาตจึง ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ตรึง ทําไม
เขาได้ ทํา ผิด ประการใด เราไม่ เห ็น เขาทํา ผิด อะไรที่ สมควรจะมี โทษถึง ตาย เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ
เราเฆี่ยนเขาแล้ วก ็ จะปล่อยเสีย� 23 ฝ่ายคนทัง้ ปวงก็ เร่งเร้า เสียงดัง ให้ตรึง พระองค์ เสียที ่
กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุโรหิตใหญ่นั้นก็มีชย
ั 24 ปี ลาตจึงสัง่ ให้เป็นไป
ตามที่เขาทัง้ หลายปรารถนา 25 ท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั ้น ซึ่งติดคุกอยูเ่ พราะการจลาจล
และการฆาตกรรม แต่ ท่านได้ มอบพระเยซู ไว้ตามใจเขา 26 เมื่อเขาพาพระองค์ ออกไป เขา
เกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไป
27 มี คนเป็ นอ ัน มากตามพระองค์ ไป ทัง
้ พวกผู้ หญิง ที่ พิลาปและครํา่ ครวญเพราะพระองค์
28 พระเยซูจึงหันพระพักตร์มาทางเขาตรัสว่า “ธิดาเยรู ซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้เพราะเราเลย
แต่ จงร้องไห้ เพราะตนเอง และเพราะลูก ทัง้ หลายของตนเถิด 29 ด้วยว่า ดู เถิด จะมี เวลา
หนึ่ งที่ เขาทัง้ หลายจะว่า ‘ผู้หญิงเหล่านั ้ นที ่เป็นหมัน และครรภ์ ที่ มิได้ ปฏิสนธิ และหัวนมที่
มิได้ ให้ ดู ดเลย ก็ เป็นสุข � 30 คราวนั ้น เขาจะเริม
่ กล่าวแก่ ภู เขาทัง้ หลายว่า ‘จงล้ มท ับ เรา
31
เถิด� และแก่ เนิ น เขาว่า ‘จงปกคลุม เราไว้�
เพราะว่า ถ้า เขาทํา อย่างนี้ เมื่อ ไม้ สด อะไร
32
จะเกิด ขึ้น เมื่อ ไม้ แห ้ง แล้ว เล่า�
มี อีกสองคนที่ เป็น ผู้รา้ ยซึ่ง เขาได้ พามาจะประหารเสีย
พร้อมกับพระองค์
การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
กะโหลกศีรษะ เขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่ กางเขนที่
นั ่น พร ้ อมกับ ผู้รา้ ยสองคนนั ้น ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 34 ฝ่าย
พระเยซู จึง ทรงอธิษฐานว่า “ข้า แต่ พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่า เขาไม่ รู ว่
้ า เขา
35
ทําอะไร� เขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกัน คนทัง้ ปวงก็ยน
ื มองดู พวกขุนนาง
ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ด้วยว่า “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ ถ้า เขาเป็น พระคริสต์ ของพระเจ้า ที่
ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเองเถิด� 36 พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เข้ามาเอานํ้าองุน
่
37
เปรีย
้ วส่งให้พระองค์ แล้วว่า “ถ้าท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว จงช่วยตัวเองให้รอดเถิด�
38 และมี คํา เขียนไว้เหนื อ พระองค์ ด้วยเป็ นอ ักษรกรีก ลาติน และฮีบรู ว่า “ผู้ นี้ เป็ นกษั ตริย์
ของพวกยิว�
33 เมื่อมาถึงสถานที่ แห่งหน่ง
ึ ซึ่งเรียกว่า

โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด
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“ถ้าท่านเป็นพระคริสต์
จงช่วยตัว เองกับ เราให้ รอดเถิด� 40 แต่ อี กคนหนึ่ ง ห้ามปรามเขาว่า “เจ้ าก็ ไม่ เกรงกลัว
พระเจ้าหรือ เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกัน 41 และเราก็สมกับโทษนั ้นจริง เพราะเรา
ได้รบ
ั สมกับการที่เราได้กระทํา แต่ท่านผู้นี้ หาได้กระทําผิดประการใดไม่� 42 แล้วคนนั ้นจึง
ทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า
ในอาณาจักรของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วัน
นี้ เจ้าจะอยูก
่ ับเราในเมืองบรมสุขเกษม� 44 เวลานั ้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดความมืด
ทัวท
่ งั ้ แผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง 45 ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
39 ฝ่ายคนหนึ่ งในผู้รา
้ ยที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่า

พระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค์ (มธ 27:50; มก 15:37; ยน 19:30)
46 พระเยซู ทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ ฝากจิตวิญญาณของข้า
พระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์� ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออก
ไป 47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ ซึ่งบังเกิดขึ้นนั ้น จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “แท้จริงท่าน
ผู้นี้ เป็นคนชอบธรรม� 48 คนทัง้ ปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการณ์ นี้ เมื่อเห็นแล้วก็พากันตี
อกของตัวกลับไป 49 คนทัง้ ปวงที่รู จั
้ กพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกา
ลิลี ก็ยืนอยูแต่
่ ไกล มองดูเหตุการณ์ เหล่านี้
พระศพของพระเยซู ถู กฝัง ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:42-47;
ยน 19:38-42)
50 และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โยเซฟ ท่านเป็ น สมาชิก สภา เป็ น คนดี และชอบธรรม
51 (ท่านมิ ได้ ยอมเห็น ด้วยในมติ และการกระทํา ของเขาทัง
้ หลาย� ท่านเป็น ชาวบ้านอาริ
มาเธีย หมู่บ้านพวกยิว และเป็น ผู้ คอยท่า อาณาจักรของพระเจ้า 52 ชายคนนี้ จึง เข้าไปหาปี
ลาตขอพระศพพระเยซู 53 เมื่อเชิญพระศพลงแล้ว เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุม
้ ไว้ แล้วเชิญพระ
54
ศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยงม
ั ได้
ิ วางศพผูใ้ ดเลย วันนั ้นเป็นวันจัด
เตรียม และวันสะบาโตก็เกอ
ื บจะถึงแล้ว 55 ฝ่ายพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกา
ลิ ลีก็ตามไปและได้ เห็นอุโมงค์ ทัง้ ได้ เห็นเขาวางพระศพของพระองค์ ไว้อย่างไรด้วย 56 แล
้วเขาก็กลับไปจัดแจงเครือ
่ งหอมกับน้าํ มันหอม ในวันสะบาโตนั ้นเขาก็หยุดการไว้ตามพระ
บัญญัติ

24
การฟื้ นคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)
1 แต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์ ผูหญิ
้ งเหล่านั ้นจึงนําเครือ
่ งหอมที่เขาได้จัดเตรียมไว้มาถึงอุ
โมงค์ และคนอื่นก็มาพร้อมกับเขา 2 เขาเหล่านั ้นเห็นก้อนหินกลิง้ ออกพ้นจากปากอุโมงค์
แล้ว 3 และเมื่อเข้าไปมิได้เหน
็ พระศพของพระเยซูเจ้า 4 ต่อมาเมื่อเขากําลังคิดฉงนด้วยเหตุ
การณ์ นั ้น ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยูใกล้
่
เขา เครือ
่ งนุ่งห่มแพรวพราว 5 ฝ่ายผูห
้ ญิงเหล่านั ้น
กลัวและซบหน้าลงถึงดิน ชายสองคนนั ้นจึงพูดกับเขาว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวก
คนตายทําไมเล่า 6 พระองค์ไม่อยูที
่ ่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จงระลึกถึงคําที่พระองค์ได้ตรัส
กับท่านทัง้ หลายเมื่อพระองค์ยงั อยู่ในแคว้นกาลิลี 7 ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือ
ของคนบาป และต้องถูกตรึงที่กางเขน และวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่� ” 8 เขาจึงระลึกถึง
พระดํารัสของพระองค์ได้ 9 และกลับไปจากอุโมงค์ แล้วบอกเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นแก่สาวก
สิบเอ็ดคน และคนอื่นๆทัง้ หมดด้วย 10 ผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์ นั ้นแก่อัครสาวก คือมารีย์ชาว
มักดาลา โยอันนา มารีย์มารดาของยากอบ และหญิงอ่น
ื ๆที่ อยู่กับเขา 11 ฝ่ายอัครสาวกไม่

ลูกา 24:12

1143

ลูกา 24:41

เชื่อ ถือว่าเป็นคําเหลวไหล 12 แต่เปโตรลุกขึ้นวงิ่ ไปถึงอุโมงค์ ก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่าน
วางอยูต่
่ างหาก แล้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น
ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส
ดู เถิด วัน นั ้น เองมี สาวกสองคนไปยัง หมู่บ้านชื่อ เอมมาอูส ไกลจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ประมาณสิบ เอ็ ดก ิ โลเมตร 14 เขาสนทนากัน ถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง ได้ เป็น ไปนั ้น 15 และต่อ มา
เมื่อเขากําลังพูดปรึกษากันอยู่ พระเยซู เองก็เสด็จเข้ามาใกล้ดําเนิ นไปกับเขา 16 แต่ตาเขา
ฟางไปและจํา พระองค์ ไม่ ได้ 17 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ เดิน มานี่ ด้วยหน้า โศกเศร้า
ท่านโต้ตอบกัน ถึง เรือ
่ งอะไร� 18 คนหนึ่ ง ชื่อ เคลโอปัส จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็น
เพียงแต่ คนต่างด้าวในกรุ ง เยรู ซาเล็ม หรือ ที่ ไม่รู ้ เหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง เป็น ไปในวัน เหล่า
นี้ � 19 พระองค์ ตรัส ถาม เขา ว่า “เหตุการณ์ อะไร � เขา จึง ตอบ พระองค์ ว่า “เหตุการณ์
เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ผู้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและ
ในถ้อยคํา จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และต่อ หน้า ประชาชนทัง้ หลาย 20 และพวกปุโรหิต
ใหญ่ กับ ขุนนางทัง้ หลายของเรา ได้ มอบพระองค์ ไว้ให้ ปรับ โทษถึง ตาย และตรึง พระองค์ ที่
กางเขน 21 แต่เราทัง้ หลายได้หวังใจว่าจะเป็นพระองค์ผู้นั ้นที่จะไถ่ชนชาติอิสราเอล ยิง่ กว่า
นั ้ นอ ีก วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สามตัง้ แต่ เหตุการณ์ นั ้น เกิด ขึ้น 22 และยั งม ี ผู้ หญิง บางคนในพวก
เราที่ ได้ ทําให้ เราประหลาดใจ นางได้ ไปที่ อุโมงค์ เมื่อ เวลาเช้า มืด 23 แต่ เมื่อ ไม่ พบพระศพ
ของพระองค์ จึง มาเล่า ว่า นางได้ เห ็นนิ มิ ตเป็น ทูต สวรรค์ และทู ตน ั ้นบอกว่า พระองค์ ทรง
พระชนม์อยู่ 24 บางคนที่ อยู่กับเราก็ไปจนถึ งอุโมงค์ และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่านั ้น
ได้บอก แต่เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่� 25 พระองค์ตรัสแก่สองคนนั ้นว่า “โอ คนเขลา และมี
ใจเฉื่ อยในการเชื่อบรรดาคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้นั ้น 26 จําเป็นซึ่งพระคริสต์
จะต้องทนทุกข์ ทรมานอย่างนั ้น แล ้ว เข้า ในสง่า ราศี ของพระองค์ มิใช่ หรือ � 27 พระองค์
จึง ทรงเริม
่ อธิบายพระคัมภีร ์ ที่ เล็ง ถึง พระองค์ ทุ กข้อ ให้ เขาฟัง เริม
่ ต้น ตัง้ แต่ โมเสสและ
บรรดาศาสดาพยากรณ์ 28 เมื่อ เขามาใกล้ หมู่ บ้านที่ จะไปนั ้น พระองค์ ทรงกระทํา เหมือน
จะทรงดําเนิ น เลยไป 29 เขาจึง พูด หน่วงเหนี่ ยวพระองค์ ว่า “เชิญ หยุด พั กก ับ เรา เพราะว่า
จวนเย็นแล้ว และวันก็ล่วงไปมาก� พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขา 30 ต่อมาเมื่อ
พระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยกับเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณ แล้วหักส่ง
ให้เขา 31 ตาของเขาก็ หายฟางและเขาก็ รู จั
้ กพระองค์ แล้วพระองค์ ก็ อันตรธานไปจากเขา
32 เขาจึงพูดกนว
ั ่า “ใจเราเร่าร้อนภายใน เมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทาง เมื่อพระองค์ทรง
อธิบายพระคัมภีรให้
์ เราฟังมิใช่หรือ� 33 แล้วคนทัง้ สองนั ้ นก็ลุกขึ้นในโมงนั ้นเองกลับไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอ็ดคนชุมนุมกันอยูพร
่ ้อมทัง้ พรรคพวก 34 กําลังพูดกั
นว่า “องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ และได้ ปรากฏแก่ ซีโมน� 35 ฝ่ายสองคน
นั ้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทาง และที่เขาได้รู จั
้ กพระองค์โดยการหักขนมปังนั ้น
13

พระเยซูทรงปรากฏต่ออัครสาวกสิบคน (มธ 28:16-17; มก 16:14; ยน 20:19-23)
36 เมื่อ เขาทัง
้ สองกําลัง เล่า เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น พระเยซู เองทรงยืน อยู่ ที่ ท่ามกลางเขา
และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงเป็นสุข เถิด� 37 ฝ่ายเขาทัง้ หลายสะดุ้ง ตกใจกลัว คิด
ว่า เห็น ผี 38 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายวุน
่ วายใจทําไม เหตุ ไฉนความคิด สน
เท่ห์จึงบังเกิดขึ้นในใจของท่านทัง้ หลายเล่า 39 จงดู มือของเราและเท้าของเราว่า เป็นเรา
เอง จงคลําตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้ อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยูนั
่ ้น� 40 เมื่อตรั
สอย่างนั ้นแล้ว พระองค์ทรงสําแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขาเห็น 41 เมื่อเขาทัง้ หลายยัง
ไม่ปลงใจเชื่อ เพราะเป็นเรือ
่ งน่ายินดีอย่างเหลือเชื่อ และกําลังประหลาดใจอยู่ พระองค์จึง
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ตรัสถามเขาว่า “พวกท่านมีอาหารกินที่นี่ บ้างไหม� 42 เขาก็เอาปลาย่างชิน
้ หนึ่ งกับรวงผึ้ง
43
ชิน
้ หนึ่ ง มาถวายพระองค์ พระองค์ ทรงรับ มาเสวยต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 44 พระองค์ ตรัส
กับ เขาว่า “นี่ เป็น ถ้อยคํา ของเรา ซึ่ง เราได้ บอกไว้แก่ ท่านทัง้ หลายเมื่อ เรายัง อยู่ กั บท ่า นว่า
บรรดาคํา ที่ เข ียนไว้ ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และในคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ และใน
หนั งสือ สดุ ดี กล ่าวถึง เรานั ้น จําเป็น จะต้องสําเร็จ� 45 ครัง้ นั ้น พระองค์ ทรงบันดาลให้ ใจ
เขาทัง้ หลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร ์
คําบัญชาที่ยิง่ ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)
พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “มี คํา เขียนไว้ อย่างนั ้ นว ่า พระคริสต์ จะต้องทนทุกข์ ทรมาน
และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที ่สาม 47 และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์
เรือ
่ งการกลับ ใจใหม่ และเรือ
่ งยกบาปทั ่ วท ุก ประเทศ ตัง้ ต้ นที ่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 48 ท่านทัง้
หลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั ้น
46

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)
49 และดู เถิด เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั ้นมาเหนื อท่านทัง
้ หลาย แต่ ท่าน
ทัง้ หลายจงคอยอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม กว่า ท่านจะได้ ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชที่มาจากเบื้อง
บน� 50 พระองค์จึงพาเขาออกไปถึงหมู่บ้านเบธานี แล้วทรงยกพระหัตถ์ อวยพรเขา 51 ต่อ
มาเมื่อ ทรงอวยพรอยู่ นั ้น พระองค์ จึง ไปจากเขา แล ้ว ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปสู่ สวรรค์ 52 เขาทัง้
หลายจึงนมัสการพระองค์ แลว
้ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม มีความยินดีเป็นอันมาก 53 เขาทัง้
หลายอยูใ่ นพระวิหารทุกวัน สรรเสริญและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยอห์น

ยอห์น ผู้เขียนข่าวประเสริฐนี้ เป็นบุตรชายของเศเบดีและสะโลเมและเป็นน้ องชายของ
ยากอบ ท่านเป็นคนหนึ่ งในสามที่ มี ความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพระเยซู คือเปโตรและยากอบ
ท่านเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรัก ยอห์นได้กล่าวถึงตนเองว่าท่านเป็นสาวกที่เอนตัวลงที่พระ
ทรวงของพระเยซู เป็นสาวกนั ้นผูที
้ ่พระเยซูทรงรักและเป็นผูที
้ ่พระเยซูทรงให้เลี้ยงดูมารดา
ของพระองค์
ยอห์นได้เขียนข่าวประเสริฐนี้ ข้น
ึ ภายหลังข่าวประเสริฐของมัทธิว มาระโก และลูกา อาจ
เป็นประมาณปีค�ศ� 90
ท่านได้เขียนหนั งสือในพระคัมภีรใหม่
์
ไว้ห้าเล่มคือ หนังสือยอห์น จดหมายสามฉบับและ
หนั งสือวิวรณ์
ยากอบพี่ ชายของยอห์น ได้ ถู กกษั ตริย์ เฮโรดฆ่า ตาย (กิจการ บทที่ 12) หน ังสื ออ ้า งอิง
หลายเล่ม ในคริสตจักรของเหล่าบรรพบุรุษ ระบุ ว่า ต่อ มายอห์นได้ ไปเผยแพร่พระวจนะใน
เมืองเอเฟซัส และได้ นํา นางมารีย์ ไปกั บท ่านด้วย ในสมัย การปกครองของจักรพรรดิ โดม
ิเธียน ท่านได้ ถู กเนรเทศไปที่ เกาะปัทมอสและที่ นั่นเองท่านได้ เขียนหนั งสือวิวรณ์ ขึ้น ท่าน
ได้รบ
ั การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัยที่จักรพรรดิเทรจันทร์เริม
่ ครองราชในปีค�ศ� 98
เราเชื่อว่า ถ้อยคําที่เขียนในข่าวประเสริฐของยอห์นตลอดทัง้ เล่มนน
ั ้ ได้รบ
ั การดลใจจาก
พระเจ้า อย่างแท้ จริง ยอห์น ได้ กล ่า วอ้างไว้ว่า ท่านได้ เข ียนในลักษณะเป็น คํา พูด ยาวๆ ชน
ิดคําต่อคําจากพระเยซู และคนอื่นๆพระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคํายอห์นเป็นแต่ ผู้บันทึกคํา
เหล่านั ้น
เป้ าหมายเบื้องต้นของข่าวประเสริฐแห่งหนั งสือยอห์น ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่า พระเยซู เป็น
พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า (ยน 20:31) หนังสือยอห์นนี้ ได้มุ ่งไปที่ คําตรัสของพระเยซู
มากกว่า กิจการของพระองค์ เก ื อบจะครึง่ หนึ่ ง ของข่าวประเสริฐ แห่ง หนั งสือ ยอห์น เป็น คํา
ตรัสโดยตรงจากพระเยซู
โครงการแห่งความรอดได้รบ
ั การกล่าวถึงมากและชัดเจนที่สุดในข่าวประเสริฐของยอห์
นมากกว่าที่อ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40, 47) ทุกคนที่จะ
เอาชนะวิญญาณจิตทัง้ หลายเพื่อพระคริสต์จะต้องเน้ นถึงความรอดเช่นกัน ผูใดที
้
่วางใจใน
องค์ พระคริสต์ และยอมพึ่ง ในพระองค์ สําหรับ ความรอด ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั การบังเกิด ใหม่ เป็น
บุตรของพระเจ้าและได้รบ
ั ชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า
1 ในเริม
่ แรกนั ้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวา
ทะทรงเป็นพระเจ้า 2 ในเริม
่ ับพระเจ้า
่ แรกนั ้นพระองค์นั้นทรงอยูก
พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิง่ สารพัด
พระองค์ ทรงสร้างสิง่ ทัง้ ปวงขึ้น มา และในบรรดาสิง่ ที่ เป็น มานั ้น ไม่มี สัก สิง่ เดียวที่ ได้
เป็น มานอกเหนื อ พระองค์ 4 ในพระองค์ มี ชว
ิ และชี วิตน น
ั ้ เป็น ความสว่างของมนุษย์ ทัง้
ี ต
ปวง 5 ความสว่างนั ้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่
3

ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ชื่อยอห์น 7 ท่านผู้นี้ มาเพื่อเป็นพยาน เพื่อเป็นพยาน
ถึงความสว่างนั ้น เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน 8 ท่านไม่ใช่ความสว่างนั ้น แต่
6 มีชายคนหนึ่ งที่ พระเจ้าทรงใช้มา
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ทรงใช้มาเพื่อ เป็นพยานถึงความสว่างนั ้น 9 เป็น ความสว่างแท้ นั ้น ซึ่งส่องสว่างแก่ ทุ กคน
ที่ เข้ามาในโลก 10 พระองค์ ทรงอยู่ในโลก และพระองค์ ได้ ทรงสร้างโลก และโลกหาได้ รู จั
้ ก
พระองค์ไม่
พระสัญญายิง่ ใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ
11 พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง พวก ของ พระองค์ และ พวก ของ พระองค์ นั ้น หา ได้ ต้อนรับ
พระองค์ ไม่ 12 แต่ ส่วนบรรดาผู้ที่ ต้อนรับพระองค์ พระองค์ ทรงประทานอํานาจให้เป็นบุตร
ของพระเจ้า คือ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระนามของพระองค์ 13 ซึ่ งม ิ ได้ เก ิด จากเลื อด หรือ
ความประสงค์ของเนื้ อหนั ง หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์
14 พระวาทะได้ ทรงสภาพของเนื้ อ หนั ง และทรงอยู่ ท่ามกลางเรา (และเราทัง
้ หลายได้
เห ็น สง่า ราศี ของพระองค์ คือ สง่า ราศี อน
ั สมกับ พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด จากพระบิดา�
บริบูรณ์ ด้วยพระคุณและความจริง
คําพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก 3:1-18)
“นี่ แหละคือพระองค์ผูที
้ ่ข้าพเจ้าได้
กล่าวถึงว่า พระองค์ผูเสด็
้
จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์
ทรงดํารงอยู่ ก่อนข้าพเจ้า� 16 และเราทัง้ หลายได้ รบ
ั จากความบริบู รณ ์ ของพระองค์ เป็น
พระคุณ ซ้อน พระ คุ ณ 17 เพราะ ว่า ได้ ทรง ประทาน พระ ราช บัญญั ติ นั ้น ทาง โมเสส ส่วน
พระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ 18 ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลย พระ
บุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด มา ผู้ ทรงสถิต ในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ ทรงสําแดง
พระเจ้า แล้ว 19 นี่ แหละเป็น คํา พยานของยอห์น เมื่อ พวกยิว ส่ง พวกปุโรหิต และพวกเลวี
จากกรุ งเยรู ซาเล็มไปถามท่านว่า “ท่านคือผู้ใด� 20 ท่านได้ ยอมรับ และมิได้ ปฏิเสธ แต่ ได้
ยอมรับ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ พระคริสต์� 21 เขาทัง้ หลายจึง ถามท่านว่า “ถ้า เช่น นั ้น ท่านเป็น
ใครเล่า ท่านเป็น เอลี ยาห์ หรือ � ท่านตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ เอลี ยาห์� “ท่านเป็น ศาสดา
พยากรณ์ ผู้นั ้นหรือ� และท่านตอบว่า “มิได้ � 22 คนเหล่านั ้นจึงถามท่านว่า “ท่านเป็นใคร
เพื่อเราจะได้ตอบผูที
้ ่ใช้เรามา ท่านกล่าวว่าท่านเป็นใคร� 23 ท่านตอบว่า “เราเป็นเสียงของ
ผูที
้ ่ร้องในถิน
่ ทุรกันดารว่า ‘จงกระทํามรรคาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าให้ตรงไป� ตามที่อิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้� 24 ฝ่ายผู้ที่ได้รับใช้มานน
ั ้ เป็นของพวกฟาริสี 25 เขาเหล่านั ้นก็
ได้ถามท่านว่า “ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ หรือเอลี ยาห์ หรือศาสดาพยากรณ์ ผู้นั ้นแล้ว ทําไม
ท่านจึงทําพิธบ
ี ัพติศมา� 26 ยอห์นได้ตอบเขาเหล่านั ้ นว่า “ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยนํ้า แต่
มีพระองค์หน่งึ ซึ่งประทับอยใู่ นหมู่พวกท่านนั ้น ท่านไม่รู จ
้ ัก 27 พระองค์นั ้นแหละ ผูเสด็
้
จมา
ภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า แม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้า
ก็ไม่บังควรที่ จะแก้� 28 เหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นที ่เบธาบาราฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น อันเป็
นที่ซ่ึงยอห์นกําลังให้บัพติศมาอยู่
15 ยอห์นได้เป็ นพยานถึงพระองค์และร้องประกาศว่า

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (วว 5:6)
29 วั นร ุ่ง ขึ้น ยอห์น เห็น พระเยซู กําลัง เสด็จ มาทางท่าน ท่านจึง กล่าวว่า “จงดู พระเมษ
โปดกของพระเจ้า ผู้ ทรงรับ ความผิด บาปของโลกไปเสีย 30 พระองค์ นี้ แหละที่ ข้าพเจ้า ได้
กล่าวว่า ‘ภายหลังข้าพเจ้าจะมี ผู้หน่งึ เสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ ทรง
ดํารงอยู่ ก่อนข้าพเจ้า� 31 ข้าพเจ้า เองก็ ไม่ ได้ รู ้จัก พระองค์ แต่ เพื่อ ให้ พระองค์ ทรงเป็ นที ่
ประจักษ์ แก่ พวกอิสราเอล ข้าพเจ้า จึง ได้ มาให้ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า� 32 และยอห์ นกล่า วเป็น
พยานว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์ และทรงสถิต
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บนพระองค์ 33 ข้าพเจ้าเองไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่ พระองค์ ผู้ได้ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมา
ด้วยนํ้า พระองค์นั ้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยู่
บนผู้ ใด ผู้ นั ้น แหละเป็น ผู้ ให้บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 34 และข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็น
แล้ว และได้เป็นพยานว่า พระองค์นี้ แหละ เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
พระราชกิจของพระเยซู อันดรู วช
์ ก
ั ชวนเปโตร
รุ ง่ ขึ้ นอ ีก วัน หนึ่ ง ยอห์ นกํา ลัง ยืน อยู่ กับ สาวกของท่านสองคน 36 และท่านมองดู พระ
เยซูขณะที่พระองค์ทรงดําเนิ นและกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า� 37 สาวกสอง
คนนั ้น ได้ยน
ิ ท่านพูด เช่น นี้ เขาจึง ติดตามพระเยซู ไป 38 พระเยซู ทรงเหลียวหลัง และทอด
พระเนตรเห็น เขาตามพระองค์ มา จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านหาอะไร� และเขาทัง้ สองทูล
พระองค์ว่า “รับบี� (ซึ่งแปลว่าอาจารย์� “ท่านอยูที
่ ่ไหน� 39 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “มาดู
เถิด� เขาก็ไปและเห็นที่ซ่ึงพระองค์ทรงอาศัยและวันนั ้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์ เพราะ
ขณะนั ้น ประมาณสี่ โมงเย็น แล้ว 40 คนหนึ่ ง ในสองคนที่ ได้ ยิน ยอห์ นพูด และได้ ติ ดตามพ
ระองค์ ไปนั ้น คื ออ ัน ดรู ว์น้องชายของซี โมนเปโตร 41 แล ้ วอ ัน ดรู ว์ก็ ไปหาซี โมนพี่ ชายของ
ตนก่อน และบอกเขาว่า “เราได้พบพระเมสสิยาห์แล้ว� ซึ่งแปลว่าพระคริสต์ 42 อันดรู วจ
์ ึง
พาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู และเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตรัสว่า “ท่านคือซีโม
นบุตรชายโยนาห์ เขาจะเรียกท่านว่าเคฟาส� ซึ่งแปลว่าศิลา 43 วันรุ่งขึ้นพระเยซูตัง้ พระทัย
จะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี และพระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา� 44 ฟี
ลิ ปมาจากเบธไซดา เมืองของอันดรู วแ
์ ละเปโตร 45 ฟี ลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่า
“เราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในพระราชบัญญัติ และที่พวกศาสดาพยากรณ์ ได้
กล่าวถึง คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ บุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานาเอลถามเขาว่า “สิ ่ งด ี อน
ั
47
ใดจะมาจากนาซาเร็ธได้ หรือ� ฟี ลิ ปตอบเขาว่า “มาดูเถิด� พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น
นาธานาเอลมาหาพระองค์ จึง ตรัสถึง เรือ
่ งตัว เขาว่า “ดู เถิด ชนอิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่ มี
อุบาย� 48 นาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงรู จ
้ ักข้าพระองค์ได้อย่างไร� พระ
เยซู ตรัสตอบเขาว่า “ก่อนที่ ฟี ลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยู่ที่ ใต้ ต้นมะเดื่อนั ้น เราเห็นท่าน�
49 นาธานาเอลทูล ตอบพระองค์ ว่า “รับ บี พระองค์ ทรงเป็ น พระบุตรของพระเจ้า พระองค์
ทรงเป็นกษั ตริย์ของชนชาติ อิสราเอล� 50 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่า
เราเห็นท่านอยู่ใต้ ต้นมะเดื่อนั ้น ท่านจึงเชื่อหรือ ท่านจะได้ เห็นเหตุการณ์ ใหญ่กว่านันอ
้ ีก�
51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง
้ หลายว่า ภายหลังท่านจะได้เห็
นท้องฟ้าเปิดออก และเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยูเ่ หนื อบุตรมนุษย์�
35

2
งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา
วัน ที่ สามมี งานสมรสที่ หมู่ บ้านคานาแคว้น กาลิ ลี และมารดาของพระเยซู ก็ อยู่ ที่ นั่น
2 พระเยซู และสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั ้น 3 เมื่อนํ้าองุน
่ หมดแล้ว มารดาของ
พระเยซูทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีน้าํ องุน
่ � 4 พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ข้าพเจ้าเกี่ยว
ข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า เวลาของข้าพเจ้า ยัง ไม่ มาถึง � 5 มารดาของพระองค์ จึง บอกพวก
คนใช้ว่า “ท่านจะสัง่ พวกเจ้าให้ทําสิง่ ใด ก็ จงกระทําตามเถิด� 6 มีโอ่งหินตัง้ อยู่ที่ นั ่นหกใบ
ตามธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิว จุน้าํ ใบละสี่ หา้ ถัง 7 พระเยซู ตรัสสงั ่ เขาว่า “จงตักนํ้า
ใส่ โอ่งให้เต็มเถิด� และเขาก็ตักนํ้าใส่ โอ่งเต็มเสมอปาก 8 แล้วพระองค์ตรัสสงั ่ เขาว่า “จง
ตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้ 9 เมื่อเจ้าภาพชิมน้าํ ที่กลายเป็นนํ้าองุน
่ แล้ว และ
ไม่ รู ว่
้ า มาจากไหน (แต่ คนใช้ ที่ ตัก นํ้า นั ้ นร ู้� เจ้ าภาพจึง เรียกเจ้า บ่าวมา 10 และพู ดก ับ เขา
1
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ว่า “ใครๆเขาก็เอานํ้าองุน
่ อย่างดีมาให้ก่อน และเมื่อได้ด่ืมกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่
ท่านเก็ บน ้าํ องุน
่ อย่างดี ไว้จนถึ งบ ัด นี้ � 11 การอัศจรรย์ ครัง้ แรกนี้ พระเยซู ได้ ทรงกระทํา ที่
บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสําแดงสง่าราศีของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้
เชื่อในพระองค์ 12 ภายหลังเหตุการณ์ นี้ พระองค์ก็เสด็จลงไปยังเมืองคาเปอรนาอุม พร้อม
กับมารดาและน้ องชายและสาวกของพระองค์ และอยูที
่ ่นั ่นเพียงไม่กี่วัน
พระเยซูทรงชําระพระวิหาร
13 เทศกาลปั ส กาของพวกยิว ใกล้ เข ้า มาแล้ว และพระเยซู เสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
14 ในพระวิหารพระองค์ ทรงพบคนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรับ แลกเงิน นั ่ง อยู่
15 เมื่อ พระองค์ ทรงเอาเชือกทํา เป็ น แส้ พระองค์ ทรงไล่ คนเหล่า นั ้น พร ้ อมกับ แกะและวัว
ออกไปจากพระวิหาร และทรงเทเงิน ของคนรับ แลกเงิน และควํา่ โต๊ะ 16 และพระองค์ ตรัส
แก่ บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่า นี้ ไปเสีย อย่า ทํา พระนิ เวศของพระบิดาเรา
ให้เป็ นที ่ ค้าขาย � 17 พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึก ขึ้น ได้ ถึง คํา ที่ เข ียนไว้ว่า ‘ความร้อนใจ
ในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้น ข้า พระองค์� 18 พวกยิว จึง ทูล พระองค์ ว่า “ท่าน
จะแสดงหมายสําคัญ อะไรให้ เราเห็น ว่า ท่านมี อาํ นาจกระทํา การเช่น นี้ ได้ � 19 พระเยซู จึง
ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “ทําลายวิหารนี้ เสีย แล ้ว เราจะยกขึ้น ในสามวัน� 20 พวกยิว จึง
ทูล ว่า “พระวิหารนี้ เขาสร้างถึง สี่ สิ บหกปี จึง สําเร็จ และท่านจะยกขึ้น ใหม่ ในสามวัน หรือ�
21 แต่ พระวิหารที่ พระองค์ ตรัส ถึง นั ้น คือ พระกายของพระองค์ 22 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ พระองค์
ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้วา่ พระองค์ได้ตรัสดังนี้
ไว้แก่ เขา และเขาก็ เชื่อ พระคัมภีร แ
์ ละพระดํารัส ที่ พระเยซู ได้ ตรัส แล้ วน ัน
้ 23 เมื่อ พระองค์
ประทับ ณ กรุ งเยรู ซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปัสกานั ้น มีคนเป็ นอันมากได้เชื่อในพระนาม
ของพระองค์ เมื่อ เขาได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา 24 แต่ พระเยซู มิได้ ทรง
วางพระทัยในคนเหล่านั ้น เพราะพระองค์ทรงรู จ
้ ักมนุษย์ทุกคน 25 และไม่มีความจําเป็ นที ่
จะมีพยานในเรือ
่ งมนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูในมนุ
่
ษย์

3
นิ โคเดมัสกับการบังเกิดใหม่

1 มีชายคนหนึ่ งในพวกฟาริสี ชื่อนิ โคเดมัสเป็ นขุนนางของพวกยิว 2 ชายผู้นี้ ได้ มาหาพระ

เยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่า “รับบี พวกข้าพเจ้าทราบอยูว
่ า่ ท่านเป็นครที
ู ่มาจาก
พระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทําการอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทํานั ้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรง
สถิต อยู่ กับ เขาด้วย� 3 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดไม่
ได้ บังเกิด ใหม่ ผู้ นั ้น จะเห็น อาณาจักรของพระเจ้า ไม่ ได้ � 4 นิ โคเดมัส ทูล พระองค์ ว่า “คน
ชราแล้ว จะบังเกิด ใหม่ อย่างไรได้ จะเข้ าในครรภ์ มารดาครัง้ ที่ สองและบังเกิด ใหม่ ได้ หรือ �
5 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดไม่ ได้ บังเกิด จากนํ้า และพระ
วิญญาณ ผู้ นั ้น จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ ได้ 6 ซึ่ งบ ัง เกิด จากเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เนื้ อ
หนั ง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ 7 อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า
ท่านต้องบังเกิด ใหม่ 8 ลมใคร่จะพัด ไปข้างไหนก็ พัด ไปข้างนั ้น และท่านได้ยน
ิ เสียงลมนั ้น
แต่ท่านไม่รู ว่
้ าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั ้นทุก
9
คน� นิ โคเดมัส ทูล พระองค์ ว่า “เหตุการณ์ อย่างนี้ จะเป็น ไปอย่างไรได้� 10 พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “ท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอล และยังไม่ เข้าใจสิง่ เหล่านี้ หรือ 11 เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า พวกเราพูดสิง่ ที่เรารู ้ และเป็นพยานถึงสิง่ ที่เราได้เห็น และท่านหาได้
รับคําพยานของเราไม่ 12 ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ ฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อ ถ้าเราบอกท่านถึง
สิง่ ฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อได้อย่างไร 13 ไม่มีผู้ใดได้ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจาก
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สวรรค์ คื อบ ุ ตรมนุษย์ ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ นั ้น 14 โมเสสได้ ยกงู ข้น
ึ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารฉั นใด
บุ ตรมนุษย์ จะต้องถูก ยกขึ้น ฉั น นั ้น 15 เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ จะไม่ พินาศ แต่ มี ชี วิตน ิ
รันดร์ 16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่
บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่ เชื่อในพระบุตรนั ้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 17 เพราะว่าพระเจ้า
ไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอด
โดยพระบุตรนั ้น 18 ผู้ ที่ เชื่อ ในพระบุตรก็ ไม่ ต้องถูก พิพากษาลงโทษ แต่ ผู้ ที่ มิได้ เชื่ อก ็ ต้อง
ถูก พิพากษาลงโทษอยู่ แล้ว เพราะเขามิ ได้ เชื่อ ในพระนามพระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด จาก
พระเจ้า 19 หลักของการพิพากษามี อย่างนี้ คือความสว่างได้ เข้ามาในโลกแล้ว แต่ มนุษย์
ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะกิจการของเขาชัว่ 20 เพราะทุกคนที่ ประพฤติ
ชัวก
่ ็เกลียดความสว่าง และไม่มาถึงความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระทําของตนจะถูกตําหนิ
21 แต่ ผู้ ที่ ประพฤติ ตามความจริงก ็ มาสู่ ความสว่าง เพื่อ จะให้การกระทํา ของตนปรากฏว่า
ได้กระทําการนั ้นโดยพึ่งพระเจ้า�
คําพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
22 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ เสด็จ เข้าไปในแคว้น ยู เดี ยก ับ สาวกของพระองค์
และทรงประทั บท ี่นั่ นก ับ เขา และให้ บัพ ติศ มา 23 ยอห์ นก ็ ให้ บัพ ติศ มาอยู่ ที่ อายโนนใกล้
หมู่ บ้านสาลิ มเหมือนกัน เพราะที่ นั่นมีน้ํามาก และผู้คนก็ พากันมารับบัพติศมา 24 เพราะ
ยอห์น ยัง ไม่ ติด คุก 25 เก ิ ดการโต้ เถียงกัน ขึ้น ระหว่างสาวกของยอห์ นก ับ พวกยิว เรือ
่ งการ
ชําระ 26 สาวกของยอห์น จึง ไปหายอห์น และพูด ว่า “รับ บี ท่านที่ อยู่ กับ อาจารย์ ฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั ้น ดูเถิด ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและคนทัง้ ปวง
ก็ พากันไปหาท่าน� 27 ยอห์นตอบว่า “มนุษย์จะรับสิง่ ใดไม่ ได้ นอกจากที่ ทรงประทานจาก
สวรรค์ให้เขา 28 ท่านทัง้ หลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิ
ใช่พระคริสต์ แต่ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั พระบัญชาให้นํา เสด็จ พระองค์ 29 ท่านที่ มี เจ้ าสาวนั ่นแหละ
คือเจ้าบ่าว แต่ สหายของเจ้าบ่าวที่ ยน
ื ฟังเจ้าบ่าว ก็ ชื่นชมยินดี อย่างยิง่ เมื่อได้ยน
ิ เสียงของ
เจ้าบ่าว ฉะนั ้นความปี ติ ยินดี ของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ ยมแล้ว 30 พระองค์ ต้องทรงยิง่ ใหญ่ขึ้น
แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�
ชีวิตนิรน
ั ดร์สําหรับผู้ที่เชื่อ
31 พระองค์ผูเสด็
้
จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนื อทุกสิง่ ผูที
้ ่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลก
และพูดตามอย่างโลก พระองค์ ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ ทรงเป็นใหญ่เหนื อทุกสิง่ 32 พระองค์
ทรงเป็นพยานถึงสิง่ ซึ่งพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นและได้ ยิน แต่ ไม่มีผู้ใดรับคําพยานของ
พระองค์ 33 ผู้ที่รับคําพยานของพระองค์ก็ประทับตราลงว่า พระเจ้าทรงสัตย์จริง 34 เพราะ
พระองค์ ผู้ที่ พระเจ้าทรงใช้มานัน
้ ทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ ทรง
ประทานพระวิญญาณอย่างจํากัดแด่พระองค์ 35 พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุก
สิง่ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 36 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็
จะไม่เห็นชีวต
ิ แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูก
่ ับเขา

4
เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี

1 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงทราบว่า

พวกฟาริสี ได้ ยินว่า พระเยซู ทรงมีสาวก
และให้ บัพ ติศ มามากกว่า ยอห์น (แม้ว ่า พระเยซู ไม่ ได้ ทรงให้ บัพ ติศ มาเอง แต่ สาวกของ
พระองค์ เป็น ผู้ ให้) 3 พระองค์ จึง เสด็จ ออกจากแคว้น ยู เดีย และกลับ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี อีก
2

ยอห์น 4:4

1150

ยอห์น 4:35

พระองค์ จํา ต้องเสด็จ ผ่านแคว้น สะมาเรีย 5 พระองค์ จึง เสด็จ ไปถึง เมืองหนึ่ ง ชื่อ สิ คาร์ใน
แคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรชายของตน
4

หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าํ ของยาโคบ
พระเยซูทรงดําเนิ นทางมาเหน็ ดเหนื่ อยจึงประทับบนขอบบ่อ
7
นั ้น เป็น เวลาประมาณเที่ยง มี หญิง ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง มาตัก นํ้า พระเยซู ตรัส กับ นาง
ว่า “ขอน้าํ ให้เราดื่ม บ้าง� 8 (ขณะนั ้น สาวกของพระองค์ เข ้า ไปซื้อ อาหารในเมือง� 9 หญิง
ชาวสะมาเรีย ทูล พระองค์ ว่า “ไฉนท่านผู้ เป็น ยิว จึง ขอนํ้า ดื่ม จากดิฉัน ผู้ เป็น หญิง สะมาเรีย
เพราะพวกยิว ไม่ คบหาชาวสะมาเรีย เลย� 10 พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ถ้า เจ้า ได้ รู จั
้ ก ของ
ประทานของพระเจ้า และรู จ
้ ักผู้ที่ พูดกับเจ้าว่า ‘ขอน้าํ ให้เราดื่มบ้าง� เจ้าจะได้ขอจากท่าน
ผู้นั ้น และท่านผู้นั้นจะให้น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ แก่ เจ้า� 11 นางทูลพระองค์ ว่า “ท่านเจ้าคะ
ท่านไม่ มี ถัง ตัก และบ่อ นี้ ก็ ลึก ท่านจะได้ น้ํา ประกอบด้วยชี วิตน ั ้นมาจากไหน 12 ท่านเป็น
ใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อน้าํ นี้ แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อ
นี้ รวมทังบ
้ ุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย�
6 บ่อน้า
ํ ของยาโคบอยูที
่ ่นั่น

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อนํ้าพุภายใน
13 พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ผู้ ใดที่ ด่ ื มน ้า
ํ นี้ จะกระหายอีก 14 แต่ ผู้ ใดที่ ด่ื มน้าํ ซึ่ง เราจะ
ให้แก่ เขานั ้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่ นํ้าซึ่งเราจะให้เขานั ้นจะบังเกิดเป็นบ่อนํ้าพุ ในตัวเขา
พลุ่ง ขึ้น ถึง ชี ว ิตน ิ รน
ั ดร์� 15 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ขอน้าํ นั ้น ให้ ดิ ฉั น เถิด เพื่ อด ิ
ฉั นจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ � 16 พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรียกสามี
ของเจ้ามานี่ เถิด� 17 นางทูลตอบว่า “ดิ ฉั นไม่ มี สามี ค่ะ� พระเยซู ตรัสกับนางว่า “เจ้ าพูด
ถูก แล้ วว ่า ‘ดิ ฉั น ไม่ มี สามี � 18 เพราะเจ้า ได้ มี สามี ห้า คนแล้ว และคนที่ เจ้ ามี อยู่ เดีย
๋ วนี้ ก็
ไม่ใช่ สามี ของเจ้า เรือ
่ งนี้ เจ้ าพูด จริง� 19 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ดิ ฉั น เห็น จริง
แล้วว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้ แต่พวกท่าน
ว่า สถานที่ ที่ ควรนมัสการนั ้น คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม� 21 พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “หญิง เอ๋ย เชื่อ
เราเถิด จะมี เวลาหนึ่ ง ที่ พวกเจ้า จะมิ ได้ ไหว้นม ัส การพระบิดาเฉพาะที่ ภู เขานี้ หรือ ที่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 22 ซึ่งพวกเจ้านมัสการนั ้นเจ้าไม่รู จ
้ ัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารู จั
้ ก เพราะความ
รอดนั ้นเนื่ องมาจากพวกยิว 23 แต่เวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผูที
้ ่นม
ัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดา
ทรงแสวงหาคนเช่น นั ้น นมัสการพระองค์ 24 พระเจ้า ทรงเป็น พระวิญญาณ และผู้ ที่ นม ัส
การพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง� 25 นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉั นท
ราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่า พระคริสต์ จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรง
ชีแ
้ จงทุกสิง่ แก่เรา� 26 พระเยซู ตรัสกับนางว่า “เราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั ้น� 27 ขณะนั ้น
สาวกของพระองค์ก็มาถึง และเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผูหญิ
้ ง แต่ไม่มใคร
ี
ถามว่า “พระองค์ ทรงประสงค์ อะไร� หรือ “ทําไมพระองค์ จึงทรงสนทนากับนาง� 28 หญิง
นั ้นจึงทิง้ หม้อนํ้าไว้และเข้าไปในเมืองและบอกคนทัง้ ปวงว่า 29 “มาดูท่านผู้หน่งึ ที่เล่าถึงสิง่
สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา ท่านผูนี
้ ้ มิใช่พระคริสต์หรือ� 30 คนทัง้ หลายจึงพากันออกจากเมือง
ไปหาพระองค์ 31 ในระหว่างนั ้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เชิญรับ
ประทานเถิด� 32 แต่ พระองค์ ตรัสกับเขาว่า “เรามี อาหารรับประทานที่ ท่านทัง้ หลายไม่ รู �
้
33 พวกสาวกจึง ถามกั นว ่า “มี ใครเอาอาหารมาถวายพระองค์ แล ้ว หรือ� 34 พระเยซู ตรัส
กับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทําให้
งานของพระองค์ สําเร็จ 35 ท่านทัง้ หลายว่า อี กสี่ เดือนจะถึง ฤดู เก ี่ยวข้าวมิ ใช่ หรือ ดู เถิด
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เราบอกท่านทัง้ หลายว่า เงยหน้า ขึ้น ดู นาเถิด ว่าทุ่ง นาก็ ขาว ถึง เวลาเกี่ยวแล้ว 36 คนที ่เก
ี่ย วก็ กําลัง ได้ รบ
ั ค่า จ้าง และกําลัง สํ่า สมพืช ผลไว้สําหรับ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ เพื่อ ทัง้ คนหว่านและ
คนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกัน 37 เพราะในเรือ
่ งนี้ คําที่กล่าวไว้นี้ เป็นความจริง คือ ‘คนหนึ่ ง
หว่านและอีกคนหนึ่ งเกี่ยว� 38 เราใช้ท่านทัง้ หลายไปเกี่ยวสิง่ ที่ ท่านมิได้ ลงแรงทํา คนอื่น
ได้ลงแรงทํา และท่านได้ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาวสะมาเรียเป็ นอันมากที่มาจาก
เมืองนั ้นได้เชื่อในพระองค์ เพราะคําพยานของหญิงผูนั
้ ้น ที่วา่ “ท่านเล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั น
ได้กระทํา�
ชาวสะมาเรียได้รบ
ั ความรอดเพิม
่ ขึ้นอีก
ฉะนั ้น เมื่อ ชาวสะมาเรียมาถึง พระองค์ เขาจึง ทูล เชิญ พระองค์ ให้ ประทั บอย ู่ กับ เขา
และพระองค์ ก็ ประทั บท ี่ นั่น สองวัน 41 และคนอื่น เป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ เพราะพระดํารัส ของ
พระองค์ 42 เขาเหล่านั ้นพูดกับหญิงนั ้นว่า “ตัง้ แต่นี้ ไปที่เราเชื่อนั ้นมใช่
ิ เพราะคําของเจ้า แต่
เพราะเราได้ยน
ิ เอง และเรารู แน่
้ ว่าท่านองค์นี้ เป็นผู้ชว
้
่ ยโลกให้รอด คือพระคริสต์� 43 ครัน
44
ล่วงไปสองวัน พระองค์ ก็ เสด็จ ออกจากที่ นั่น ไปยัง แคว้น กาลิ ลี เพราะพระเยซู เองทรง
เป็นพยานว่า “ศาสดาพยากรณ์ ไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตน� 45 ฉะนั ้นเมื่อพระองค์
เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลี ชาวกาลิลีได้ต้อนรับพระองค์ เพราะเขาได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระองค์ได้
ทรงกระทําในเทศกาลเลี้ยง ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเขาทัง้ หลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยงนั ้น
ด้วย
40

ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง

46 ฉะนั ้นพระเยซู จึงได้ เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิ ลีอีก

อันเป็ นที่ซ่ึงพระองค์ทรง
กระทําให้น้ํากลายเป็นนํ้าองุน
่ และที่เมืองคาเปอรนาอุมมีขุนนางคนหนึ่ ง บุตรชายของท่าน
ป่วยหนั ก 47 เมื่อ ท่านได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเยซู ได้ เสด็จ มาจากแคว้น ยู เดีย ไปยัง แคว้น กาลิ ลี
แล้ว ท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จลงไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตาย
แล้ว 48 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ ท่าน
ก็ จะไม่เชื่อ� 49 ขุนนางผู้นั้นทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอเสด็จไปก่อนที่ บุ ตรของข้า
พระองค์จะตาย� 50 พระเยซูตรัสกับท่านว่า “กลับไปเถิด บุตรชายของท่านจะไม่ตาย� ท่าน
ก็เชื่อพระดํารัสที่พระเยซูตรัสกับท่าน จึงทูลลาไป 51 ขณะที่ท่านกลับไปนั ้น พวกผูรั
้ บใช้ของ
52
ท่านได้ มาพบและเรียนท่านว่า “บุ ตรชายของท่านหายแล้ว� ท่านจึงถามถึงเวลาที่ บุ ตร
ค่อยทุเลาขึ้นนั ้น และพวกผูรั
้ บใช้ก็เรียนท่านว่า “ไข้หายเมื่อวานนี้ เวลาบ่ายโมง� 53 บิดาจึง
รู ว้ า่ ชัว่ โมงนั ้นเป็นเวลาที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่า “บุตรชายของท่านจะไม่ตาย� และท่าน
เองก็เชื่อพร้อมทัง้ ครัวเรือนของท่านด้วย 54 นี่ เป็นการอัศจรรย์ที่สองซึ่งพระเยซูทรงกระทํา
เมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี

5
ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา

1 หลัง จากนั ้ นก็ถึง เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว

และพระเยซู ก็ เสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ภาษาฮีบรู เรียกสระนั ้นว่า เบธซาธา เป็
3
นที ่ซ่ึ งมีศาลาห้าหลัง ในศาลาเหล่านั ้ นมีคนป่วยเป็ นอันมากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย
คนผอมแห้ง กําลัง คอยนํ้า กระเพื่ อม 4 ด้วยมี ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ลงมากวนนํ้า ในสระนั ้น
เป็ นครงั ้ คราว เมื่อนํ้ากระเพื่อมนั ้น ผู้ใดก้าวลงไปในนํ้าก่อน ก็ จะหายจากโรคที่ เขาเป็นอยู่
นั ้น 5 ที่นั ่นมช
ี ายคนหนึ่ งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว 6 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั ้นนอน
อยู่ และทรงทราบว่า เขาป่วยอยู่ อย่างนั ้น นานแล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าปรารถนา
2 ในกรุ งเยรู ซาเล็มที่รม
ิ ประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่ ง
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จะหายโรคหรือ� 7 คนป่วยนั ้น ทูล ตอบพระองค์ ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อนํ้า กําลัง กระเพื่อมนั ้น
ไม่มีผู้ใดที่ จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว�
8 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “จงลุก ขึ้น ยกแคร่ของเจ้า และเดิน ไปเถิด� 9 ในทันใดนั ้น คนนั ้
นก ็ หายโรค และเขาก็ ยกแคร่ของเขาเดิน ไป วัน นั ้น เป็ นว ัน สะบาโต 10 ดัง นั ้น พวกยิว จึง พู
ดก ับ ชายที่ หายโรคนั ้ นว ่า “วัน นี้ เป็ นว ัน สะบาโต ที่ เจ้ าแบกแคร่ไปนั ้ นก ็ ผิด พระราชบัญญั
ติ � 11 คนนั ้น จึง ตอบเขาเหล่านั ้ นว ่า “ท่านที่ รก
ั ษาข้าพเจ้า ให้ หายโรคได้ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง
ยกแคร่ของเจ้า แบกเดิน ไปเถิด� ” 12 เขาเหล่า นั ้น ถามคนนั ้ นว ่า “คนที ่ สัง่ เจ้า ว่า ‘จงยก
แคร่ของเจ้า แบกเดิน ไปเถิด� นั ้น เป็น ผู้ ใด � 13 คนที ่ ได้ รับ การรักษาให้ หายโรคนั ้น ไม่ รู ้
ว่า เป็น ผู้ ใด เพราะพระเยซู เสด็จ หลบไปแล้ว เนื่ องจากขณะนั ้ นม ี คนอยู่ ที่ นั ่น เป็ นอ ัน มาก
14 ภายหลัง พระเยซู ได้ ทรงพบคนนั ้น ในพระวิหารและตรัส กับ เขาว่า “ดู เถิด เจ้ าหายโรค
แล้ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนั ้นเหตุรา้ ยกว่านั ้นจะเกิดกับเจ้า� 15 ชายคนนั ้ นก็ได้ออกไปและ
บอกพวกยิวว่า ท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั ้นคือพระเยซู 16 เหตุฉะนั ้นพวกยิวจึงข่มเหง
พระเยซู และแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําเช่นนั ้นในวันสะบา
โต 17 แต่พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “พระบิดาของเราก็ยงั ทรงกระทําการอยู่จนถึ งบัดนี้ และ
เราก็ทําด้วย� 18 เหตุฉะนั ้นพวกยิวยิง่ แสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ มิใช่เพราะพระองค์
ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั ้น แต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วย ซึ่งเป็นการกระทํา
ตนเสมอกับ พระเจ้า 19 ดัง นั ้น พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า พระบุตรจะกระทําสิง่ ใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เหน
็ พระบิดาทรงกระทํา เพราะสิง่ ใดที่
พระบิดาทรงกระทํา สิ่งนั ้นพระบุตรจึงทรงกระทําด้วย 20 เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร
และทรงสําแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิง่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา และพระองค์ จะทรงสําแดงให้
พระบุตรเห็นการที่ ยิง่ ใหญ่กว่านันอ
้ ีก เพื่อท่านทัง้ หลายจะประหลาดใจ 21 เพราะพระบิดา
ทรงทําให้คนที ่ตายแล้วฟื้ นขึ้นมาและมีชีวิตฉั นใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให้ผู้ใดมี
ชีวิตก็จะกระทําเหมือนกันฉั นนั ้น 22 เพราะว่าพระบิดามิได้ทรงพิพากษาผู้ใด แต่พระองค์
ได้ ทรงมอบการพิพากษาทัง้ สิน
้ ไว้กับพระบุตร 23 เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้ ถวายเกียรติ แด่ พระ
บุตรเหมือนที่ เขาถวายเกียรติ แด่ พระบิดา ผู้ใดไม่ ถวายเกียรติ แด่ พระบุตร ผู้นั ้ นก็ไม่ ถวาย
เกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา 24 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าผูใ้ ดฟัง
คําของเราและเชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั ้ นก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่
25
ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว
เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เวลาที่กําหนด
นั ้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยน
ิ พระสุรเสียงแห่งพระบุตร
ของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ ได้ ยินจะมี ชีวต
ิ 26 เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์ เอง
ฉั นใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมชี
ี วิตในพระองค์ฉั นนั ้น 27 และได้ทรงประทาน
ให้พระบุตรมีสิทธิอํานาจที่จะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์
การฟื้ นขึ้นมาสองแบบ
อย่า ประหลาดใจในข้อ นี้ เลย เพราะใกล้ จะถึง เวลาที่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในอุโมงค์ ฝัง ศพจะ
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ 29 และจะได้ออกมา คนทัง้ หลายที่ ได้ประพฤติดีก็ฟื้ นขึ้นสู่
ชีวต
ิ และคนทัง้ หลายที่ได้ประพฤติชัวก
่ ็จะฟื้ นขึ้นสู่การพิพากษา
28

บรรดาพยานของพระเยซูวา่ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
30 เรา จะ ทํา สิง
ิ อย่างไร เรา ก็ พิพากษา อย่าง นั ้น และ
่ ใด ตาม อําเภอ ใจ ไม่ ได้ เรา ได้ยน
การพิพากษาของเราก็ ยุติธรรม เพราะเรามิ ได้ มุ ่ง ที่ จะทํา ตามใจของเราเอง แต่ ตามพระ
ประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 31 ถ้าเราเป็นพยานถึงตัวเราเอง คําพยานของเราก็ไม่
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จริง 32 มีอีกผู้หน่งึ ที่เป็นพยานถึงเรา และเรารู ว้ า่ คําพยานที่พระองค์ทรงเป็นพยานถึงเรา
นั ้น เป็นความจริง 33 ท่านทัง้ หลายได้ใช้คนไปหายอห์น และยอห์นก็ได้เป็นพยานถึงความ
จริง 34 เรามิ ได้ รับคําพยานจากมนุษย์ แต่ ที่ เรากล่าวสิง่ เหล่านี้ ก็ เพื่อให้ท่านทัง้ หลายรอด
35 ยอห์น เป็ น โคมที่ จุ ดสว่างไสว และท่านทัง
้ หลายก็ พอใจที่ จะชื่นชมยินดี ชว
ั ่ ขณะหนึ่ ง ใน
ความสว่างของยอห์นนั ้น 36 แต่คําพยานที่เรามีนั้นยิง่ ใหญ่กว่าคําพยานของยอห์น เพราะ
ว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทําให้สําเร็จ งานนี้ แหละเรากําลังทําอยูเ่ ป็นพยานถึงเราว่า
พระบิดาทรงใช้ เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา พระองค์ เองก็ ได้ ทรงเป็น พยานถึง
เรา ท่านทัง้ หลายไม่เคยได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์
38 และท่านทัง
้ หลายไม่ มี พระดํารัส ของพระองค์ อยู่ ในตั วท ่าน เพราะว่า ท่านทัง้ หลายมิ ได้
เชื่อในพระองค์ผู้ที่ พระบิดาทรงใช้มานน
ั ้ 39 จงค้นดู ในพระคัมภีร ์ เพราะท่านคิดว่าในพระ
คัมภีรน
์ ั ้ นมีชีวิตนิรน
ั ดร์ และพระคัมภีรน
์ ั ้นเป็นพยานถึงเรา 40 แต่ท่านทัง้ หลายไม่ยอมมา
หาเราเพื่อจะได้ชีวต
ิ 41 เราไม่รบ
ั เกียรติจากมนุษย์ 42 แต่เรารู ว้ า่ ท่านไม่มีความรักพระเจ้า
ในตั วท ่าน 43 เราได้ มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทัง้ หลายมิ ได้ รับ เรา ถ้า ผู้ อ่น
ื
44
จะมาในนามของเขาเอง ท่านทัง้ หลายก็ จะรับผู้นั ้น
ผู้ที่ ได้ รับยศศั กดิ์จากกันเอง และมิ
ได้ แสวงหายศศั กด ิ์ซ่ึง มาจากพระเจ้า เท่านั ้น ท่านจะเชื่อ ผู้ นั้น ได้ อย่างไร 45 อย่า คิด ว่า เรา
จะฟ้องท่านทัง้ หลายต่อพระบิดา มี ผู้ ฟ้องท่านแล้ว คือโมเสส ผู้ซึ่ง ท่านทัง้ หลายหวังใจอยู่
46 ถ้า ท่านทัง
้ หลายเชื่อ โมเสส ท่านทัง้ หลายก็ จะเชื่อ เรา เพราะโมเสสได้ เข ีย นกล่า วถึง เรา
47 แต่ถ้าท่านทัง
้ หลายไม่เชื่อเรือ
่ งที่โมเสสเขียนแล้ว ท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราอย่างไรได้�

6
ทรงเลี้ยงคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พระเยซู ก็เสด็จไปข้ามทะเลกาลิ ลี

คือทะเลทิเบเรียส 2 คนเป็
นอันมากได้ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านั ้นได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
ต่อ บรรดาคนป่วย 3 พระเยซู เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาและประทั บก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ ที่
นั ่น 4 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง ปัส กาซึ่ง เป็น เทศกาลเลี้ยงของพวกยิวแล้ว 5 เมื่อ พระเยซู ทรงเงย
พระพักตร์ทอดพระเนตรและเห็นคนเป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์ พระองค์ จึงตรัสกับ
ฟี ลิ ป ว่า “เราจะซื้อ อาหารที่ไหนให้ คนเหล่า นี้ กิน ได้� 6 พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น เพื่อ จะลอง
ใจฟี ลิป เพราะพระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่า พระองค์ จะทรงกระทํา ประการใด 7 ฟี ลิ ป ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “สองร้อยเหรียญเดนาริอั นก ็ ไม่ พอซื้อ อาหารให้ เขากิ นก ัน คนละเล็ก ละน้ อย�
8 สาวกคนหนึ่ ง ของพระองค์ คื ออ ัน ดรู ว ์ น้องชายของซี โมนเปโตรทูล พระองค์ ว่า 9 “ที่ นี่ มี
เด็ก ชายคนหนึ่ งม ี ขนมข้าวบาร์เลย ์ หา้ ก้อนกับ ปลาเล็กๆสองตัว แต่ เท่ านั ้น จะพออะไรกับ
คนมากอย่างนี้ � 10 พระเยซู ตรัสว ่า “ให้คนทัง้ ปวงนั ่ง ลงเถิด� ที่ นั ่ นม ี หญ้า มาก คนเหล่า
นั ้นจึงนั ่งลง นั บแต่ ผู้ชายได้ ประมาณห้าพันคน 11 แล้วพระเยซู ก็ ทรงหยิบขนมปังนั ้น และ
เมื่อขอบพระคุณแล้ว ก็ทรงแจกแก่พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยูนั
่ ้น
และให้ ปลาด้วยตามที่ เขาปรารถนา 12 เมื่อ เขาทัง้ หลายกิ นอ ม
ิ่ แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เหล่า
สาวกของพระองค์ว่า “จงเก็บเศษอาหารที่ เหลือไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ ่งใดเสียไป� 13 เขาจึงเก็บ
เศษขนมข้าวบาร์เลย ์หา้ ก้อนซึ่ง เหลือ จากที่ คนทัง้ หลายได้ กิน แล้ วน น
ั ้ ใส่ กระบุง ได้ สิ บสอง
กระบุงเต็ม 14 เมื่อคนเหล่านั ้นได้เห็นการอัศจรรย์ซ่ึงพระเยซู ได้ทรงกระทํา เขาก็พูดกันว่า
“แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นศาสดาพยากรณ์ นั้นที่ทรงกําหนดให้เข้ามาในโลก�
พระเยซูทรงดําเนิ นบนนํ้า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)
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15 เมื่อพระเยซูทรงทราบว่า เขาทัง
้ หลายจะมาจับพระองค์ไปตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์ พระองค์ก็

เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลําพัง 16 พอคํ่าลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ลงไปที่ทะเล 17 แล้วลง
เรือข้ามฟากไปยังเมืองคาเปอรนาอุม มืดแล้วแต่ พระเยซู ก็ ยังมิได้ เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเล
ก็ กําเริบขึ้น เพราะลมพัด กล้า 19 เมื่อ เขาทัง้ หลายตี กรรเชียงไปได้ ประมาณห้าหกกิโลเมตร
เขาก็ เห็นพระเยซู เสด็จดําเนิ นมาบนทะเลใกล้ เรือ เขาต่างก็ ตกใจกลัว 20 แต่ พระองค์ ตรัส
แก่เขาว่า “นี่ เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย� 21 ดังนั ้นเขาจึงรับพระองค์ข้น
ึ เรือด้วยความเต็มใจ
แล้วทันใดนั ้นเรือก็ถึงฝั่ งที่เขาจะไปนั ้น
การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวต
ิ

วัน รุ ง่ ขึ้น เมื่อ คนที่ อยู่ ฝั่ งข้างโน้ น เห็นว ่า ไม่ มี เรืออ่ื นที ่ นั ่น เว้น แต่ ลํา ที่ เหล่ าสาวกของ
พระองค์ลงไปเพียงลําเดียว และเห็นว่าพระเยซูมิได้เสด็จลงเรือลํานั ้นไปกับเหล่าสาวก แต่
เหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลําพังเท่านั ้น 23 (แต่มีเรือลําอื่นมาจากทิเบเรียส ใกล้ สถาน
ที่ ที่ เขาได้ กิน ขนมปัง หลัง จากที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงขอบพระคุณ แล้ว� 24 เหตุ ฉะนั ้น
เมื่อประชาชนเห็นว่า พระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่น เขาจึงลงเรือไปและตามหาพระ
เยซูที่เมืองคาเปอรนาอุม 25 ครัน
้ เขาได้พบพระองค์ที่ฝั่ งทะเลข้างโน้ นแล้ว เขาทัง้ หลายทูล
พระองค์ว่า “รับบี ท่านมาที่นี่ เมื่อไร� 26 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทัง้ หลายว่า ท่านทัง้ หลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นการอัศจรรย์นั ้น แต่เพราะได้กินขนม
ปังอม
ิ่ 27 อย่าขวนขวายหาอาหารที่ยอ
่ มเสื่อมสูญไป แต่จงหาอาหารที่ดํารงอยูถึ
่ งชีวตน
ิ ิ รน
ั
ดร์ซ่ึงบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอํานาจแก่
พระบุตรแล้ว� 28 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ ทูล พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะต้องทํา ประการ
ใด จึง จะทํางานของพระเจ้า ได้� 29 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “งานของพระเจ้า นั ้น คือ การ
ที่ ท่านเชื่อ ในท่านที่ พระองค์ ทรงใช้ มาน น
ั ้ � 30 เขาทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า เช่น นั ้น
ท่านจะกระทําหมายสําคัญอะไร เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเห็นและเชื่อในท่าน ท่านจะกระทํา
การอะไรบ้าง 31 บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ กิน มานาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ตามที่ มี
32
คําเขียนไว้ว่า ‘ท่านได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์� ” พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า มิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่าน แต่พระบิดาของ
เราประทานอาหารแท้ซ่ึงมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทัง้ หลาย 33 เพราะว่าอาหารของพระเจ้า
นั ้น คือท่านที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวต
ิ ให้แก่โลก� 34 เขาทัง้ หลายจึงทูลพระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้อาหารนั ้นแก่ข้าพเจ้าทัง้ หลายเสมอไปเถิด� 35 พระเยซูตรัสกับ
เขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวต
ิ ผู้ที่มาหาเราจะไม่หวอ
ิ ีก และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีก
36
เลย
แต่เราได้บอกท่านทัง้ หลายแล้วว่า ท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อ 37 สารพัดที่พระ
บิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิง้ เขาเลย 38 เพราะว่าเรา
ได้ ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทําตามความประสงค์ ของเราเอง แต่ เพื่อกระทําตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 39 และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั ้น ก็
คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ให้ฟื้ นขึ้น
มาในวันที่สุด 40 เพราะนี่ แหละเป็นพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั ้น ที่จะให้ทุกคนที่เห็
นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั ้นฟื้ นขึ้นมาในวันสุดท้าย�
41 พวกยิวจึงบน
่ พึมพํากันเรือ
่ งพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นอาหารซึ่งลงมาจาก
42
สวรรค์�
เขาทัง้ หลายว่า “คนนี้ เป็นเยซู ลูกชายของโยเซฟมิใช่หรือ พ่อแม่ของเขาเราก็
รู จ
้ ัก เหตุใดคนนี้ จึงพูดว่า ‘เราได้ลงมาจากสวรรค์� ” 43 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาเหล่านั ้นว่า
“อย่าบ่นกันเลย 44 ไม่มผู
ี ใดมาถึ
้
งเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนําให้เขา
มา และเราจะให้ผู้นั ้นฟื้ นขึ้นมาในวันสุดท้าย 45 มีคําเขียนไว้ในคัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
ว่า
22
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‘ทุกคนจะเรียนรู จ
้ ากพระเจ้า� เหตุฉะนั ้นทุกคนที่ ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรู จากพระบิ
้
ดาก็
มาถึงเรา 46 ไม่มีผูใดได้
้
เหน
็ พระบิดา นอกจากท่านที่มาจากพระเจ้า ท่านนั ้นแหละได้เหน
็ พ
47
48
ระบิดาแล้ว
เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ผู้ที่ เชื่อในเราก็ มีชีวิตนิรน
ั ดร์
เรา
49
เป็นอาหารแห่งชีวตน
ิ น
ั้
บรรพบุรุษของท่านทัง้ หลายได้กินมานาในถิน
่ ทุรกันดารและสิน
้
ชีวต
ิ 50 แต่นี่ เป็นอาหารที่ ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ผู้ที่ ได้กินแล้วไม่ตาย 51 เราเป็นอาหาร
ที่ธาํ รงชีวต
ิ ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั ้นจะมีชีวิตนิรน
ั ดร์ และอาหารที่เรา
52
จะให้เพื่อเป็นชีวต
ิ ของโลกนั ้นกค
็ ือเนื้ อของเรา�
แล้วพวกยิวกทุ
็ ่มเถียงกันว่า “ผู้นี้ จะเอา
เนื้ อ ของเขาให้ เรากิน ได้ อย่างไร � 53 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน 54 ผู้
ที่ กิน เนื้ อ และดื่ม โลหิต ของเราก็ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และเราจะให้ ผู้ นั ้น ฟื้ นขึ้น มาในวัน สุดท้าย
55 เพราะว่าเนื้ อของเราเป็ นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็ นของดื่มแท้ 56 ผูที
้ ่กินเนื้ อและ
ดื่มโลหิตของเรา ผู้นั ้ นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา 57 พระบิดาผู้ทรงดํารงพระชนม์ได้ทรง
ใช้ เรามาและเรามี ชี วิต เพราะพระบิ ดาน น
ั ้ ฉั นใด ผู้ ที่ กิน เรา ผู้ นั ้ นก ็ จะมี ชี วิต เพราะเราฉั น
58
นั ้น นี่ แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนกับมานาที่พวกบรรพบุรุษของท่าน
ได้ กินและสิน
ิ ผู้ที่ กินอาหารนี้ จะมีชีวิตนิรน
ั ดร์� 59 คําเหล่านี้ พระองค์ ได้ ตรัสในธรรม
้ ชีวต
ศาลา ขณะที่พระองค์ทรงสัง่ สอนอยูที
่ ่เมืองคาเปอรนาอุม
พวกสาวกไม่เข้าใจคําสัง่ สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)
60 ดังนั ้นเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์ หลายคนได้ ฟังเช่นนั ้ นก็พูดว่า “ถ้อยคําเหล่านี้ ยาก
นั ก ใครจะฟังได้� 61 เมื่อ พระเยซู ทรงทราบเองว่า เหล่า สาวกของพระองค์ บ่นถึง เรือ
่ งนั ้น
62
พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เรือ
่ งนี้ ทําให้ท่านทัง้ หลายลําบากใจหรือ
ถ้า ท่านจะได้ เห ็ นบุ
ตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ ที่ ท่านอยู่แต่ ก่อนนั ้น ท่านจะว่าอย่างไร 63 จิ ตวิญญาณเป็ นที ่ให้
มีชว
ิ ส่วนเนื้ อหนั งไม่มีประโยชน์ อันใด ถ้อยคําซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทัง้ หลายนั ้น เป็นจิต
ี ต
วิญญาณและเป็นชีวต
ิ 64 แต่ในพวกท่านมีบางคนที่ ไม่เชื่อ� เพราะพระเยซู ทรงทราบแต่
แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อ และเป็นผู้ใดที่ จะทรยศพระองค์ 65 และพระองค์ ตรัสว่า “เหตุ ฉะนั ้นเรา
จึง ได้ บอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ไม่มี ผู้ ใดจะมาถึง เราได้ นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรด
ประทานให้ ผู้ นั ้น � ” 66 ตัง้ แต่ นั ้น มาสาวกของพระองค์ หลายคนก็ ท้อถอยไม่ ติ ดตามพระ
องค์อีกต่อไป
คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร

“ท่านทัง้ หลายก็จะจากเราไปด้วยหรือ� 68 ซีโมนเป
โตรทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ จะจากไปหาผู้ ใดเล่า พระองค์ มี
ถ้อยคําซึ่งให้มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 69 และข้าพระองค์ทัง้ หลายก็เชื่อและแน่ ใจแล้วว่า พระองค์ทรง
เป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์� 70 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เรา
เลือกพวกท่านสิบสองคนมิใช่หรือ และคนหนึ่ งในพวกท่านเป็นมารร้าย� 71 พระองค์ทรง
หมายถึงยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่จะทรยศพระองค์ คือคนหนึ่ ง
ในอัครสาวกสิบสองคน
67 พระเยซู ตรัสกับสิบสองคนนั ้ นว่า

7

การเลี้ยงในเทศกาลอยูเ่ พิงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระ เยซู ก็ได้ เสด็จ ไป ใน แคว้น กา ลิ ลี ด้วย ว่า พระองค์ ไม่
ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดีย เพราะพวกยิวหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ 2 ขณะนั ้นใกล้
1
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จะถึง เทศกาลอยู่เพิงของพวกยิวแล้ว 3 พวกน้ องๆของพระองค์ จึง ทูลพระองค์ ว่า “จงออก
จากที่นี่ ไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อเหล่าสาวกของท่านจะได้เห็นกิจการที่ท่านกระทํา 4 เพราะว่า
ไม่มีผูใดทํ
้
าสิง่ ใดลับๆ เมื่อผูน
้ ั ้นเองอยากให้ตัวปรากฏ ถ้าท่านกระทําการเหล่านี้ ก็จงสําแดง
5
ตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิด� แม้พวกน้ องๆของพระองค์ก็มิได้เชื่อในพระองค์ 6 พระเยซูตรัส
กับ พวกเขาว่า “ยังไม่ ถึง เวลาของเรา แต่ เวลาของพวกท่านมี อยู่เสมอ 7 โลกจะเกลียดชัง
พวกท่านไม่ได้ แต่ โลกเกลียดชังเรา เพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั ้นชัว่ 8 พวก
ท่านจงขึ้นไปในเทศกาลนั ้นเถิด เราจะยังไม่ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนด
เวลาของเรา� 9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้นแก่เขาแล้ว พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิ
ลี
พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ

แต่ เมื่อ พวกน้ องๆของพระองค์ ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น แล้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ตามขึ้น ไป
11
ด้วย แต่ ไปอย่างลับๆ ไม่ เปิด เผย พวกยิว จึง มองหาพระองค์ ในเทศกาลนั ้น และถามว่า
“คนนั ้นอยูที
่ ่ไหน� 12 และประชาชนก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมาก บางคนว่า “เขาเป็น
คนดี� คนอื่นๆว่า “มิใช่ แต่ เขาหลอกลวงประชาชนต่างหาก� 13 แต่ ไม่มี ผู้ ใดอาจพูด ถึง
พระองค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัวพวกยิว
10

พระเยซูที่เทศกาลอยูเพิ
่ ง

ครัน
้ ถึง วัน กลาง เทศกาล นั ้น พระ เยซู ได้ เสด็จ ขึ้น ไป ใน พระ วิหาร และ ทรง สัง่ สอน
พวกยิว คิด ประหลาดใจและพูด ว่า “คนนี้ จะรู ้ข้อความเหล่า นี้ ได้ อย่างไร ในเมื่อ ไม่ เคย
เรียนเลย� 16 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คํา สอนของเราไม่ ใช่ ของเราเอง แต่ เป็น ของ
พระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 17 ถ้าผู้ใดตัง้ ใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้นั ้นก็จะรู ้
ว่าคําสอนนั ้นมาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง 18 ผู้ใดที่พูดตามใจชอบ
ของตนเอง ผูนั
้ ้นย่อมแสวงหาเกียรติสําหรับตนเอง แต่ผูที
้ ่แสวงหาเกียรติให้พระองค์ผูทรง
้
ใช้ ตนมา ผู้ นั ้น แหละเป็น คนจริง ไม่มี อธรรมอยู่ ในเขาเลย 19 โมเสสได้ ให้พระราชบัญญัติ
แก่ท่านทัง้ หลายมิใช่หรือ และไม่มีผู้ใดในพวกท่านรักษาพระราชบัญญัตินั ้น ท่านทัง้ หลาย
หาโอกาสที่ จะฆ่าเราทําไม� 20 คนเหล่านั ้นตอบว่า “ท่านมีผีสิงอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่า
ท่าน� 21 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราได้ทําสิง่ หนึ่ งและท่านทัง้ หลายประหลาดใจ 22 โมเสส
ได้ให้ท่านทัง้ หลายเข้าสุ หนัต (มิใช่ได้มาจากโมเสส แต่มาจากบรรพบุรุษ� และในวันสะบา
โตท่านทัง้ หลายก็ ยงั ให้คนเข้าสุ หนัต 23 ถ้าในวันสะบาโตคนยังเข้าสุ หนัต เพื่อมิให้ละเมิด
พระราชบัญญัติของโมเสสแล้ว ท่านทัง้ หลายจะโกรธเรา เพราะเราทําให้ชายผูหน
้ ่งึ หายโรค
เป็นปกติในวันสะบาโตหรือ 24 อย่าตัดสินตามที่ เห็นภายนอก แต่ จงตัดสินตามชอบธรรม
เถิด� 25 เพราะฉะนั ้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็มบางคนจึงพูดว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่เขาหาโอกาสจะ
ฆ่า เสีย 26 แต่ ดู เถิด ท่านกําลัง พู ดอย ่า งกล้า หาญและเขาทัง้ หลายก็ ไม่ ได้ ว่า อะไรท่านเลย
พวกขุนนางรู แน่
้ แล้วหรือว่า คนนี้ เป็นพระคริสต์แท้ 27 แต่เรารู ว้ า่ คนนี้ มาจากไหน แต่เมื่อ
พระคริสต์ เสด็จ มานั ้น จะไม่ มี ผู้ ใดรู เ้ ลยว่า พระองค์ มาจากไหน� 28 ดัง นั ้น พระเยซู จึง ทรง
ประกาศขณะที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารว่า “ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก เรา และรู ้วา่ เรามาจาก
ไหน แต่ เรามิ ได้ มาตามลําพัง เราเอง แต่ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามานั ้น ทรงสัตย์ จริง แต่ ท่าน
ทัง้ หลายไม่รู จั
้ กพระองค์ 29 แต่ เรารู จ
้ ักพระองค์ เพราะเรามาจากพระองค์ และพระองค์ ได้
ทรงใช้ เรามา� 30 เขาทัง้ หลายจึง หาโอกาสที่ จะจับ พระองค์ แต่ ไม่มี ผู้ ใดยื่ นม ือ แตะต้อง
พระองค์ เพราะยังไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์ 31 และมีหลายคนในหมู่ประชาชนนั ้นได้
เชื่อในพระองค์และพูดว่า “เมื่อพระคริสต์เสด็จมานั ้น พระองค์จะทรงกระทําอัศจรรย์มาก
14

15
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ยิง่ กว่าที่ ผู้นี้ ได้กระทําหรือ� 32 เมื่อพวกฟาริสี ได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรือ
่ งพระองค์อย่าง
นั ้น พวกฟาริสี กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ จึง ได้ ใช้ เจ้า หน้าที่ ไปจับ พระองค์ 33 พระเยซู จึง ตรัส กับ
เขาทัง้ หลายว่า “เราจะอยู่กั บท ่า นทัง้ หลายอีกหน่ อยหนึ่ ง แล ้ วจะกลับ ไปหาพระองค์ ผู้ ทรง
ใช้เรามา 34 ท่านทัง้ หลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา และที่ซ่ึงเราอยูน
่ ั ้นท่านจะไปไม่ได้�
35 พวกยิวจึงพูดกนว
ั ่า “คนนี้ จะไปไหน ที่เราจะหาเขาไม่พบ เขาจะไปหาคนที่กระจัดกระจาย
ไปอยูใ่ นหมู่พวกต่างชาติและสัง่ สอนพวกต่างชาติหรือ 36 เขาหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่า
‘ท่านทัง้ หลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา� และ ‘ที่ซึ่งเราอยูน
่ ั ้นท่านจะไปไม่ได้� ”
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ
37 ในวัน สุ ดท้ายของเทศกาลซึ่ง เป็ นว ัน ใหญ่ นั ้น พระเยซู ทรงยืน และประกาศว่า “ถ้า ผู้
ใดกระหาย ผู้ นั ้น จงมาหาเราและดื่ม 38 ผู้ ที่ เชื่อ ในเรา ตามที่ พระคัมภีร ได้
์ กล ่าวไว้แล ้ วว ่า
39
‘แม่น้าํ ที่มีน้าํ ประกอบด้วยชีวต
ิ จะไหลออกมาจากภายในผู้นั ้น� ”
(สิ่งที่พระองค์ตรัสนน
ั้
หมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่ เชื่อในพระองค์ จะได้ รับ เหตุ ว่ายังไม่ได้ ประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยงม
ั ิได้รับสง่าราศี�
เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู
เมื่อ ประชาชนได้ ฟั งด ัง นั ้น หลายคนจึง พูด ว่า “แท้จริง ท่านผู้ นี้ เป็น ศาสดาพยากรณ์
นั ้น� 41 คนอื่นๆก็ พูดว่า “ท่านผู้นี้ เป็นพระคริสต์� แต่ บางคนพูดว่า “พระคริสต์ จะมาจาก
กาลิลีหรือ 42 พระคัมภีรกล
์ ่าวไว้มิใช่หรือว่า พระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของดาวิด และมา
จากเมืองเบธเลเฮมซึ่ง ดาวิด เคยอยู่ นั ้น � 43 เหตุ ฉะนั ้น ประชาชนจึ งม ี ความเห็น แตกแยก
กัน ในเรือ
่ งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับ พระองค์ แต่ ไม่มี ผู้ ใดยื่ นม ือ แตะต้องพระองค์ เลย
45 เจ้า หน้าที่ จึง กลับ ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี และพวกนั ้น กล่าวกับ เจ้า หน้าที่
ว่า “ทําไมเจ้า จึง ไม่ จับ เขามา� 46 เจ้า หน้าที่ ตอบว่า “ไม่ เคยมี ผู้ ใดพูด เหมือนคนนั ้น เลย�
47 พวกฟาริสี ตอบเขาว่า “พวกเจ้า ถูก หลอกไปด้วยแล้ว หรือ 48 มี ผู้ ใดในพวกขุนนางหรือ
พวกฟาริสี เชื่อ ในผู้ นั้น หรือ 49 แต่ ประชาชนหมู่ นี้ ที่ ไม่รู ้พระราชบัญญัติ ก็ ต้องถูก สาปแช่ง
อยู่ แล้ว � 50 นิ โคเดมัส (ผู้ ที่ ได้ มาหาพระเยซู ในเวลากลางคืน นั ้น และเป็น คนหนึ่ ง ในพวก
เขา� ได้ กล ่าวแก่ พวกเขาว่า 51 “พระราชบัญญัติ ของเราตัดสิน คนใดโดยที่ ยงั ไม่ ได้ ฟัง เขา
ก่อน และรู ว้ า่ เขาได้ ทํา อะไรบ้างหรือ� 52 เขาทัง้ หลายตอบนิ โคเดมั สว ่า “ท่านมาจากกาลิ
ลี ด้วยหรือ จงค้นหาดู เถิด เพราะว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์ เกิดขึ้นมาจากกาลิ ลี� 53 ต่างคน
ต่างกลับไปบ้านของตน
40

8

หญิงที่ถูกจับกุมโทษฐานล่วงประเวณี

1 แต่ พระเยซู เสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเช้าตรู พระองค์
่
เสด็จเข้าในพระวิหาร

อีก และ คน ทัง้ หลาย พา กัน มา หา พระองค์ พระองค์ ก็ ประ ทั บน งั ่ และ สัง่ สอน เขา 3 พวก
ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ได้ พาผู้ หญิง คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ หญิง ผู้ นี้ ถู กจับ ฐานล่วง
ประเวณี และเมื่อเขาให้หญิงผู้นี้ ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน 4 เขาทูลพระองค์ ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า หญิง คนนี้ ถู กจับ เมื่อ กําลัง ล่วงประเวณี อยู่ 5 ในพระราชบัญญั ติ นั ้น โมเสสสัง่ ให้ เรา
เอาหินขว้างคนเช่นนี้ ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรือ
่ งนี้ � 6 เขาพูดอย่างนี้ เพื่อทดลอง
พระองค์ หวัง จะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ แต่ พระเยซู ทรงน้ อมพระกายลงเอานิว
้ พระหัตถ์ เข ีย
7
นที่ดิน เหมือนดัง่ ว่าพระองค์ไม่ได้ยินพวกเขาเลย และเมื่อพวกเขายังทูลถามพระองค์อยู่
เรือ
่ ยๆ พระองค์ ก็ ทรงลุก ขึ้น และตรัส กับ เขาว่า “ผู้ ใดในพวกท่านที่ ไม่มี บาป ก็ ให้ ผู้ นั ้น เอา
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หิน ขว้างเขาก่อน� 8 แล ้ว พระองค์ ก็ ทรงน้ อมพระกายลงและเอานิว
้ พระหัตถ์ เข ีย นที่ ดิ นอ
9
ีก และเมื่อเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น จึงรู ส
้ ํานึ กโดยใจวินิจฉั ยผิดชอบ เขาทัง้ หลายจึงออก
ไปที ละคนๆ เริม
่ จากคนเฒ่า คนแก่ จนหมด เหลือ แต่ พระเยซู ตามลําพั งก ับ หญิง ที่ ยงั ยืน
อยู่ที่ นั ้น 10 เมื่อพระเยซู ทรงลุกขึ้นแล้ว และมิได้ ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด เห็นแต่ หญิงผู้นั ้น
พระองค์ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ�
11 นางนั ้น ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ไม่มี ผู้ ใดเลย� และพระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เราก็ ไม่ เอา
โทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และอย่าทําบาปอีก�
พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (ยน 1:9)
12 อี กครัง
้ หนึ่ ง พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราเป็น ความสว่างของโลก ผู้ ที่ ตามเรา
มาจะไม่ เดินในความมืด แต่ จะมี ความสว่างแห่งชีวต
ิ � 13 พวกฟาริสี จึงกล่าวกับพระองค์
ว่า “ท่านเป็นพยานให้แก่ ตัวเอง คําพยานของท่านไม่เป็นความจริง� 14 พระเยซู ตรัสตอบ
เขาว่า “แม้ เราเป็น พยานให้ แก่ ตัว เราเอง คํา พยานของเราก็ เป็น ความจริง เพราะเรารู ว
้ า่
เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน แต่ พวกท่านไม่ รู ว่
้ า เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน 15 ท่าน
ทัง้ หลายย่อมพิพากษาตามเนื้ อหนั ง เรามิได้พิพากษาผู้ใด 16 แต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษา
การพิพากษาของเราก็ ถูก ต้อง เพราะเรามิ ได้ พิพากษาโดยลําพัง แต่ เราพิพากษาร่วมกับ
พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคําเขียนไว้ว่า ‘คําพยานของสอง
คนก็ เป็น ความจริง� 18 เราเป็น พยานให้ แก่ ตัว เราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามาก็ เป็น
พยานให้แก่เรา� 19 เหตุฉะนั ้นเขาจึงทูลพระองค์ว่า “พระบิดาของท่านอยูที
่ ่ไหน� พระเยซู
ตรัสตอบว่า “ตัวเราก็ดี พระบิดาของเราก็ดี ท่านทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก ถ้าท่านรู จ
้ ักเรา ท่านก็จะ
20
รู จ
้ ัก พระบิดาของเราด้วย�
พระเยซู ตรัส คํา เหล่า นี้ ที่ คลัง เงิน เมื่อ กําลัง ทรงสัง่ สอนอยู่
ในพระวิหาร แต่ไม่มีผูใดจั
้
บกุมพระองค์ เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์ 21 พระ
เยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “เราจะจากไป และท่านทัง้ หลายจะแสวงหาเรา และจะตายในการ
บาปของท่าน ที่ซึ่งเราจะไปนั ้นท่านทัง้ หลายจะไปไม่ได้� 22 พวกยิวจึงพูดกันว่า “เขาจะฆ่า
ตัวตายหรือ เพราะเขาพูดว่า ‘ที่ซึ่งเราจะไปนั ้นท่านทัง้ หลายจะไปไม่ได้� ” 23 พระองค์ตรัส
กับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้
เป็นของโลกนี้ 24 เราจึงบอกท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะว่าถ้า
ท่านมิ ได้ เชื่อ ว่า เราเป็น ผู้ นั ้น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัว� 25 เขาจึง ถามพระองค์
ว่า “ท่านคือใครเล่า� พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นดังที่ เราได้ บอกท่านทัง้ หลายแต่ แรก
นั ้น 26 เราก็ยังมีเรือ
่ งอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่าน แต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั ้นทรง
เป็นสัตย์จริง และสิง่ ที่เราได้ยน
ิ จากพระองค์ เรากล่าวแก่โลก� 27 เขาทัง้ หลายไม่เข้าใจว่า
พระองค์ ตรัส กับ เขาถึง เรือ
่ งพระบิดา 28 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้
ยกบุตรมนุษย์ ข้น
ึ ไว้แล้ว เมื่อ นั ้น ท่านก็ จะรู ว
้ า่ เราคือ ผู้ นั ้น และรู ว
้ า่ เรามิ ได้ ทํา สิง่ ใดตามใจ
ชอบ แต่พระบิดาของเราได้ทรงสอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั ้น 29 และพระองค์ผูทรง
้
ใช้เรามาก็ทรงสถิตอยูก
่ ับเรา พระบิดามิได้ทรงทิง้ เราไว้ตามลําพัง เพราะว่าเราทําตามชอบ
พระทัยพระองค์เสมอ� 30 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ ก็มีคนเป็ นอันมากเชื่อในพระองค์ 31 พระ
เยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายดํารงอยูใ่ นคําของเรา ท่าน
ก็ เป็น สาวกของเราอย่างแท้ จริง 32 และท่านทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก ความจริง และความจริง นั ้น
จะทําให้ท่านทัง้ หลายเป็นไทย� 33 เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ว่า “เราสืบเชื้อสายมาจาก
อับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลย เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะเป็นไทย� ”
34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาทัง
้ หลายว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ผู้ใดที่ ทําบาปก็ เป็นทาส
ของบาป 35 ทาสนั ้ นม ิ ได้ อยู่ ในครัว เรือนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู่ ตลอดไป 36 เหตุ
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ฉะนั ้นถ้าพระบุตรจะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทยจริงๆ 37 เรารู ว้ า่
ท่านทัง้ หลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสีย เพราะคําของเรา
ไม่มีโอกาสเข้าสู่ใจของท่าน 38 เราพูดสิง่ ที่เราได้เห็นจากพระบิดาของเรา และท่านทําสิง่ ที่
ท่านได้เห็นจากพ่อของท่าน� 39 เขาทัง้ หลายจึงทูลตอบพระองค์ว่า “อับราฮัมเป็นบิดาของ
เรา� พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้ว ท่านก็จะ
ทําสิง่ ที่อบ
ั ราฮัมได้กระทํา 40 แต่บัดนี้ ท่านทัง้ หลายหาโอกาสที่จะฆ่าเรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอก
ท่านถึง ความจริง ที่ เราได้ยน
ิ มาจากพระเจ้า อับ ราฮัม มิ ได้ กระทํา อย่างนี้ 41 ท่านทัง้ หลาย
ย่อมทําสิง่ ที่พ่อของท่านทํา� เขาจึงทูลพระองค์ว่า “เรามิได้เกิดจากการล่วงประเวณี เรามี
พระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า� 42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่าน
แล้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่ แล้ว เรามิได้มาตามใจชอบของเรา
เอง แต่พระองค์นั ้นทรงใช้เรามา 43 เหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคําที่เราพูด นั ่นเป็นเพราะ
ท่านทนฟังคําของเราไม่ได้ 44 ท่านทัง้ หลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่
จะทําตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นฆาตกรตัง้ แต่เดิมมา และมิได้ตัง้ อยู่ในความ
จริง เพราะความจริงมิได้ อยู่ในมัน เมื่อมันพู ดมุสามันก็พู ดตามสันดานของมันเอง เพราะ
มันเป็นผูมุ
้ สา และเป็นพ่อของการมุสา 45 แต่ท่านทัง้ หลายมิได้เชื่อเรา เพราะเราพูดความ
จริง 46 มีผูใดในพวกท่
้
านหรือที่ชีให้
็ ่าเราได้ทําบาป และถ้าเราพูดความจริง ทําไมท่าน
้ เหนว
จึง ไม่ เชื่อ เรา 47 ผู้ ที่ มาจากพระเจ้า ก็ ยอ
่ มฟัง พระวจนะของพระเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง ไม่
ฟัง เพราะท่านทัง้ หลายมิได้มาจากพระเจ้า� 48 พวกยิวจึงทูลตอบพระองค์ว่า “ที่เราพูดว่า
ท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสิงนั ้น ไม่จริงหรือ� 49 พระเยซูตรัสตอบว่า “เราไม่มีผีสิง แต่
ว่า เราถวายพระเกียรติ แด่ พระบิดาของเรา และท่านลบหลู่ เกียรติ เรา 50 เรามิ ได้ แสวงหา
เกียรติ ของเราเอง แต่ มีผู้หาให้ และพระองค์ นั้นจะทรงพิพากษา 51 เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดรักษาคําของเรา ผูนั
้ ้นจะไม่ประสบความตายเลย� 52 พวกยิวจึงทูลพระองค์
ว่า “เดีย
๋ วนี้ เรารู แล
้ ้วว่าท่านมีผีสิง อับราฮัมและพวกศาสดาพยากรณ์ ก็ตายแล้ว และท่าน
พูดว่า ‘ถ้าผูใ้ ดรักษาคําของเรา ผู้นั ้นจะไม่ชิมความตายเลย� 53 ท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัม
บิดาของเราที่ ตายไปแล้วหรือ พวกศาสดาพยากรณ์ นั้นก็ตายไปแล้วด้วย ท่านอวดอ้างว่า
ท่านเป็น ผู้ ใดเล่า� 54 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “ถ้า เราให้เกียรติ แก่ ตัว เราเอง เกียรติ ของเราก็
ไม่มีความหมาย พระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั ้นคือพระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าว
ว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55 ท่านไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่เรารู จ
้ ักพระองค์ และถ้าเรากล่าว
ว่าเราไม่รู จั
้ กพระองค์ เราก็เป็นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู จ
้ ักพระองค์ และรักษาพระ
56
ดํารัสของพระองค์
อับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เหนว
็ ันของเรา และท่านก็ได้
เห็นแล้วและมีความยินดี� 57 พวกยิวก็ทูลพระองค์ว่า “ท่านอายุยงั ไม่ถึงห้าสิบปี และท่าน
เคยเห็นอับราฮัมหรือ� 58 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ก่อนอับรา
ฮัมบังเกิดมานั ้นเราเป็น� 59 คนเหล่านั ้นจึงหยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซู ทรง
หลบและเสด็จออกไปจากพระวิหาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่านั ้น

9
ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิ ด
เมื่อ พระ เยซู เสด็จ ดําเนิ น ไป นั ้น พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น ชาย คน หนึ่ ง ตาบอด แต่
กําเนิ ด 2 และพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทําผิด
บาป ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด� 3 พระเยซู ตรัสตอบว่า “มิใช่
ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาได้ทําบาป แต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัว
1
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เขา 4 เราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืน
ไม่มีผู้ใดทํางานได้ 5 ตราบใดที่ เรายังอยู่ในโลก เราเป็นความสว่างของโลก� 6 เมื่อตรัสด
ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ดิน แล ้ว ทรงเอานํ้าลายนั ้น ทํา เป็น โคลนทาที่ ตา
ของคนตาบอดนั ้น 7 แล ้วตรัสส งั ่ เขาว่า “จงไปล้างออกเสีย ในสระสิ โลอัม เถิด� (สิ โลอัม
แปลว่า ใช้ไป) เขาจึงไปล้างแล้วกลับเห็นได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้ หลายที่เคยเห็นชายคน
นั ้นเป็นคนตาบอดมาก่อน จึงพู ดกันว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่ เคยนั ่งขอทาน� 9 บางคนก็ พูดว่า
“คนนั ้นแหละ� คนอื่นว่า “เขาคล้ายคนนั ้น� แต่เขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั ้น� 10 เขา
ทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร� 11 เขาตอบว่า “ชายคนหนึ่ งชื่อเยซู
ได้ ทํา โคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้า ว่า ‘จงไปที่ สระสิ โลอัม แล้ว ล้างออกเสีย�
ข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้� 12 เขาทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ผู้นั ้นอยูที
่ ่ไหน� คนนั ้น
บอกว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 13 เขาจึง พาคนที่ แต่ ก่อนตาบอดนั ้น ไปหาพวกฟาริสี 14 วัน ที่
พระเยซูทรงทําโคลนทาตาชายคนนั ้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโต 15 พวกฟาริสีก็ได้ถามเขา
อีกว่า ทําอย่างไรตาเขาจึงมองเห็น เขาบอกคนเหล่านั ้นว่า “เขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็น� 16 ฉะนั ้นพวกฟาริสีบางคนพูดว่า “ชายคนนี้ ไม่ได้
มาจากพระเจ้าเพราะเขามิได้ รักษาวันสะบาโต� คนอื่นว่า “คนบาปจะทําการอัศจรรย์เช่น
นั ้น ได้ อย่างไร � พวกเขาก็ แตกแยกกัน 17 เขาจึง พู ดก ับ คนตาบอดอี กว่า “เจ้ าคิ ดอย ่างไร
เรือ
่ งคนนั ้น ในเมื่อ เขาได้ ทําให้ ตาของเจ้า หายบอด� ชายคนนั ้น ตอบว่า “ท่านเป็น ศาสดา
พยากรณ์ � 18 แต่ พวกยิว ไม่ เชื่อ เรือ
่ งเกี่ยวกับ ชายคนนั ้ นว ่า เขาตาบอดและกลับ มองเห็น
จนกระทัง่ เขาได้ เรียกบิดามารดาของคนที่ ตากลับ มองเห็น ได้ นั้น มา 19 แล ้ว พวกเขาถาม
เขาทัง้ สองว่า “ชายคนนี้ เป็น บุตรชายของเจ้า หรือ ที่ เจ้ าบอกว่า ตาบอดมาแต่ กําเนิ ด ทําไม
เดีย
๋ วนี้ เขาจึงมองเห็น� 20 บิดามารดาของชายคนนั ้นตอบเขาว่า “เราทราบว่าคนนี้ เป็นบุตร
ชายของเรา และทราบว่า เขาเกิด มาตาบอด 21 แต่ ไม่รู ว่
้ า ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึง มองเห็น หรือ
ใครทําให้ตาของเขาหายบอด เราก็ ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่าเรือ
่ งของ
เขาเองได้� 22 ที่ บิ ดามารดาของเขาพู ดอย ่างนั ้ นก ็ เพราะกลัว พวกยิว เพราะพวกยิว ตกลง
กันแล้วว่า ถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์ จะต้องไล่ผู้นั ้นเสียจากธรรมศาลา 23 เหตุ
ฉะนั ้น บิดามารดาของเขาจึง พูด ว่า “จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว� 24 คนเหล่า นั ้น จึง เรียก
คนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้นมาอีกและบอกเขาว่า “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เรารู อยู
้ ่ว่าชายคน
นั ้น เป็น คนบาป� 25 เขาตอบว่า “ท่านนั ้น เป็น คนบาปหรือ ไม่ ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ สิ ่ง เดียวที่
ข้าพเจ้า ทราบก็ คือ ว่า ข้าพเจ้า เคยตาบอด แต่ เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า มองเห็น ได้� 26 คนเหล่า นั ้น
จึงถามเขาอีกว่า “เขาทําอะไรกับเจ้าบ้าง เขาทําอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอด� 27 ชายคน
นั ้นตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว และท่านไม่ฟัง ทําไมท่านจึงอยากฟังอีก ท่านอยาก
เป็น สาวกของท่านผู้ นั้น ด้วยหรือ� 28 เขาทัง้ หลายจึง เย้ย ชายคนนั ้ นว ่า “แกเป็น ศิษย์ ของ
เขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส 29 เรารู ว้ า่ พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส แต่คนนั ้นเราไม่รู ว่
้ าเขา
มาจากไหน� 30 ชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “เออ ช่างประหลาดจริงๆที่ พวกท่านไม่ รู ว่
้ า ท่านผู้
31
นั ้น มาจากไหน แต่ ท่านผู้ นั้น ยัง ได้ ทําให้ ตาของข้าพเจ้า หายบอด พวกเรารู ว
้ า่ พระเจ้า มิ
ได้ ฟัง คนบาป แต่ ถ้า ผู้ ใดนมัสการพระเจ้า และกระทํา ตามพระทัย พระองค์ พระองค์ ก็ ทรง
ฟัง ผู้ นั ้น 32 ตัง้ แต่ เริม
่ มี โลกมาแล้ว ไม่ เคยมี ใครได้ ยิ นว ่า มี ผู้ ใดทําให้ ตาของคนที่ บอดแต่
กําเนิ ด มองเห็น ได้ 33 ถ้า ท่านผู้ นั้น ไม่ ได้ มาจากพระเจ้า แล้ว ก็ จะทํา อะไรไม่ ได้ � 34 เขาทัง้
หลายตอบคนนั ้ นว ่า “แกเกิด มาในการบาปทัง้ นั ้น และแกจะมาสอนเราหรือ� แล ้ว เขาจึง
ไล่คนนั ้นเสีย 35 พระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้ไล่คนนั ้นเสียแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงพบชาย
คนนั ้น จึง ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าเชื่อ ในพระบุตรของพระเจ้า หรือ� 36 ชายคนนั ้น ทูล ตอบว่า
“ท่านเจ้าข้า ผู้ใดเป็นพระบุตรนั ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ ได้ � 37 พระเยซู ตรัสกับเขา
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ว่า “เจ้ าได้ เห็นท่านแล้ว ทัง้ เป็นผู้นั้นเองที่ กําลังพู ดอยู่กับเจ้า� 38 เขาจึงทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้า พระองค์ เชื่อ � แล ้ว เขาก็ นม ัส การพระองค์ 39 พระเยซู ตรัสว ่า “เราเข้า มาในโลก
เพื่อ การพิพากษา เพื่อ ให้ คนทัง้ หลายที่ มองไม่ เห ็ นกลับ มองเห็น และคนที่ มองเห็น กลับ
ตาบอด� 40 เมื่อพวกฟาริสีบางคนที่อยู่กับพระองค์ได้ยินอย่างนั ้น จึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
“เราตาบอดด้วยหรือ� 41 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พวกท่านตาบอด พวกท่านก็ จะไม่ มี
ความผิด บาป แต่ บัดนี้ ท่านพูด ว่า ‘เรามองเห็น� เหตุ ฉะนั ้น ความผิด บาปของท่านจึง ยั งม ี
อยู�
่

10
พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี

1 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า

ผู้ที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางประตู แต่ปี นเข้าไปทางอื่น
นั ้น เป็น ขโมยและโจร แต่ ผู้ ที่ เข ้า ทางประตู ก็ เป็น ผู้ เลี้ยงแกะ 3 นายประตู จึง เปิด ประตู
ให้ ผู้ นั ้น และแกะย่อมฟัง เสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อ แกะของท่าน และนํา ออกไป 4 เมื่อ
ท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้วก็เดินนําหน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรู จ
้ ักเสียงของ
ท่าน 5 คนแปลกหน้า แกะจะไม่ ตามเลย แต่ จะหนี ไปจากเขา เพราะไม่ รู ้จัก เสียงของคน
แปลกหน้า� 6 คําอุปมานั ้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทัง้ หลาย แต่เขาไม่เข้าใจความหมายของ
พระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส กับ เขาเลย 7 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาอี กว่า “เราบอกความจริง แก่
ท่านว่า เราเป็น ประตู ของแกะทัง้ หลาย 8 บรรดาผู้ ที่ มาก ่อนเรานั ้น เป็น ขโมยและโจร แต่
ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขา 9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั ้นจะรอด และเขาจะเข้าออก
แลว
้ จะพบอาหาร 10 ขโมยนั ้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทัง้
หลายจะได้ ชีวต
ิ และจะได้ อย่างครบบริบูรณ์ 11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ ดี ผู้เลี้ยงที่ ดีนน
ั ้ ย่อมสละ
ชีวต
ิ ของตนเพื่อ ฝูง แกะ 12 แต่ ผู้ ที่ รับจ้างมิ ได้ เป็น ผู้ เลี้ยงแกะ และฝูง แกะไม่ เป็น ของเขา
เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขาจึงละทิง้ ฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทําให้ฝูงแกะ
กระจัดกระจายไป 13 ผูที
้ ่รับจ้างนั ้นหนี เพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย 14 เรา
เป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรารู จ
้ ักแกะของเรา และแกะของเราก็รู จั
้ กเรา 15 เหมือนพระบิดาทรง
รู จ
้ ักเรา เราก็รู จั
้ กพระบิดาด้วย และชีวต
ิ ของเรา เราสละเพื่อฝูงแกะ 16 แกะอื่นซึ่งมิได้เป็น
ของคอกนี้ เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั ้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะเหล่านั ้นจะฟังเสียงของเรา
แล้วจะรวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว 17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาของเราจึงทรงรัก
เรา เพราะเราสละชีวต
ิ ของเรา เพื่อจะรับชีวตน
ิ ัน
้ คืนมาอีก 18 ไม่มีผู้ใดชิงชีวต
ิ ไปจากเราได้
แต่เราสละชีวตด
ิ ้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะสละชีวตน
ิ น
ั ้ และมีสิทธิที่จะรับคืนอ
ีก พระบัญชานี้ เราได้รบ
ั มาจากพระบิดาของเรา� 19 พระดํารัสนี้จึงทําให้พวกยิวแตกแยก
กันอีก 20 พวกเขาหลายคนพูดว่า “เขามีผีสิงและเป็นบ้า ท่านฟังเขาทําไม� 21 พวกอื่นกพู
็ ด
ว่า “คําอย่างนี้ ไม่เป็นคําของผู้ที่มีผีสิง ผีจะทําให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ�
2

พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

ขณะนั ้นเป็นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และเป็นฤดู หนาว 23 พระ
เยซู ทรงดําเนิ นอยู่ในพระวิหารที่ เฉลียงของซาโลมอน 24 แล้วพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อม
พระองค์ ไว้ และทูล พระองค์ ว่า “จะทําให้ เราสงสัย นานสัก เท่าใด ถ้า ท่านเป็น พระคริสต์ ก็
จงบอกเราให้ ชด
ั แจ้ง เถิด� 25 พระเยซู ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราได้ บอกท่านทัง้ หลาย
แล้ว และท่านไม่ เชื่อ การซึ่ง เราได้ กระทํา ในพระนามพระบิดาของเราก็ เป็น พยานให้ แก่
เรา 26 แต่ ท่านทัง้ หลายไม่เชื่อ เพราะท่านมิได้ เป็นแกะของเรา ตามที่ เราได้ บอกท่านแล้ว
22
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27 แกะของเราย่อมฟัง เสียงของเรา

และเรารู จ
้ ักแกะเหล่านั ้น และแกะนั ้นตามเรา 28 เรา
ให้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์แก่ แกะนั ้น และแกะนั ้น จะไม่ พินาศเลย และจะไม่ มี ผู้ ใดแย่ง ชิง แกะเหล่า
นั ้นไปจากมือของเราได้ 29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั ้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิง่
และไม่มีผู้ใดสามารถชิงแกะนั ้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ 30 เรากับพระบิดา
ของเราเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน� 31 พวกยิว จึง หยิ บก ้อนหิน ขึ้น มาอีก จะขว้างพระองค์ ให้
ตาย 32 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ สําแดงให้ท่านเห็น การดี หลายประการซึ่ง มาจาก
พระบิดาของเรา ท่านทัง้ หลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทําข้อใดเล่า�
33 พวกยิ วท ูล ตอบพระองค์ ว่า “เราจะขว้างท่านมิ ใช่ เพราะการกระทํา ดี แต่ เพราะการพูด
หมิน
่ ประมาท เพราะท่านเป็น เพียงมนุษย์ แต่ ตัง้ ตัว เป็น พระเจ้า� 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขา
ว่า “ในพระราชบัญญั ติ ของท่านมี คํา เขียนไว้มิใช่หรือ ว่า ‘เราได้ กล่าวว่า ท่านทัง้ หลายเป็น
พระ� 35 ถ้าพระองค์ได้ทรงเรียกผูที
้ ่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นพระ และจะฝ่าฝืนพระ
คัมภีรไม่
์ ได้ 36 ท่านทัง้ หลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตัง้ ไว้ และทรงใช้เข้ามาในโลก
ว่า ‘ท่านกล่าวคําหมิน
่ ประมาท� เพราะเราได้กล่าวว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจ้า� อย่างนั ้น
37
หรือ
ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเรา ก็ อย่าเชื่อในเราเลย 38 แต่ ถ้าเรา
ปฏิบัติพระราชกิจนน
ั ้ แม้ว่าท่านมิได้เชื่อในเรา ก็จงเชื่อเพราะพระราชกิจนน
ั ้ เถิด เพื่อท่าน
จะได้ รู และเชื
้
่อ ว่า พระบิดาทรงอยู่ ในเรา และเราอยู่ ในพระบิดา� 39 พวกเขาจึง หาโอกาส
จับพระองค์อีกครัง้ หนึ่ ง แต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้
พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงรับบัพติศมา
40 พระองค์ เสด็จ ไปฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ นอ ีก และไปถึง สถานที่ ที่ ยอห์น ให้ บัพ ติศ
มาเป็ นครงั ้ แรก และพระองค์ทรงพักอยู่ที่ นั่น 41 คนเป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์ และ
กล่าวว่า “ยอห์ นม ิ ได้ ทําการอัศจรรย์ ใดๆเลย แต่ ทุ กสิ่ ง ซึ่ง ยอห์น ได้ กล ่าวถึง ท่านผู้ นี้ เป็น
ความจริง� 42 และมีคนหลายคนที่นั่นได้เชื่อในพระองค์

11

ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาซารัส กําลัง ป่วยอยู่ ที่ หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็น เมืองที่ มาร ีย์ และมาร
ธาพี่ สาวของเธออยู่นั ้น 2 (มาร ีย์ผู้ นี้ คือ หญิง ที่ เอานํ้ามัน หอมชโลมองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
เอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ ลาซารัสน้องชายของเธอกําลังป่วยอยู�
่ 3 ดังนั ้น
พี่ สาวทัง้ สองนั ้น จึง ให้คนไปเฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก
นั ้น กําลัง ป่วยอยู�
่ 4 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ วก ็ตรัสว ่า “โรคนั ้น จะไม่ ถึง ตาย แต่ เก ิด ขึ้น
เพื่อ เชิดชู พระเกียรติ ของพระเจ้า เพื่อ พระบุตรของพระเจ้า จะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะโรคนั ้น�
5 พระเยซู ทรงรัก มารธาและน้ องสาวของเธอและลาซารัส 6 ดัง นั ้ นคร ั ้นพระองค์ ทรงได้ ยิ
นว ่า ลาซารัส ป่วยอยู่ พระองค์ ยัง ทรงพัก อยู่ ที่ ที่ พระองค์ ทรงอยู่ นั้ นอ ีก สองวัน 7 หลัง จาก
นั ้น พระองค์ ก็ ตรัส กับ พวกสาวกว่า “ให้ เราเข้าไปในแคว้น ยู เดี ยก ั นอ ีก เถิด� 8 พวกสาวก
ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า เมื่อ เร็วๆนี้ พวกยิว หาโอกาสเอาหิน ขว้างพระองค์ ให้
ตาย แล ้ว พระองค์ ยงั จะเสด็จ ไปที่ นั่ นอ ีก หรือ� 9 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “วัน หนึ่ งม ี สิ บสอง
ชัว่ โมงมิใช่หรือ ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุด เพราะเขาเห็นความสว่างของ
โลกนี้ 10 แต่ ถ้า ผู้ ใดเดิน ในตอนกลางคืน เขาก็ จะสะดุด เพราะไม่ มี ความสว่างในตัว เขา�
11 พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว จึง ตรัส กับ เขาว่า “ลาซารัส สหายของเราหลับ ไปแล้ว แต่ เราไป
เพื่อ จะปลุก เขาให้ ตื่น � 12 พวกสาวกของพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เขาหลั บอย ู่
เขาก็จะสบายดี� 13 แต่พระเยซูตรัสถึงความตายของลาซารัส แต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์
1
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ตรัส ถึง การนอนหลับ พัก ผ่อน 14 ฉะนั ้น พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาตรงๆว่า “ลาซารัส ตายแล้ว
15 เพื่อ เห็น แก่ ท่านทัง
้ หลายเราจึง ยินดี ที่ เรามิ ได้ อยู่ ที่ นั่น เพื่อ ท่านจะได้ เชื่อ แต่ ให้ เราไป
16
หาเขากันเถิด�
โธมัสที่ เรียกว่า ดิ ดุมัส จึงพู ดกับเพื่อนสาวกว่า “ให้พวกเราไปด้วยเถิด
เพื่อจะได้ตายด้วยกันกับพระองค์� 17 ครัน
้ พระเยซู เสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่า เขาเอาลาซา
รัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพสี่วน
ั แล้ว 18 หมู่บ้านเบธานี อยู่ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ห่างกันประมาณ
สามกิโลเมตร 19 พวกยิวหลายคนได้มาหามารธาและมารีย์ เพื่อจะปลอบโยนเธอเรือ
่ งน้ อง
ชายของเธอ 20 ครัน
้ มารธารู ข
้ ่าวว่าพระเยซูกําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์ แต่
มาร ีย์ นั่ง อยู่ ในเรือน 21 มารธาจึง ทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ น้ อง
ชายของข้า พระองค์ คงไม่ ตาย 22 แต่ ถึง แม้ เดีย
๋ วนี้ ข้า พระองค์ ก็ ทราบว่า สิ ่ง ใดๆที่ พระองค์
จะทูลขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่ พระองค์� 23 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า
“น้ องชายของเจ้าจะฟื้ นขึ้นมาอีก� 24 มารธาทูลพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า เขา
จะฟื้ นขึ้น มาอีก ในวัน สุดท้ายเมื่อ คนทัง้ ปวงจะฟื้ นขึ้น มา� 25 พระเยซู ตรัส กับ เธอว่า “เรา
เป็น เหตุ ให้ คนทัง้ ปวงเป็น ขึ้น และมี ชีวต
ิ ผู้ ที่ เชื่อ ในเรานั ้น ถึง แม้ ว่า เขาตายแล้ วก ็ ยงั จะมี
26
ชี วิ ตอ ีก
และผู้ ใดที่ มี ชี วิต และเชื่อ ในเราจะไม่ ตายเลย เจ้ าเชื่อ อย่างนี้ ไหม � 27 มาร
ธาทูลพระองค์ว่า “เชื่อ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระ
บุตรของพระเจ้า ที่จะเสด็จมาในโลก� 28 เมื่อเธอทูลดังนี้ แล้ว เธอก็กลับไปและเรียกมารีย์
น้ องสาวกระซิบ ว่า “พระอาจารย์ เสด็จ มาแล้ว และทรงเรียกเจ้า� 29 เมื่อ มารีย์ ได้ ยิน แล้ว
เธอก็ รีบลุก ขึ้น ไปเฝ้า พระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซู ยงั ไม่ เสด็จ เข้าไปในเมือง แต่ ยัง ประทั บอย ู่
ณ ที่ ซึ่งมารธาพบพระองค์นั ้น 31 พวกยิวที่อยู่กับมารีย์ในเรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู่
เมื่อ เห็น มารีย์ รีบลุก ขึ้น และเดิน ออกไปจึง ตามเธอไปพู ดก ั นว ่า “เธอจะไปร้องไห้ ที่ อุโมงค์
� 32 ครัน
้ มารีย์ มาถึงที่ ซ่ึง พระเยซู ประทั บอย ู่ และเห็น พระองค์ แล้ว จึง กราบลงที่ พระบาท
ของพระองค์ ทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้าพระองค์ ประทั บอยู่ที่ นี่ น้ องชายของข้าพระองค์ คง
ไม่ตาย� 33 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเธอร้องไห้ และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้
ด้วย พระองค์ ก็ ทรงครํา่ ครวญร้อนพระทัย และทรงเป็น ทุกข์ 34 และตรัส ถามว่า “พวกเจ้า
เอาศพเขาไปไว้ที่ไหน� เขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เชิญเสด็จมาดูเถิด� 35 พระเยซู
ทรงพระกันแสง 36 พวกยิวจึงกล่าวว่า “ดูเถิด พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร� 37 และบางคน
ก็พูดว่า “ท่านผู้นี้ ทําให้คนตาบอดมองเห็น จะทําให้คนนี้ ไม่ตายไม่ได้หรือ�
พระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารียได้
์ กลับใจเสียใหม่
พระเยซู ทรงครํา่ ครวญร้อนพระทั ยอ ีก จึง เสด็จ มาถึ งอ ุ โมงค์ ฝัง ศพ อุโมงค์ ฝัง ศพนั ้น
เป็นถํ้า มี ศิลาวางปิดปากไว้ 39 พระเยซู ตรัสว่า “จงเอาศิลาออกเสีย� มารธาพี่สาวของผู้
ตายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ป่านนี้ ศพมีกลน
ิ่ เหม็นแล้ว เพราะว่าเขาตายมาสี่วน
ั
แล้ว� 40 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าก็จะได้เห็นสง่า
ราศี ของพระเจ้า� 41 พวกเขาจึง เอาศิลาออกเสีย จากที่ ซ่ึง ผู้ ตายวางอยู่ นั ้น พระเยซู ทรง
แหงนพระพักตร์ข้น
ึ ตรัสว ่า “ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์
ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ 42 ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่ที่
ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ ยน
ื อยู่ที่ นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์
ทรงใช้ข้าพระองค์มา� 43 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว จึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า “ลาซา
รัสเอ๋ย จงออกมาเถิด� 44 ผู้ตายนั ้นก็ออกมา มีผ้าพันศพพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้า
พันอยูด้
่ วย พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด� 45 ดังนั ้นพวกยิว
38
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46 แต่ พวกเขา

พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสีย

ฉะนั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี ก็ เรียกประชุม สมาชิก สภาแล้ วว ่า “เราจะทํา
อย่างไรกัน เพราะว่าชายผู้นี้ ทําการอัศจรรย์หลายประการ 48 ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ คน
ทัง้ ปวงจะเชื่อ ถือ เขา แล ้ว พวกโรมก็ จะมาริบ เอาทัง้ ที่ และชนชาติ ของเราไป� 49 แต่ คน
หนึ่ ง ในพวกเขา ชื่อ คายาฟาสเป็น มหาปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น กล ่าวแก่ เขาทัง้ หลาย
ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ไม่ รู ้ อะไร เสีย เลย 50 และ ไม่ พิจารณา ด้วย ว่า จะ เป็น ประโยชน์ แก่ เรา
ทัง้ หลาย ถ้า จะให้ คนตายเสียคนหนึ่ ง เพื่อ ประชาชน แทนที่ จะให้ คนทัง้ ชาติ ต้องพินาศ�
51 เขามิ ได้ กล ่า วอย่างนั ้น ตามใจชอบ แต่ เพราะว่า เขาเป็ น มหาปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น
จึง พยากรณ์ ว่า พระเยซู จะสิน
้ พระชนม์ แทนชนชาติ นั ้น 52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั้น อย่าง
เดียว แต่ เพื่อ จะรวบรวมบุตรทัง้ หลายของพระเจ้า ที่ กระจัดกระจายไปนั ้น ให้ เข ้า เป็น พวก
เดียวกัน 53 ตัง้ แต่ วัน นั ้น เป็นต้น มา เขาทัง้ หลายจึง ปรึกษากัน จะฆ่า พระองค์ เสีย 54 เหตุ
ฉะนั ้น พระเยซู จึง ไม่ เสด็จ ในหมู่ พวกยิว อย่างเปิด เผยอีก แต่ ได้ เสด็จ ออกจากที่ นั่น ไปยัง ถิ่
นที ่ อยู่ใกล้ ถิน
่ ทุรกันดาร ถึง เมืองหนึ่ ง ชื่อ เอฟราอิม และทรงพัก อยู่ที่ นั ่ นก ับ พวกสาวกของ
พระองค์ 55 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง เทศกาลปัส กาของพวกยิว แล้ว และคนเป็ นอ ัน มากได้ ออก
จากหัว เมืองนั ้น ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อนเทศกาลปัส กาเพื่อ จะชําระตัว 56 เขาทัง้ หลาย
จึงแสวงหาพระเยซู และเมื่อเขาทัง้ หลายยืนอยู่ในพระวิหารเขาก็ พู ดกันว่า “ท่านทัง้ หลาย
คิดเห็นอย่างไร พระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้ หรือ� 57 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกฟาริสีได้ออกคําสัง่ ไว้ว่า ถ้าผู้ใดรู ว้ า่ พระองค์อยู่ที่ไหน ก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไป
จับพระองค์
47

12
ทรงพระกระยาหารเย็นที่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก 7:37-38)
1 แล ้ วก ่อนปั ส กาหกวันพระเยซู เสด็จ มาถึง หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็ นที ่ อยู่ ของลาซารัส ผู้
ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตาย 2 ที่นั ่นเขาจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นแก่พระองค์ มารธา
ก็ ปรนนิ บัติ อยู่ และลาซารัส ก็ เป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาที่ เอนกายลงรับ ประทานกับ พระองค์
3 มาร ีย์ จึง เอานํ้ามัน หอมนาระดาบริสุ ทธิ ์ หน ัก ประมาณครึ่งก ิ โลกรัม ซึ่ งม ี ราคาแพงมาก
มาชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ เรือนก็หอมฟุ้ง
ไปด้วยกลิน
่ นํ้ามัน นั ้น 4 แต่ สาวกคนหนึ่ ง ของพระองค์ ชื่อ ยู ดาสอิส คาริโอท บุ ตรชายของ
ซีโมน คือคนที่ จะทรยศพระองค์ พูดว่า 5 “เหตุไฉนจึงไม่ขายนํ้ามันนั ้นเป็นเงินสักสามร้อย
เดนาริอัน แล้วแจกให้แก่คนจน� 6 เขาพูดอย่างนั ้นมใช่
ิ เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะ
เขาเป็นขโมย และได้ถือย่าม และได้ยก
ั ยอกเงินที่ใส่ไว้ในย่ามนั ้น 7 พระเยซูจึงตรัสว่า “ช่าง
เขาเถิด เขาทํา อย่างนี้ เพื่อ แสดงถึง วัน ฝัง ศพของเรา 8 เพราะว่า มี คนจนอยู่กั บท ่านเสมอ
แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไป� 9 ฝ่ายพวกยิวเป็ นอันมากรู ว้ า่ พระองค์ประทับอยู่ที่นั ่นจึง
มาเฝ้า พระองค์ ไม่ใช่ เพราะเห็น แก่ พระเยซู เท่านั ้น แต่ อยากเห็น ลาซารัสผ ู้ ซ่ึง พระองค์ ได้
ทรงให้ ฟื้นขึ้น มาจากตายด้วย 10 แต่ พวกปุโรหิต ใหญ่ จึง ปรึกษากัน จะฆ่า ลาซารัส เสีย ด้วย
11 เพราะลาซารัสเป็ นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)
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12 วันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็ นอันมากที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั ้นได้ ยินว่า

พระเยซู เสด็จมาถึงกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 13 เขาก็ พากัน ถือ ใบของต้ นอ ิ นทผลัม ออกไปต้อนรับ พระองค์ รอ
้ งว่า “โฮซัน นา
ขอให้พระองค์ ผู้ เสด็จ มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระมหากษั ตริย์ แห่งอ ิส รา
เอลทรงพระเจริญ� 14 และเมื่อ พระเยซู ทรงพบลูก ลาตัว หนึ่ ง จึง ทรงลานั ้น เหมือนดัง ที่ มี
คํา เขียนไว้ว่า 15 ‘ธิดาแห่ง ศิ โยนเอ๋ย อย่า กลัว เลย ดู เถิด กษั ตริย์ ของเธอทรงลูก ลาเสด็จ
มา� 16 ที แรกพวกสาวกของพระองค์ ไม่ เข ้า ใจในเหตุ การณ์ เหล่า นั ้น แต่ เมื่อ พระเยซู ทรง
รับ สง่า ราศี แล้ว เขาจึง ระลึก ได้ ว่า มี คํา เช่น นั ้น เขียนไว้กล ่าวถึง พระองค์ และคนทัง้ หลาย
ได้กระทําอย่างนั ้นถวายพระองค์ 17 เหตุฉะนั ้นคนทัง้ ปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์ เมื่อพระองค์
ได้ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ และทรงให้เขาฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ก็
เป็นพยานในสิง่ เหล่านี้ 18 เหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ ก็เพราะเขาได้ยนว
ิ ่าพระองค์
19
ทรงกระทํา การอัศจรรย์นั ้น พวกฟาริสี จึง พู ดก ั นว ่า “ท่านเห็น ไหมว่า ท่านทํา อะไรไม่ ได้
เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว�
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู

20 ในหมู่คนทัง
้ หลายที่ข้น
ึ ไปนมัสการในเทศกาลเลี้ยงนั ้ นมีพวกกรีกบ้าง 21 พวกกรีกนั ้น

จึง ไปหาฟี ลิป ซึ่ง มาจากหมู่ บ้านเบธไซดาในแคว้น กาลิ ลี และพู ดก ั บท ่า นว่า “ท่านเจ้าข้า
พวกข้าพเจ้า ใคร่จะเห็น พระเยซู� 22 ฟี ลิป จึง ไปบอกอัน ดรู ว์ และอัน ดรู ว์กับ ฟี ลิป จึง ไปทูล
พระเยซู
พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสัง่ สอน

และพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถึง เวลาแล้ วท ี่ บุ ตรมนุษย์ จะได้ รบ
ั สง่า ราศี 24 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า เมล็ด ข้าวไม่ ได้ ตกลงไปในดิน และเปื่ อยเน่า ไป ก็ จะอยู่ เป็น เมล็ด
เดียว แต่ ถ้า เปื่ อยเน่า ไปแล้ว ก็ จะงอกขึ้น เกิด ผลมาก 25 ผู้ ใดที่รก
ั ชีวต
ิ ของตนก็ ต้องเสีย
26
ชีวต
ิ และผู้ ที่ ชัง ชีวต
ิ ของตนในโลกนี้ ก็ จะรักษาชี วิตน น
ั ้ ไว้นิ รัน ดร์
ถ้า ผู้ ใดจะปรนนิ บั ติ
เรา ให้ผู้นั ้นตามเรามา และเราอยูที
่ ่ไหน ผูปรนนิ
้
บัติเราจะอยูที
่ ่นั ่นด้วย ถ้าผูใ้ ดปรนนิ บติ
ั เรา
พระบิดาของเราก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั ้น 27 บัดนี้ จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะ
พูดว่าอะไร จะว่า ‘ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นเวลานี้ � อย่างนั ้นหรือ
หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้ เองเราจึงมาถึงเวลานี้ 28 ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนาม
ของพระองค์ได้รับเกียรติ� แล้วก็มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า “เราได้ให้รับเกียรติแล้ว และ
จะให้ รบ
ั เกียรติ อีก � 29 ฉะนั ้น คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยน
ิ เสียงนั ้ นก ็ พู ดว่า ฟ้าร้อง
30
คนอื่นๆก็ พูด ว่า “ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ได้ กล ่า วกับ พระองค์� พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เสียง
นั ้น เกิด ขึ้น เพื่อ ท่านทัง้ หลาย ไม่ใช่ เพื่อ เรา 31 บัดนี้ ถึง เวลาที่ จะพิพากษาโลกนี้ แล้ว เดีย
๋ ว
32
นี้ ผู้ ครองโลกนี้ จะถูก โยนทิง้ ออกไปเสีย
และเรา ถ้า เราถูก ยกขึ้น จากแผ่น ดิน โลกแล้ว
33
เราก็ จะชักชวนคนทัง้ ปวงให้มาหาเรา�
พระองค์ ตรัส เช่น นั ้น เพื่อ สําแดงว่า พระองค์ จะ
สิน
ิ จากพระราชบัญญัติว
้ พระชนม์อย่างไร 34 คนทัง้ หลายจึงทูลพระองค์ว่า “พวกเราได้ยน
่า พระคริสต์ จะอยู่เป็น นิ ตย์ เหตุ ไฉนท่านจึง ว่า ‘บุ ตรมนุษย์จะต้องถูก ยกขึ้น� บุ ตรมนุษย์
นั ้น คือ ผู้ ใดเล่า� 35 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ความสว่างจะอยู่กั บท ่า นทัง้ หลายอีก หน่ อย
หนึ่ ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยู่
ในความมืด ย่อมไม่รู ว่
้ าตนไปทางไหน 36 เมื่อท่านทัง้ หลายมีความสว่าง ก็ จงเชื่อในความ
สว่างนั ้น เพื่อ จะได้ เป็น ลูก แห่ง ความสว่าง� เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นั ้น แล้ วก ็ เสด็จ จากไป
และซ่อนพระองค์ ให้พ้นจากพวกเขา 37 ถึงแม้ว่าพระองค์ ได้ ทรงกระทําการอัศจรรย์หลาย
ประการทีเดียวต่อหน้าเขา เขาทัง้ หลายก็ยงั ไม่เชื่อในพระองค์ 38 เพื่อคําของอิสยาห์ศาสดา
23
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พยากรณ์ จะสําเร็จซึ่งว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิง่ ที่เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย และ
39
พระกรขององค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้ใด� ฉะนั ้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ ได้ เพราะ
อิส ยาห์ ได้ กล ่า วอี กว่า 40 ‘พระองค์ ได้ ทรงปิด ตาของเขาทัง้ หลาย และทําใจของเขาให้ แข ็
งกระด้างไป เกรงว่า เขาจะเห็น ด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหัน กลับ
มาและเราจะรักษาเขาให้หาย � 41 อิส ยาห์กล ่าวดังนี้ เมื่อ ท่านได้ เห ็น สง่า ราศี ของพระองค์
และได้ กล ่าวถึง พระองค์ 42 อย่างไรก็ ดี แม้ ในพวกขุนนางก็ มี หลายคนเชื่อ ในพระองค์ ด้วย
แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสี เกรงว่าเขาจะถูกไล่ ออกจาก
ธรรมศาลา 43 เพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้า
44 พระเยซู ทรงประกาศว่า “ผู้ที่เชื่อในเรานั ้น หาได้เชื่อในเราไม่ แต่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้
เรามา 45 และผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง
เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในเราจะมิ ได้ อยู่ ในความมืด 47 ถ้า ผู้ ใดได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของเราและไม่ เชื่อ เรา
ก็ ไม่ พิพากษาผู้ นั ้น เพราะว่า เรามิ ได้ มาเพื่อ จะพิพากษาโลก แต่ มาเพื่อ จะช่วยโลกให้ รอด
48 ผู้ใดที่ ปฏิเสธเราและไม่รบ
ั คําของเรา ผู้นั ้นจะมีสิ่งหนึ่ งพิพากษาเขา คือคําที่เราได้กล่าว
แล้ว นั ้น แหละจะพิพากษาเขาในวัน สุดท้าย 49 เพราะเรามิ ได้ กล ่าวตามใจเราเอง แต่ ซึ่ง
เรากล่าวและพูดนั ้น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์นั ้นได้ทรงบัญชาให้แก่เรา 50 เรารู ว้ า่
พระบัญชาของพระองค์ นั้น เป็น ชีวิตน ิ รน
ั ดร์ เหตุ ฉะนั ้น สิง่ ที่ เราพูด นั ้น เราก็ พู ดตามที่ พระ
บิดาทรงบัญชาเรา�

13
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
ก่อนถึง เทศกาลเลี้ยงปัส กา เมื่อ พระเยซู ทรงทราบว่า ถึง เวลาแล้ วท ี่ พระองค์ จะทรง
จากโลกนี้ ไปหาพระบิดา พระองค์ ทรงรัก พวกของพระองค์ ซ่ึง อยู่ ในโลกนี้ พระองค์ ทรงรัก
เขาจนถึงที่สุด
1

ทรงล้างเท้าของพวกสาวก

2 ขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว

พญามารได้ดลใจยูดาสอิสคาริโอท บุตรชาย
ของซี โมน ให้ ทรยศพระองค์ 3 พระเยซู ทรงทราบว่า พระบิดาได้ ประทานสิง่ ทัง้ ปวงให้ อยู่
ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และทรงทราบว่า พระองค์ มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า
4 พระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารเย็น ทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้ และ
ทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวพระองค์ไว้ 5 แล้วก็ทรงเทนํ้าลงในอ่าง และทรงตัง้ ต้นเอานํ้าล้าง
เท้า ของพวกสาวก และเช็ด ด้วยผ้า ที่ ทรงคาดเอวไว้นั ้น 6 แล ้ว พระองค์ ทรงมาถึง ซี โมนเป
โตร และเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือ
� 7 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “สิ ่งที่ เรากระทําในขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่ ภายหลังท่านจะ
เข้าใจ� 8 เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้� พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า “ถ้า เราไม่ ล้างท่านแล้ว ท่านจะมี ส่วนในเราไม่ ได้ � 9 ซี โมนเปโตรทูล พระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า มิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั ้น แต่ขอทรงโปรดล้างทังม
้ ือและศีรษะ
ด้วย� 10 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ผู้ ที่ อาบนํ้า แล้ว ไม่ จําเป็น ต้องชําระกายอีก ล้างแต่ เท ้า
เท่านั ้น เพราะสะอาดหมดทัง้ ตัว แล้ว พวกท่านก็ สะอาดแล้ว แต่ ไม่ใช่ ทุก คน � 11 เพราะ
พระองค์ ทรงทราบว่า ใครจะเป็น ผู้ ทรยศพระองค์ เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ท่านทัง้
หลายไม่สะอาดทุกคน� 12 เมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทัง้ หลายแล้ว พระองค์ก็ทรงฉลอง
พระองค์ และเอนพระกายลงอีกตรัสกับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายเข้าใจในสิง่ ที่เราได้กระทําแก่
ท่านหรือ 13 ท่านทัง้ หลายเรียกเราว่า พระอาจารย์และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ท่านเรียกถูกแล้ว
เพราะเราเป็นเช่นนั ้น 14 ฉะนั ้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่าน ได้
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ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย 15 เพราะว่าเราได้วาง
แบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทําเหมือนดังที่ เราได้กระทําแก่ท่าน 16 เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ทาสจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้ และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หามิได้ 17 ถ้า
ท่านรู ดั
้ งนี้ แล้ว และท่านประพฤติ ตาม ท่านก็ เป็นสุข 18 เรามิได้ พู ดถึงพวกท่านสิน
้ ทุกคน
เรารู จ
้ ักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้ว แต่เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ว่า ‘ผู้ที่รับประทานอาหารกับเรา
19
ได้ ยกส้น เท้า ต่อ เรา�
เราบอกท่านทัง้ หลายเดีย
๋ วนี้ ก่อนที่ เรือ
่ งนี้ จะเกิด ขึ้น เพื่อ ว่า เมื่อ
เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั ้น 20 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดได้รบ
ั ผู้
ที่เราใช้ไป ผู้นั ้นก็รบ
ั เราด้วย และผู้ใดได้รบ
ั เรา ผู้นั ้นได้รบ
ั พระองค์ผู้ทรงใช้เรามา�
พระเยซูพยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก 22:21-22)
21 เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรงเป็ น ทุกข์ ในพระทัย และตรัส เป็ น พยาน
ว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 เหล่ าสาวกจึงมอง
หน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 23 มีสาวกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรักได้
เอนกายอยู่ที่พระทรวงของพระเยซู 24 ซีโมนเปโตรจึงทําไม้ทํามือให้เขาทูลถามพระองค์วา่
คนที่ พระองค์ ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 25 ขณะที่ ยังเอนกายอยู่ที่ พระทรวงของพระเยซู สาวกคน
นั ้ นก ็ ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คนนั ้น คือ ใคร� 26 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “คนนั ้น
คือผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้ จิ้มแล้วยื่นให้� และเมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั ้นจิม
้ แล้ว ก็ทรง
ยื่นให้แก่ยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน 27 เมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั ้นแล้ว ซาตานก็
เข้าสิงในใจเขา พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด� 28 ไม่มีผู้ใดใน
พวกนั ้ นที ่เอนกายลงรับประทานเข้าใจว่า เหตุ ใดพระองค์ จึงตรัสกับเขาเช่นนั ้น 29 บางคน
คิด ว่า เพราะยู ดาสถือ ถุง เงิน พระเยซู จึง ตรัส บอกเขาว่า “จงไปซื้อ สิง่ ที่ เราต้องการสําหรับ
เทศกาลเลี้ยงนั ้น� หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้าง 30 ดังนั ้นเมื่อยูดาส
รับประทานอาหารชิน
้ นั ้นแล้วเขาก็ออกไปทันที ขณะนั ้นเป็นเวลากลางคืน 31 เมื่อเขาออกไป
แล้ว พระเยซู จึง ตรัสว ่า “บัดนี้ บุ ตรมนุษย์ ก็ได้ รับ เกียรติ แล้ว และพระเจ้า ทรงได้ รบ
ั เกียรติ
เพราะบุตรมนุษย์ 32 ถ้า พระเจ้า ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระบุตร พระเจ้า ก็ จะทรงประทานให้
พระบุตรมีเกียรติในพระองค์เอง และพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดีย
๋ วนี้ 33 ลูกเล็กๆเอ๋ย เรา
ยังจะอยู่กับเจ้าทัง้ หลายอีกขณะหนึ่ ง เจ้ าจะเสาะหาเรา และดังที่ เราได้ พู ดกับพวกยิวแล้ว
บัดนี้ เราจะพู ดกับเจ้าคือ ‘ที่ เราไปนั ้นเจ้าทัง้ หลายไปไม่ได้ � 34 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่ เจ้ า
ทัง้ หลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทัง้ หลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกัน
ด้วยอย่างนั ้น 35 ถ้าเจ้าทัง้ หลายรักกันและกัน ดังนี้ แหละคนทัง้ ปวงก็จะรูได้
้ ว่าเจ้าทัง้ หลาย
เป็นสาวกของเรา�
34)

ทรงพยากรณ์ ว่า เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31; ลก 22:33-

“พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะเสด็จไปที่ ไหน� พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “ที่ซึ่งเราจะไปนั ้นท่านจะตามเราไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ได้ แต่ภายหลังท่านจะตามเราไป�
37 เปโตรทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เหตุ ใดข้าพระองค์ จึงตามพระองค์ ไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ได้
ข้าพระองค์จะสละชีวต
ิ เพื่อพระองค์� 38 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านจะสละชีวต
ิ ของท่าน
เพื่อเราหรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ �
36 ซี โมนเปโตรทูล พระองค์ ว่า

14

พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)
“อย่าให้ใจท่านทัง้ หลายวิตกเลย ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย 2 ในพระนิ เวศ
ของพระบิดาเรามีคฤหาสน์ หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สํา
1
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หรับท่านทัง้ หลาย 3 และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ ไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่าน
ไปอยูก
่ ับเรา เพื่อว่าเราอยูที
่ ่ไหนท่านทัง้ หลายจะอยูที
่ ่นั ่นด้วย 4 ท่านทราบว่าเราจะไปที่ไหน
และท่านก็ รู จั
้ ก ทางนั ้น� 5 โธมัส ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ ไม่ ทราบ
ว่า พระองค์ จะเสด็จ ไปที่ ไหน พวกข้า พระองค์ จะรู จ
้ ัก ทางนั ้น ได้ อย่างไร � 6 พระเยซู ตรัส กับ
เขาว่า “เราเป็นทางนั ้น เป็นความจริง และเป็นชีวต
ิ ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมา
ทางเรา
การที่รู จั
้ กพระเยซูก็คือการที่รู จั
้ กพระบิดา
7 ถ้า ท่านทัง
้ หลายรู จ
้ ัก เราแล้ว ท่านก็ จะรู จ
้ ัก พระบิดาของเราด้วย และตัง้ แต่ นี้ ไปท่านก็
รู จั
้ ก พระองค์ และได้ เห ็ นพระองค์� 8 ฟี ลิ ป ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอสําแดงพระ
บิดาให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเห็นและพวกข้าพระองค์จะพอใจ� 9 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ฟี
ลิ ป เอ๋ย เราได้ อยู่ กั บท ่านนานถึง เพียงนี้ และท่านยัง ไม่ รู ้จัก เราหรือ ผู้ ที่ ได้ เห ็น เราก็ ได้ เห
็ นพระบิ ดา และท่านจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ขอสําแดงพระบิดาให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเห็น�
10 ท่านไม่ เชื่อ หรือ ว่า เราอยู่ ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ ในเรา คํา ซึ่ง เรากล่าวแก่ ท่าน
ทัง้ หลายนั ้น เรามิ ได้ กล ่าวตามใจชอบ แต่ พระบิดาผู้ทรงสถิต อยู่ ในเราได้ ทรงกระทํา พระ
ราชกิจ ของพระองค์ 11 จงเชื่อ เราเถิด ว่า เราอยู่ ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ ในเรา หรื
อมิฉะนั ้นก็จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่านั ้นเถิด
ผู้ที่เชื่อก็สามารถทํากิจการที่พระคริสต์ได้ทรงกระทํามาแล้ว
12 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า ผู้ ที่ เชื่อ ในเราจะกระทํา กิจการซึ่ง เราได้ กระทํา
นั ้นด้วย และเขาจะกระทํากิจการที่ยิง่ ใหญ่กว่านันอ
้ ีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา
13 สิ ่ง ใดที่ ท่านทัง
้ หลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นั ้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้
รับเกียรติทางพระบุตร 14 ถ้าท่านจะขอสิง่ ใดในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นั ้น 15 ถ้าท่าน
ทัง้ หลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา
พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจ
เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์ จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หน่งึ ให้แก่
ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป 17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับ
ไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักพระองค์ เพราะ
18
พระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทั บอยู่ในท่าน
เราจะไม่ละทิง้ ท่านทัง้ หลายไว้ให้
เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน 19 อีกหน่ อยหนึ่ งโลกก็จะไม่เห็นเราอีกเลย แต่ท่านทัง้ หลาย
จะเห็นเรา เพราะเราเป็นอยู่ ท่านทัง้ หลายจะเป็นอยู่ด้วย 20 ในวันนั ้นท่านทัง้ หลายจะรู ว่
้ า
21
เราอยู่ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน
ผู้ใดที่ มีบัญญัติของเรา
และรักษาบัญญั ติ นั ้น ผู้ นั ้น แหละเป็น ผู้ ที่ รักเรา และผู้ ที่ รัก เรานั ้น พระบิดาของเราจะทรง
รักเขา และเราจะรักเขา และจะสําแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่ เขา� 22 ยูดาส มิใช่อิส
คาริโอท ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เหตุ ใดพระองค์ จึง จะสําแดงพระองค์ แก่ พวกข้า
พระองค์ และไม่ ทรงสําแดงแก่ โลก � 23 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า ผู้ ใดรัก เรา ผู้ นั ้น จะ
รักษาคําของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะ
อยู่กับเขา 24 ผู้ที่ ไม่รักเรา ก็ ไม่รักษาคําของเรา และคําซึ่งท่านได้ยน
ิ นี้ ไม่ใช่คําของเรา แต่
เป็น ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 25 เราได้ กล ่าวคํา เหล่า นี้ แก่ ท่านทัง้ หลายเมื่อ เรายัง อยู่กั
บท่าน 26 แต่ พระองค์ ผู้ปลอบประโลมใจนั ้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรง
ใช้มาในนามของเรา พระองค์นั ้นจะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุกสิง่ และจะให้ท่านระลึกถึงทุก
สิง่ ที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
16
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สันติสุขสําหรับผู้ที่เชื่อ
27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว สันติสุ ขของเราที่ให้แก่ท่านนั ้น เราให้ท่านไม่เหมือน
โลกให้ อย่า ให้ ใจของท่านวิตกและอย่า กลัว เลย 28 ท่านได้ยน
ิ เรากล่าวแก่ ท่านว่า ‘เราจะ
จากไปและจะกลับมาหาท่านอีก� ถ้า ท่านรักเรา ท่านก็ จะชื่นชมยินดี ที่ เราว่า ‘เราจะไปหา
พระบิดา� เพราะพระบิดาของเราทรงเป็นใหญ่กว่าเรา 29 และบัดนี้ เราได้บอกท่านทัง้ หลาย
ก่อนที่เหตุการณ์ นั ้นจะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์ นั ้นเกิดขึ้นแล้ว ท่านทัง้ หลายจะได้เชื่อ
30 แต่ นี้ ไปเราจะไม่ สนทนากั บท ่า นทัง
้ หลายมากนั ก เพราะว่า ผู้ ครองโลกนี้ จะมาและไม่ มี
สิทธิอํานาจอะไรเหนื อ เรา 31 แต่ เราได้ กระทําตามที่ พระบิดาได้ ทรงบัญชาเรา เพื่อ โลกจะ
ได้รู ว่้ าเรารักพระบิดา จงลุกขึ้น ให้เราทัง้ หลายไปกันเถิด�

15
คําอุปมาเรือ
่ งเถาองุน
่ และกิง่
1 “เราเป็ น เถาองุน
่ แท้ และพระบิดาของเราทรงเป็น ผู้ ดูแลรักษา 2 กิง่ ทุ กก งิ่ ในเราที่ ไม่
ออกผล พระองค์ ก็ ทรงตัดทิง้ เสีย และกิง่ ทุกกงิ่ ที่ ออกผล พระองค์ ก็ ทรงลิดเพื่อให้ออกผล
มากขึ้น 3 ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั การชําระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวแก่ท่าน 4 จง
เข้า สนิ ทอย ู่ ในเรา และเราเข้า สนิ ทอย ู่ ในท่าน กิง่ จะออกผลเองไม่ ได้ นอกจากจะติ ดอย ู่ กับ
เถาฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิ ทอยู่ในเราฉั นนั ้น 5 เราเป็น
เถาองุน
่ ท่านทัง้ หลายเป็ นกงิ่ ผู้ที่ เข้าสนิ ทอยู่ในเราและเราเข้าสนิ ทอยู่ในเขา ผู้นั ้นจะเกิด
ผลมาก เพราะถ้า แยกจากเราแล้ วท ่านจะทํา สิง่ ใดไม่ ได้ เลย 6 ถ้า ผู้ ใดมิ ได้ เข ้า สนิ ทอย ู่ ใน
เรา ผู้นั ้ นก็ต้องถูกทิง้ เสียเหมือนกิง่ แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และเขารวบรวมไว้ทิง้ ในไฟเผาเสีย
7 ถ้า ท่านทัง
้ หลายเข้าสนิ ทอยู่ในเรา และถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิง่ ใด
ซึ่ง ท่านปรารถนา ท่านก็ จะได้ สิ ่ง นั ้น 8 พระบิดาของเราทรงได้ รบ
ั เกียรติ เพราะเหตุ นี้ คือ
เมื่อท่านทัง้ หลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา 9 พระบิดาทรงรักเราฉั นใด เราก็รก
ั
ท่านทัง้ หลายฉั นนั ้น จงยึดมัน
่ อยู่ในความรักของเรา 10 ถ้าท่านทัง้ หลายรักษาบัญญัติของ
เรา ท่านก็ จะยึ ดม ั ่นอยู่ ในความรัก ของเรา เหมือนดัง ที่ เรารักษาพระบัญญั ติ ของพระบิดา
เรา และยึ ดม ั ่นอยู่ ในความรัก ของพระองค์ 11 นี้ คือ สิง่ ที่ เราได้ บอกแก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว
เพื่อให้ความยินดี ของเราดํารงอยู่ในท่าน และให้ความยินดี ของท่านเต็มเปี่ ยม 12 นี่ แหละ
เป็นบัญญัติของเรา คือให้ท่านทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน เหมือนดังที่เราได้รก
ั ท่าน 13 ไม่มี
ผู้ใดมีความรักที่ยิง่ ใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หน่งึ ผู้ใดจะสละชีวต
ิ ของตนเพื่อมิตรสหายของตน
14 ถ้าท่านทัง
้ หลายประพฤติตามที่เราสัง่ ท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา
คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
เพราะทาสไม่ทราบว่านายของเขาทําอะไร แต่เรา
เรียกท่านว่า มิตรสหาย เพราะว่า ทุก สิง่ ที่ เราได้ยน
ิ จากพระบิดาของเรา เราได้ สําแดงแก่
ท่านแล้ว 16 ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ เลือกเรา แต่ เราได้ เลือกท่านทัง้ หลาย และได้ แต่ งตัง้ ท่าน
ทัง้ หลายไว้ให้ ท่านจะไปเกิด ผล และเพื่อ ให้ ผลของท่านอยู่ ถาวร เพื่อ ว่า เมื่อ ท่านทูล ขอสิง่
ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิง่ นั ้นให้แก่ท่าน 17 สิ่งเหล่านี้ เราสัง่
ท่านทัง้ หลายไว้ว่า ท่านจงรักซึ่งกันและกัน
15 เราไม่ เรียกท่านทัง
้ หลายว่าทาสอีก

คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง
18 ถ้า โลกนี้ เกล ียดชัง ท่านทัง
้ หลาย ท่านทัง้ หลายก็ รู ว่
้ า โลกได้ เกล ียดชัง เราก่อน 19 ถ้า
ท่านทัง้ หลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก แต่
เราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั ้นโลกจึงเกลียดชังท่าน 20 จงระลึกถึงคําที่ เราได้กล
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่าวแก่ ท่านทัง้ หลายแล้ วว ่า ‘ทาสมิ ได้ เป็น ใหญ่ กว่า นายของเขา� ถ้า เขาข่มเหงเรา เขาก็ จะ
ข่มเหงท่านทัง้ หลายด้วย ถ้า เขารักษาคํา ของเรา เขาก็ จะรักษาคํา ของท่านทัง้ หลายด้วย
21 แต่ ทุ กสิ่ง ที่ เขาจะกระทํา แก่ พวกท่านนั ้ นก ็ เพราะนามของเรา เพราะเขาไม่ รู จั
้ กพระองค์
22
ผู้ทรงใช้เรามา
ถ้าเราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขา เขาก็คงจะไม่มีบาป แต่บัดนี้ เขาไม่มี
ข้อ แก้ตัว ในเรือ
่ งบาปของเขา 23 ผู้ ที่ เกล ียดชัง เราก็ เกล ียดชัง พระบิดาของเราด้วย 24 ถ้า
ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิได้กระทําสิง่ ซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระทําเลย พวกเขาก็จะไม่มีบาป แต่
เดีย
๋ วนี้ เขาก็ได้เห็นและเกลียดชังทัง้ ตัวเราและพระบิดาของเรา 25 แต่การนี้ เกิดขึ้นเพื่อคํา
ที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะสําเร็จ ซึ่งว่า ‘เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ�
พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน
แต่ เมื่อ พระองค์ ผู้ ปลอบประโลมใจที่ เราจะใช้ มาจากพระบิดามาหาท่านทัง้ หลาย คือ
พระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานัน
้ ได้ เสด็จ มาแล้ว พระองค์ นั ้นจะทรง
27
เป็นพยานถึงเรา
และท่านทัง้ หลายก็จะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตัง้ แต่
แรกแล้ว�
26

16

คําสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)
“เราบอกสิง่ เหล่า นี้ แก่ ท่านทัง้ หลาย ก็ เพื่อ ไม่ ให้ท่านสะดุด ใจ 2 เขาจะไล่ ท่านเสีย จาก
ธรรมศาลา แท้จริงวันหนึ่ งคนใดที่ประหารชีวต
ิ ของท่านจะคิดว่า เขาทําการนั ้นเป็นการปฏิ
บัติพระเจ้า 3 เขาจะกระทําดังนั ้นแก่ท่านเพราะเขาไม่รู จั
้ กพระบิดาและไม่รู จั
้ กเรา 4 แต่ที่
เราบอกสิง่ เหล่านี้ แก่ท่านก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั ้น ท่านจะได้ระลึกว่าเราได้บอกท่านไว้แล้ว
และเรามิ ได้ บอกเรือ
่ งนี้ แก่ ท่านทัง้ หลายแต่ แรก เพราะว่าเรายังอยู่กับท่าน 5 แต่ บัดนี้ เรา
กําลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จ
ไปที่ ไหน� 6 แต่ เพราะเราได้ บอกเรือ
่ งนี้ แก่ พวกท่าน จิ ตใจของท่านจึงเต็ มด้วยความทุกข์
โศก
1

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู สํ
้ านึ ก

7 อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทัง
้ หลาย

คือการที่เราจากไปนั ้นกเ็ พื่อประโยชน์
ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป
แล้ว เราก็ จะใช้พระองค์ มาหาท่าน 8 เมื่อพระองค์ นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์ จะทรงกระทํา
ให้ โลกรู ส
้ ึก ถึง ความผิด บาป และถึง ความชอบธรรม และถึง การพิพากษา 9 ถึง ความผิด
บาปนั ้น คือ เพราะเขาไม่ เชื่อ ในเรา 10 ถึง ความชอบธรรมนั ้น คือ เพราะเราไปหาพระบิดา
ของเรา และท่านทัง้ หลายจะไม่เห็นเราอีก 11 ถึงการพิพากษานั ้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้ ถู
กพิพากษาแล้ว
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําทางคริสเตียน
12 เรายั งม ี อี กหลายสิง
๋ วนี้ ท่านยัง รับ ไว้ ไม่ ได้ 13 เมื่อ
่ ที่ จะบอกท่านทัง้ หลาย แต่ เดีย
พระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนําท่านทัง้ หลายไปสู่ความ
จริงทัง้ มวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์จะตรัสสงิ่ ที่พระองค์ทรง
ได้ ยิน และพระองค์ จะทรงแจ้งให้ท่านทัง้ หลายรู ถ
้ ึงสิง่ เหล่านั ้ นที ่จะเกิดขึ้น 14 พระองค์ จะ
ทรงให้เราได้ รบ
ั เกียรติ เพราะว่า พระองค์ จะทรงเอาสิง่ ที่ เป็น ของเรามาสําแดงแก่ ท่านทัง้
หลาย 15 ทุกสิง่ ที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเรา เหตุฉะนั ้นเราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรง
เอาสิง่ ซึ่งเป็นของเรานั ้นมาสําแดงแก่ท่านทัง้ หลาย
พระ เยซู ทรง ปลอบ ใจ เหล่า สาวก เกี่ยว กับ การ สิน
้ พระชนม์ และ การ ฟื้ น คืนชีพ ของ
พระองค์
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16 อีกหน่ อยท่านทัง
้ หลายก็ จะไม่เห็นเรา

และต่อไปอีกหน่ อยท่านก็ จะเห็นเรา เพราะเรา
ไปถึง พระบิดา�
สาวกบางคนของพระองค์ จึง พู ดก ั นว ่า “ที่ พระองค์ ตรัส กับ เราว่า ‘อี
กหน่ อยท่านทัง้ หลายก็ จะไม่ เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่านก็ จะเห็น เรา� และ ‘เพราะ
เราไปถึง พระบิดา� เหล่า นี้ หมายความว่า อะไร� 18 เขาจึง พู ดก ั นว ่า “นั ้น หมายความว่า
อะไรที่ พระองค์ ตรัสว ่า ‘อีก หน่ อย � เราไม่ ทราบว่า สิ ่ง ที่ พระองค์ ตรัสน ัน
้ หมายความว่า
อะไร� 19 พระเยซู ทรงทราบว่า เขาอยากทูล ถามพระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลาย
ถามกันอยู่หรือว่า เราหมายความว่าอะไรที่ พูดว่า ‘อีกหน่ อยท่านก็ จะไม่เห็นเรา และต่อไป
อีก หน่ อยท่านก็ จะเห็น เรา� 20 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะร้องไห้ และ
ครํา่ ครวญ แต่โลกจะชื่นชมยินดี และท่านทัง้ หลายจะทุกข์โศก แต่ความทุกข์โศกของท่าน
จะกลับ กลายเป็น ความชื่นชมยินดี 21 เมื่อ ผู้ หญิง กําลัง จะคลอดบุตร นางก็ มี ความทุกข์
เพราะถึงกําหนดแล้ว แต่เมื่อคลอดบุตรแล้ว นางก็ไม่ระลึกถึงความเจ็บปวดนั ้นเลย เพราะ
มีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่ งเกิดมาในโลก 22 ฉั นใดก็ดีขณะนี้ ท่านทัง้ หลายมีความทุกข์โศก
แต่เราจะเห็นท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผูใดช่
้
วงชิงความชื่นชมยินดีไปจาก
ท่านได้ 23 ในวันนั ้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าท่าน
จะขอสิง่ ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะทรงประทานสิง่ นั ้นให้แก่ท่าน 24 แม้จน
บัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิง่ ใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่าน
จะมี เต็ม เปี่ ยม 25 เราพูด เรือ
่ งนี้ กั บท ่านเป็น คํา อุปมา แต่ วัน หนึ่ ง เราจะไม่ พู ดก ั บท ่านเป็น
คําอุปมาอีก แต่จะบอกท่านถึงเรือ
่ งพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง 26 ในวันนั ้นพวกท่านจะทูลขอ
ในนามของเรา และเราจะไม่บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่าน 27 เพราะว่าพระ
บิดาเองก็ ทรงรัก ท่านทัง้ หลาย เพราะท่านรัก เราและเชื่อ ว่า เรามาจากพระเจ้า 28 เรามา
จากพระบิดาและได้ เข ้า มาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ ไปถึง พระบิดาอีก� 29 เหล่ าสาวก
ของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด บัดนี้ พระองค์ ตรัสอย ่างแจ่ม แจ้ง แล้ว มิได้ ตรัส เป็น คํา
อุปมา 30 เดีย
๋ วนี้ พวกข้า พระองค์ รู แน่
้ ว ่า พระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ และไม่ จํา เป็ นที ่ ผู้ ใดจะ
ทูลถามพระองค์ อีก ด้วยเหตุ นี้ข้าพระองค์ เชื่อว่าพระองค์ ทรงมาจากพระเจ้า� 31 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายเชื่อแล้วหรือ 32 ดู เถิด เวลาจะมา เวลานั ้ นก็ถึงแล้ว
ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่ของท่านทุกคน และจะทิง้ เราไว้แต่ผู้เดียว แต่เราหาได้
อยูผู
่ ้เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยูก
่ ับเรา 33 เราได้บอกเรือ
่ งนี้ แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้
มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะ
โลกแล้ว�
17

17
การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู

พระองค์ก็ ทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ดูฟ้าและตรัสว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ถึง เวลาแล้ว ขอทรงโปรดให้ พระบุตรของพระองค์ ได้ รับ เกียรติ เพื่อ พระบุตรจะได้
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 2 ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอาํ นาจเหนื อเนื้ อหนั งทัง้
สิน
ั ดร์แก่ คนทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงมอบแก่ พระบุตรนั ้น
้ เพื่อ ให้พระบุตรประทานชี วิตน ิ รน
3 และนี่ แหละคือ ชี ว ิตน ิ รน
ั ดร์ คือ ที่ เขารู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ทรงเป็น พระเจ้า เที่ยงแท้ องค์ เดียว
และรู จ
้ ักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 4 ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลก
ข้าพระองค์ได้กระทําพระราชกิจที่ พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั ้นสําเร็จแล้ว 5 บัดนี้
โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ คือ
เกียรติซ่ึงข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้ มีมา 6 ข้าพระองค์ได้สําแดงพระนาม
ของพระองค์แก่คนทัง้ หลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลก คน
1 พระเยซู ตรัสดังนั ้นแล้ว

ยอห์น 17:7

1172

ยอห์น 17:26

เหล่า นั ้น เป็น ของพระองค์ แล้ว และพระองค์ ได้ ประทานเขาให้ แก่ ข้า พระองค์ และเขาได้
รักษาพระดํารัส ของพระองค์ แล้ว 7 บัดนี้ เขาทัง้ หลายรู ้ ว่า ทุ กสิ่ ง ที่ พระองค์ ได้ ประทาน
แก่ ข้า พระองค์ นั้น มาจากพระองค์ 8 เพราะว่า พระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส ประทานให้ แก่ ข้า
พระองค์ นั ้น ข้า พระองค์ ได้ ให้ เขาแล้ว และเขาได้ รบ
ั ไว้ และเขารู แน่
้ ว ่า ข้า พระองค์ มาจาก
9
พระองค์ และเขาเชื่อ ว่า พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา ข้า พระองค์ อธิษฐานเพื่อ เขา
ข้า พระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อ โลก แต่ เพื่อ คนเหล่านั ้ นที ่ พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์
เพราะว่า เขาเป็น ของพระองค์ 10 ทุ กสิ่ ง ซึ่ง เป็น ของข้า พระองค์ ก็ เป็น ของพระองค์ และ
ทุก สิง่ ซึ่ง เป็น ของพระองค์ ก็ เป็น ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ มี เกียรติ ในสิง่ เหล่า นั ้น
11 บัดนี้ ข้า พระองค์ จะไม่ อยู่ ในโลกนี้ อีก แต่ พวกเขายัง อยู่ ในโลกนี้ และข้า พระองค์ กําลัง
จะไปหาพระองค์ ข้า แต่ พระบิดาผู้ บริสุทธิ์ ขอพระองค์ ทรงโปรดพิทั กษ ์ รก
ั ษาบรรดาผู้ ที่
พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อ เขาจะเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน
เดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์ 12 เมื่อข้าพระองค์ยงั อยูก
่ ับคนเหล่านั ้นในโลกนี้
ข้าพระองค์ ก็ได้ พิทักษ์ รักษาพวกเขาไว้โดยพระนามของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ ประทาน
แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความ
พินาศ เพื่อ พระคัมภีร ์ จะสําเร็จ 13 และบัดนี้ ข้า พระองค์ กําลัง จะไปหาพระองค์ และข้า
พระองค์ กล ่าวถึง สิง่ เหล่า นี้ ในโลก เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นชมยินดี ของข้า พระองค์ อย่าง
เต็มเปี่ ยม 14 ข้าพระองค์ได้มอบพระดํารัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว และโลกนี้ ได้เกลียด
ชัง เขา เพราะเขาไม่ ใช่ ของโลก เหมือนดัง ที่ ข้า พระองค์ ไม่ใช่ ของโลก 15 ข้า พระองค์ ไม่ ได้
ขอให้ พระองค์ เอาเขาออกไปจากโลก แต่ ขอปกป้องเขาไว้ให้ พ้น จากความชัว่ ร้าย 16 เขา
ไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก 17 ขอทรงโปรดชําระเขาให้บริสุทธิด้
์ วย
18
ความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์
มาในโลกฉั นใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉั นนั ้น 19 ข้าพระองค์ถวายตัวของข้าพระองค์
เพราะเห็น แก่ เขา เพื่อ ให้ เขารับ การทรงชําระแต่ง ตัง้ ไว้ โดยความจริงด ้วยเช่ นก ัน 20 ข้า
พระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อ คนเหล่า นี้ พวกเดียว แต่ เพื่อ คนทัง้ ปวงที่ จะเชื่อ ในข้า พระองค์
เพราะถ้อยคํา ของเขา 21 เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ คือ
พระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็ นอันหนึ่ งอันเดีย
วกั นก ับ พระองค์ และกับ ข้า พระองค์ ด้วย เพื่อ โลกจะได้ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์
มา 22 เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะ
ได้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน นั ้น 23 ข้า
พระองค์ อยู่ ในเขา และพระองค์ ทรงอยู่ ในข้า พระองค์ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ เป็ นอ ัน หนึ่ งอ
ันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพื่อโลกจะได้รู ว่
้ าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์
ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนา
ให้คนเหล่านั ้ นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซ่ึงข้าพระองค์
อยู่นั ้นด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศี ของข้าพระองค์ซ่ึงพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก 25 โอ ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม
โลกนี้ ไม่รูจั
้ กพระองค์ แต่ ข้าพระองค์ รู จั
้ กพระองค์ และคนเหล่านี้ รู ว่
้ าพระองค์ ได้ ทรงใช้ข้า
พระองค์ มา 26 ข้า พระองค์ ได้ ประกาศให้เขารู จ
้ ัก พระนามของพระองค์ และจะประกาศให้
เขารู อี
้ ก เพื่อความรักที่ พระองค์ ได้ ทรงรักข้าพระองค์ จะดํารงอยู่ในเขา และข้าพระองค์ จะ
อยูใ่ นเขา�

18
พระเยซู ในสวนเกทเสมนี ทรงถูก ทรยศและถูก จั บก ุม (มธ 26:47-56; มก 14:43-50;
ลก 22:47-53)
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เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นี้ แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปกับ เหล่า สาวกของพระองค์ ข้ามลํา
ธารขิด โรนไปยัง สวนแห่ง หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ เข้าไปในสวนนั ้ นก ับ เหล่า สาวก 2 ยู ดาสผู้ ที่
ทรยศพระองค์ก็รู จั
้ กสวนนั ้นด้วย เพราะว่าพระเยซู กับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกั
3
นที ่ นั่น บ่อยๆ ยู ดาสจึง พาพวกทหารกับ เจ้า หน้าที่ มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริ
สี ถือโคมถือไต้ และเครือ
่ งอาวุธไปที่ นั ่น 4 พระเยซู ทรงทราบทุกสิง่ ที่ จะเกิดขึ้นกับพระองค์
พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายมาหาใคร� 5 เขาทูลตอบพระองค์ว่า “มา
หาเยซูชาวนาซาเร็ธ� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราคือผู้นั ้นแหละ� ยูดาสผู้ทรยศพระองค์ก็
ยืนอยู่กับคนเหล่านั ้นด้วย 6 เมื่อพระองค์ ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราคือผู้นั ้นแหละ� เขา
ทัง้ หลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดิน 7 พระองค์จึงตรัสถามเขาอีกว่า “ท่านมาหาใคร� เขา
ทูล ตอบว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ� 8 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกท่านแล้ วว ่า เราคือ
ผู้ นั ้น เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านแสวงหาเราก็ จงปล่อยคนเหล่า นี้ ไปเถิด� 9 ทัง้ นี้ ก็ เพื่อ พระดํารัส
จะสําเร็จ ซึ่งพระเยซูตรัสไว้แลวว
้ ่า “คนเหล่านั ้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้
10
เสียไปสักคนเดียว� ซีโมนเปโตรมีดาบ จึงชักออกและฟันผูรั
้ บใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต
ถู กหูข้างขวาขาดไป ชื่อของผู้รับใช้คนนั ้นคือมัลคัส 11 พระเยซู จึงตรัสกับเปโตรว่า “จงเอา
ดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ด่ืมถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ�
1

ทรงอยูต
่ ่อหน้าอันนาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก 22:66-71)

พวกพลทหารกับ นายทหารและเจ้า หน้าที่ ของพวกยิว จึง จับ พระเยซู มัด ไว้ 13 แล ้ว พา
พระองค์ ไปหาอัน นาสก่อน เพราะอัน นาสเป็น พ่อตาของคายาฟาสผู้ ซ่ึง เป็น มหาปุโรหิต
ประจํา การในปี นั ้น 14 คายาฟาสผู้ นี้ แหละที่ แนะนํา พวกยิ วว ่า ควรให้ คนหนึ่ ง ตายแทน
พลเมืองทัง้ หมด
12

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)

15 ซีโมนเปโตรได้ ติ ดตามพระเยซู ไป

และสาวกอีกคนหนึ่ งก็ติดตามไปด้วย สาวกคนนั ้น
เป็ นที ่รู จั
้ กของมหาปุโรหิต และเขาได้ เข้าไปกับพระเยซู ถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต 16 แต่
เปโตรยืน อยู่ ข้างนอกริม ประตู สาวกอีก คนหนึ่ ง นั ้ นที ่ รู จั
้ กก ั นก ับ มหาปุโรหิต จึง ได้ ออกไป
17
และพูดกับหญิงที่เฝ้าประตู แล้วก็พาเปโตรเข้าไป ผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูจึงถามเปโตรว่า
“ท่านเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เขาตอบว่า “ข้าไม่เป็น� 18 พวกผู้รับใช้กับเจ้าหน้าที่ก็
ยืนอยู่ที่นั ่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว แล้วก็ยืนผิงไฟกัน เปโตรก็ยน
ื ผิงไฟอยู่กับ
เขาด้วย
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้ามหาปุโรหิต
19 มหาปุโรหิต จึง ได้ ถามพระเยซู ถึง เหล่า สาวกของพระองค์ และคํา สอนของพระองค์
20 พระเยซู ตรัส ตอบท่านว่า “เราได้ กล ่าวให้ โลกฟัง อย่างเปิ ด เผย เราสัง
่ สอนเสมอทัง้ ใน
ธรรมศาลาและที่ ในพระวิหารที่ พวกยิว เคยชุ มนุ มกัน และเราไม่ ได้ กล ่าวสิง่ ใดอย่างลับๆ
เลย 21 ท่านถามเราทําไม จงถามผู้ ที่ ได้ ฟัง เราว่า เราได้ พู ดอะไรกับ เขา ดู เถิด เขารู ว้ า่ เรา
กล่าวอะไร� 22 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่ งซึ่งยืนอยู่ที่นั ่นได้ตบพระเยซู
ด้วยฝ่ามือของเขาแล้วพูดว่า “เจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั ้นหรือ� 23 พระเยซู ตรัสตอบเขา
ว่า “ถ้า เราพูด ผิด จงเป็น พยานในสิง่ ที่ ผิด นั ้น แต่ ถ้า เราพูด ถูก ท่านตบเราทําไม� 24 อัน
นาสจึงให้พาพระเยซู ซ่ึงถู กมั ดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจําการ 25 ซี โมนเป
โตรกําลังยืนผิงไฟอยู่ คนเหล่านั ้นจึงถามเปโตรว่า “เจ้าเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เป
โตรปฏิเสธว่า “ข้าไม่เป็น� 26 ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟัน
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หูขาดก็กล่าวขึ้นว่า “ข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือ� 27 เปโตรปฏิเสธอีกครัง้ หนึ่ ง
และในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน
เขานําพระเยซูไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก 23:1-7)
28 เขาจึง ได้ พาพระเยซู ออกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเร ี ยม เป็ น เวลาเช้า ตรู ่ พวก
เขาเองไม่ ได้ เข ้า ไปในศาลปรีโทเร ี ยม เพื่อ ไม่ ให้ เป็น มลทิน แต่ จะได้ กิน ปัส กาได้ 29 ปี ลาต
จึงออกมาหาเขาเหล่านั ้นแล้วถามว่า “พวกท่านมีเรือ
่ งอะไรมาฟ้องคนนี้ � 30 เขาตอบท่าน
ว่า “ถ้า เขาไม่ ใช่ ผู้รา้ ย พวกข้าพเจ้า ก็ จะไม่ มอบเขาไว้ กั บท ่าน� 31 ปี ลาตจึง กล่าวแก่ เขา
ว่า “พวกท่านจงเอาคนนี้ ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด� พวกยิว จึง เรียนท่านว่า
“การที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวต
ิ คนใดคนหนึ่ งนั ้นเป็นการผิดกฎหมาย� 32 ทัง้ นี้ เพื่อพระ
ดํารัสของพระเยซูจะสําเร็จ ซึ่งพระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทรงสิน
้ พระชนม์อย่างไร 33 ปีลา
ตจึง เข้าไปในศาลปรีโทเร ี ยมอีก และเรียกพระเยซู มาทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริ
ย์ ของพวกยิว หรือ� 34 พระเยซู ตรัส ตอบท่านว่า “ท่านถามอย่างนั ้น แต่ ลําพัง ท่านเองหรือ
หรือม ี คนอื่น บอกท่านถึง เรือ
่ งของเรา� 35 ปี ลาตทูล ตอบว่า “เราเป็น ยิว หรือ ชนชาติ ของ
ท่านเองและพวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบท่านไว้กับเรา ท่านทําผิดอะไร� 36 พระเยซูตรัสตอบว่า
“อาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็จะได้
ต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมมือของพวกยิว แต่บัดนี้ อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ � 37 ปี
ลาตจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ท่านเป็นกษั ตริย์ หรือ � พระเยซู ตรัส ตอบว่า “ท่าน
พูดว่าเราเป็นกษั ตริย์ เพราะเหตุ นี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึง
ความจริง คนทัง้ ปวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา� 38 ปี ลาตทูลถามพระองค์
ว่า “ความจริงคืออะไร� เมื่อถามดังนั ้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีก และบอกเขาว่า “เรา
ไม่เห็นคนนั ้นมีความผิดแม้แต่น้ อย
พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด บารับบัสได้รบ
ั การปลดปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15;
ลก 23:18-25)
39 แต่ พวกท่านมี ธรรมเนี ยมให้เราปล่อยคนหนึ่ งให้แก่ ท่านในเทศกาลปั สกา ฉะนั ้นท่าน
จะให้ เราปล่อยกษั ตริย์ ของพวกยิว ให้ แก่ ท่านหรือ� 40 คนทัง้ หลายจึง ร้องขึ้ นอ ี กว่า “อย่า
ปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส� บารับบัสนน
ั ้ เป็นโจร

19

พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม
1 ขณะนั ้น ปี ลาตจึง ให้ เอาพระเยซู ไปโบยตี 2 และพวกทหารก็ เอาหนามสานเป็ น มงกุฎ
สวมพระเศียรของพระองค์ และให้พระองค์ สวมเสื้อ สี ม่วง 3 แล ้ วท ูล ว่า “ท่า นกษั ตริย์ ของ
พวกยิว ขอทรงพระเจริญ� และเขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือ
ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน
4 ปี ลาตจึง ออกไปอีก และกล่าวแก่ คนทัง
้ หลายว่า “ดู เถิด เราพาคนนี้ ออกมาให้ ท่านทัง้
หลายเพื่อ ให้ ท่านรู ว่
้ า เราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด สิง่ ใดเลย� 5 พระเยซู จึง เสด็จ ออกมาท
รงมงกุฎ ทํา ด้วยหนามและทรงเสื้อ สี ม่วง และปี ลาตกล่า วแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ดู คนนี้ ซิ �
6 ฉะนั ้นเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ได้เหน
็ พระองค์ เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “ตรึง
เขาเสีย ตรึงเขาเสีย� ปี ลาตกล่า วแก่ เขาว่า “พวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิด เพราะเราไม่
เหนว
็ ่าเขามีความผิดเลย� 7 พวกยิวตอบท่านว่า “พวกเรามีกฎหมาย และตามกฎหมายนั ้น
เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ ตัง้ ตัว เป็น พระบุตรของพระเจ้า� 8 ฉะนั ้ นคร น
ั ้ ปี ลาตได้ยน
ิ ดัง
นั ้น ท่านก็ ตกใจกลัวมากขึ้น 9 ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซู ว่า “ท่านมา
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จากไหน� แต่พระเยซู มิได้ตรัสตอบประการใด 10 ปี ลาตจึงทูลพระองค์ ว่า “ท่านจะไม่พู ดก
ับเราหรือ ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเรามีอาํ นาจที่ จะตรึงท่านที่ กางเขน และมีอาํ นาจที่ จะปล่อยท่าน
11
ได้� พระเยซู ตรัสตอบว่า “ท่านจะมีอาํ นาจเหนื อเราไม่ได้ นอกจากจะประทานจากเบื้อง
บนให้แก่ ท่าน เหตุ ฉะนั ้นผู้ที่ มอบเราไว้กับท่านจึ งมีความผิดบาปมากกว่าท่าน� 12 ตัง้ แต่
นั ้น ไปปี ลาตก็ หาโอกาสที่ จะปล่อยพระองค์ แต่ พวกยิว ร้องอึง ว่า “ถ้า ท่านปล่อยชายคนนี้
ท่านก็ ไม่ใช่มิ ตรของซี ซาร์ ผู้ใดที่ ตัง้ ตัวเป็นกษั ตริย์ก็ พู ดต่อสู้ ซี ซาร์� 13 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ ดัง
นั ้น ท่านจึงพาพระเยซูออกมา แล้วนังบ
่ ัลลังก์พิพากษา ณ ที่เรียกว่า ลานปูศิลา ภาษาฮีบรู
เรียกว่า กับบาธา
ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษั ตริย์
เวลาประมาณเที่ยง ท่านพูดกับพวกยิวว่า “ดูเถิด นี่ คือกษั
15
ตริย์ของท่านทัง้ หลาย� แต่เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรึงเขา
เสียที่ กางเขน� ปี ลาตพู ดกับเขาว่า “ท่านจะให้เราตรึงกษั ตริย์ของท่านทัง้ หลายที่ กางเขน
หรือ� พวกปุโรหิตใหญ่ตอบว่า “เว้นแต่ซีซาร์แล้ว เราไม่มีกษั ตริย�
์
14 วันนั ้นเป็ นวันเตรียมปั สกา

ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-47)
แล ้ว ปี ลาตจึง มอบพระองค์ ให้ เขาพาไปตรึง ที่ กางเขน และเขาพาพระเยซู ไป 17 และ
พระองค์ ทรงแบกกางเขนของพระองค์ ไปยัง สถานที่ แห่ง หน ่งึ ซึ่ง เรียกว่า สถานที่ กะโหลก
ศีรษะ ภาษาฮีบรูเรียกว่า กลโกธา 18 ณ ที่นั ้น เขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคน
คนละข้างและพระเยซู ทรงอยู่กลาง 19 ปี ลาตให้เขียนคํา ประจานติด ไว้บนกางเขน และคํา
ประจานนั ้นว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธ กษั ตริย์ของพวกยิว� 20 พวกยิวเป็ นอันมากจึงได้อา่ นคํา
ประจานนี้ เพราะที่ ซ่ึง เขาตรึง พระเยซู นั้น อยู่ใกล้ กับ กรุ ง และคํา นั ้น เขียนไว้เป็น ภาษาฮีบรู
ภาษากรีก และภาษาลาติน 21 ฉะนั ้นพวกปุโรหิตใหญ่ของพวกยิวจึงเรียนปีลาตว่า “ขออย่า
เขียนว่า ‘กษั ตริย์ของพวกยิว� แต่ขอเขียนว่า ‘คนนี้ บอกว่า เราเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว� ”
22 ปีลาตตอบว่า “สิ่งใดที่เราเขียนแล้วกแล้
็ วไป� 23 ครัน
้ พวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขน
แล้ว เขาทัง้ หลายก็เอาฉลองพระองค์แบง่ ออกเป็นสี่ส่วนให้ทหารทุกคนคนละส่วน และเอา
ฉลองพระองค์ชน
ั ้ ในด้วย ฉลองพระองค์ชัน
้ ในนั ้นไม่มีตะเข็บ ทอตัง้ แต่บนตลอดล่าง 24 เหตุ
ฉะนั ้น เขาจึง พู ดก ั นว ่า “เราอย่า ฉี ก แบ่ งก ัน เลย แต่ ให้ เราจับ สลากกัน จะได้ รู ว่
้ า ใครจะได้�
ทัง้ นี้ เพื่อ พระคัมภีร ์จะสําเร็จ ที่ ว่า ‘เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ เขาแบ่ง ปั นก ัน ส่วนเสื้อ ของข้า
พระองค์ นั ้น เขาก็ จับ สลากกัน� พวกทหารจึง ได้ กระทํา ดังนี้ 25 ผู้ ที่ ยืน อยู่ ข้างกางเขนของ
พระเยซู นั ้น มีมารดาของพระองค์ กับน้าสาวของพระองค์ มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และ
มารีย์ชาวมักดาลา 26 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์ และสาวก
คนที่พระองค์ทรงรักยืนอยูใกล้
่
พระองค์ตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า “หญิงเอ๋ย จงดูบุตร
ของท่านเถิด� 27 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ สาวกคนนั ้ นว ่า “จงดู มารดาของท่านเถิด� และ
ตัง้ แต่ เวลานั ้น มา สาวกคนนั ้ นก ็ รบ
ั นางมาอยู่ ในบ้านของตน 28 หลัง จากนั ้น พระเยซู ทรง
ทราบว่า ทุกสิง่ สําเร็จแล้ว เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จจึงตรัสว่า “เรากระหายนํ้า� 29 มีภาชนะ
ใส่น้ําองุน
่ เปรีย
้ ววางอยู่ที่นั่น เขาจึงเอาฟองนํ้า ชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วใส่ปลายไม้หุสบชูข้น
ึ ให้ถึง
พระโอษฐ์ ของพระองค์ 30 เมื่อ พระเยซู ทรงรับน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วแล้ว พระองค์ ตรัสว ่า “สําเร็จ
แล้ว� และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
16

พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย
เพราะวันนั ้น เป็ นวันเตรียม พวกยิวจึง ขอให้ปี ลาตทุบ ขาของผู้ ที่ ถู กตรึงให้หัก และให้
เอาศพไปเสีย เพื่อ ไม่ ให้ ศพค้างอยู่ ที่ กางเขนในวัน สะบาโต (เพราะวัน สะบาโตนั ้น เป็ นว ัน
31
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ใหญ่� 32 ดังนั ้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนที่หนึ่ ง และขาของอีกคนหนึ่ งที่ถู กตรึงอยู่กับ
พระองค์ 33 แต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาจึงมิได้ทุบขา
34
ของพระองค์ แต่ ทหารคนหนึ่ ง เอาทวนแทงที่ สี ข้างของพระองค์ และโลหิตก ั บน้าํ ก็ ไหล
ออกมาทั นที 35 คนนั ้ นที ่เห็นก็เป็นพยาน และคําพยานของเขาก็เป็นความจริง และเขาก็รู ้
ว่าเขาพูดความจริง เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เชื่อ 36 เพราะสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร ์
จะสําเร็จซึ่งว่า ‘พระอัฐิของพระองค์ จะไม่หก
ั สักซี่เดียว� 37 และมีข้อพระคัมภีรอี
์ กข้อหนึ่ ง
ว่า ‘เขาทัง้ หลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง�
พระเยซู ทรงถูก ฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก 15:43-47; ลก
23:50-56)
38 หลัง จากนี้ โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ่ง เป็ น สาวกลับๆของพระเยซู เพราะกลัว พวก
ยิว ก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปี ลาต และปี ลาตก็ยอมให้ โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระ
เยซู ไป 39 ฝ่ายนิ โคเดมัส ซึ่ง ตอนแรกไปหาพระเยซู ในเวลากลางคืน นั ้ นก ็ มาด ้วย เขานํา
เครือ
่ งหอมผสม คือ มดยอบกับ กฤษณาหนั ก ประมาณสามสิบ กว่า กิโลกรัม มาด้วย 40 พวก
เขาอัญเชิญ พระศพพระเยซู และเอาผ้า ป่านกับ เครือ
่ งหอมพัน พระศพนั ้น ตามธรรมเนี ยม
41
ฝังศพของพวกยิว ในสถานที่ พระองค์ ถู กตรึงที่ กางเขนนั ้ นมีสวนแห่งหนึ่ ง ในสวนนั ้ นมี
อุโมงค์ ฝัง ศพใหม่ ที่ ยังไม่ ได้ ฝัง ศพผู้ ใดเลย 42 เพราะวัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียมของพวกยิว และ
เพราะอุโมงค์นั้นอยูใกล้
่
เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น

20
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก 24:1-43)
1 วันแรกของสัปดาห์เวลาเช้ามืด มารีย์ชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ เธอเห็นหินออก
จากปากอุโมงค์อยู่แล้ว 2 เธอจึงวิง่ ไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรัก
นั ้น และพูดกับเขาว่า “เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้ว และพวกเราไม่รู ว่้ า
เขาเอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน � 3 เปโตรจึง ออกไปยั งอ ุ โมงค์ กับ สาวกคนนั ้น 4 เขาจึง วิง่ ไปทัง้
สองคน แต่สาวกคนนั ้นวงิ่ เร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อน 5 เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่าน
วางอยู่ แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างใน 6 ซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลัง แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็น
ผ้าป่านวางอยู่ 7 และผ้าพันพระเศียรของพระองค์ ไม่ได้ วางอยู่กับผ้าอื่น แต่ พับไว้ต่างหาก
8 แล ้ วสาวกคนนั ้ นที ่ มาถึ งอ ุ โมงค์ ก่อนก็ เข ้า ไปด้วย เขาได้ เห ็น และเชื่อ 9 เพราะว่า ขณะนั ้น
เขายังไม่เข้าใจข้อพระคัมภีรที
์ ่ วา่ พระองค์จะต้องฟื้ นขึ้นมาจากความตาย 10 แล้วสาวกทัง้
สองก็กลับไปยังบ้านของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารียช
์ าวมักดาลา
11 แต่ ฝ่าย มา รียย
์ ื นร ้ อง ไห้ อยู่ นอก อุโมงค์ ขณะ ที่ ร้องไห้ อยู่ เธอ ก้ม ลง มอง ดู ที่ อุโมงค์
12 และได้ เห ็ นทูต สวรรค์ สององค์ สวมเสื้อ ขาวนั ่ง อยู่ ณ ที่ ซึ่ง เขาวางพระศพพระเยซู องค์
หน่ึงอยู่เบื้องพระเศียร และองค์ หน่ึงอยู่เบื้องพระบาท 13 ทูตทัง้ สองพู ดกับมารีย์ว่า “หญิง
เอ๋ย ร้องไห้ทําไม � เธอตอบทูต ทัง้ สองว่า “เพราะเขาเอาองค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ไป
เสียแล้ว และข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน� 14 เมื่อมารีย์พูดอย่างนั ้นแล้ว
ก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์พระเยซู 15 พระเยซูตรัส
ถามเธอว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทําไม เจ้าตามหาผูใด
้ � มารียส
์ ําคัญว่าพระองค์เป็นคนทําสวน
จึงตอบพระองค์ว่า “นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉั นรว
ู้ า่ เอาพระองค์ไป
ไว้ที่ไหน และดิฉันจะรับพระองค์ไป� 16 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “มารียเอ๋
์ ย� มารียจ
์ ึงหันมา

ยอห์น 20:17

1177

ยอห์น 21:2

และทูลพระองค์ว่า “รับโบนี � ซึ่งแปลว่า อาจารย์ 17 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า “อย่าแตะต้อง
เรา เพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขา
ว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทัง้ หลาย และไปหาพระเจ้าของเรา
และพระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย� 18 มาร ีย์มัก ดาลาจึง ไปบอกพวกสาวกว่า เธอได้ เห ็ นองค์
พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ได้ตรัสคําเหล่านั ้นกับเธอ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส
คํ่า วัน นั ้น ซึ่ง เป็ นว ัน แรกของสัปดาห์ เมื่อ สาวกปิด ประตู หอ
้ งที่ พวกเขาอยู่ แล ้ว เพราะ
กลัว พวกยิว พระเยซู ได้ เสด็จ เข้า มาประทับ ยืน อยู่ ท่ามกลางเขา และตรัส กับ เขาว่า “สันติ
สุขจงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด� 20 ครัน
้ พระองค์ตรัสอย่างนั ้นแล้ว พระองค์ทรงให้เขา
ดู พระหัตถ์ และสีข้างของพระองค์ เมื่อ พวกสาวกเห็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว เขาก็ มี ความ
ยินดี 21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด พระบิดาของ
เราทรงใช้เรามาฉั นใด เราก็ใช้ท่านทัง้ หลายไปฉั นนั ้น� 22 ครัน
้ พระองค์ตรัสดังนั ้นแล้วจึง
ทรงระบายลมหายใจออกเหนื อเขา และตรัสกับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงรับพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ เถิด 23 ถ้า ท่านจะยกความผิด บาปของผู้ ใด ความผิด บาปนั ้ นก ็ จะถูก ยกเสีย และถ้า
ท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั ้น�
19

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อีกครัง้ หนึ่ งและโธมัสยอมเชื่อ
24 แต่ ฝ่ายโธมัส ที่ เขาเรียกกั นว ่า ดิ ดุม ัส ซึ่ง เป็ น สาวกคนหนึ่ ง ในสิบ สองคนนั ้น ไม่ ได้ อยู่
กับ พวกเขาเมื่อ พระเยซู เสด็จ มา 25 สาวกอื่นๆจึง บอกโธมั สว ่า “เราได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น
เจ้าแล้ว� แต่โธมัสตอบเขาเหล่านั ้นว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และ
ไม่ ได้ เอานิว
้ ของข้า แยงเข้าไปที่ รอยตะปู นั ้น และไม่ ได้ เอามือ ของข้า แยงเข้าไปที่ สี ข้างของ
พระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย� 26 ครัน
้ ล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์อยู่ด้วย
กันข้างในอีก และโธมัสก็อยูกั
่ บพวกเขาด้วย ประตูปิดแล้ว พระเยซูเสด็จเข้ามาและประทับ
ยืนอยูท
่ ่ามกลางเขาและตรัสว่า “สันติสุขจงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด� 27 แล้วพระองค์
ตรัส กับ โธมั สว ่า “จงยื่น นิว
้ มาที่ นี่ และดู มือ ของเรา จงยื่ นม ื อออกคลํา ที่ สี ข้างของเรา อย่า
ขาดความเชื่อเลย แต่จงเชื่อเถิด� 28 โธมัสทูลตอบพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้า
พระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์� 29 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “โธมัสเอ๋ย เพราะท่านได้
เห็นเราท่านจึงเชื่อ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข�
ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น
พระ เยซู ได้ ทรง กระทํา หมาย สําคัญ อื่นๆ อีก หลาย ประการ ต่อ หน้า เหล่า สาวก ของ
พระองค์ ซึ่ง ไม่ ได้ จดไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ 31 แต่ การที่ ได้ จดเหตุ การณ์ เหล่า นี้ ไว้ก็ เพื่อ ท่าน
ทัง้ หลายจะได้เชื่อว่า พระเยซู ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อ
แล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
30
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พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลี
1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ได้ ทรงสําแดงพระองค์ แก่ เหล่ าสาวกอีก ครัง
้ หนึ่ ง ที่
2
ทะเลทิเบเรียส และพระองค์ทรงสําแดงพระองค์อย่างนี้ คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่า
ดิ ดุม ัส และนาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้น กาลิ ลี และบุตรชายทัง้ สองของเศเบดี และ
สาวกของพระองค์อีกสองคนกําลังอยูด้
่ วยกัน
การตกปลาที่ล้มเหลว
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“ข้าจะไปจับปลา� เขาทัง้ หลายจึงพูดกับท่านว่า “เราจะไปกับท
่านด้วย� เขาก็ ออกไปลงเรือ ทั นที แต่ คืน นั ้น เขาจับ ปลาไม่ ได้ เลย 4 แต่ ครันร
้ ุ่ง เช้า พระเยซู
ประทับยืนอยูที
่ ่ฝั่ ง แต่เหล่าสาวกไม่รู ว่้ าเป็นพระเยซู
3 ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสัง่ เหล่าสาวก อวนเต็มไปด้วยปลา
พระเยซู จึง ตรัส ถามเขาว่า “ลูก เอ๋ย มี อาหารบ้างหรือ เปล่า� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า
“ไม่มี � 6 พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือ เถิด แล ้ วจะได้
ปลาบ้าง� เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็ นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้ 7 สาวกคนที่พระ
เยซูทรงรักจึงบอกเปโตรว่า “เป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า� เมื่อซีโมนเปโตรได้ยนว
ิ ่าเป็นองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า เขาก็ หยิบ เสื้อ คลุม ชาวประมงของเขามาสวมรัด ไว้ (เพราะเขาเปลือยเปล่า อยู�
่
แล้วก็กระโดดลงทะเล 8 แต่สาวกอื่นๆนั ้นนั ่งเรือเล็กๆมา ลากอวนที่ติดปลาเต็มนัน
้ มาด้วย
9
(เพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่ งนั ก ไกลประมาณหนึ่ งร้อยเมตรเท่านั ้น� เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่ ง
เขาก็ เห ็น ถ่านติดไฟอยู่ และมี ปลาวางอยู่ ข้างบนและมี ขนมปัง 10 พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้
หลายว่า “เอาปลาที่ ได้ เมื่อ กี้ นี้ มาบ ้าง� 11 ซี โมนเปโตรจึง ไปลากอวนขึ้น ฝั่ ง อวนติด ปลา
ใหญ่เต็ม มีหน่งึ ร้อยห้าสิบสามตัว และถึงมากอย่างนั ้นอวนก็ไม่ขาด
5

พระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวก
12 พระเยซูตรัสกับเขาทัง
้ หลายว่า “เชิญมารับประทานอาหารกันเถิด� และในพวกสาวก
ไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่า “ท่านคือผู้ใด� เพราะเขารู อยู
้ ว่
่ าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 13 พระ
เยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วย 14 นี่ เป็ นครงั ้ ที่สามที่พระ
เยซูทรงสําแดงพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์
“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ�

15 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า “ซีโมนบุตรชายโยนาห์

เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกเหล่านี้ หรือ� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รก
ั พระองค์� พระองค์ตรัสสงั ่ เขาว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของ
เราเถิด� 16 พระองค์ ตรัส กับ เขาครัง้ ที่ สองอี กว่า “ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เอ๋ย ท่านรัก เรา
หรือ� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รก
ั
พระองค์� พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด� 17 พระองค์ ตรัส กับ เขาครัง้
ที่ สามว่า “ซี โมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรัก เราหรือ� เปโตรก็ เป็น ทุกข์ ใจที่ พระองค์ ตรัส
ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ท่านรักเราหรือ� และเขาทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์
ทรงทราบทุกสิง่ พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รก
ั พระองค์� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จง
เลี้ยงแกะของเราเถิด

สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป
18 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เมื่อ ท่านยัง หนุ่ มท ่านคาดเอวเอง และเดิน ไปไหนๆตาม
ที่ ท่านปรารถนา แต่เมื่อท่านแก่แล้วท่านจะเหยียดมือของท่านออก และคนอื่นจะคาดเอว
ท่าน และพาท่านไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป� 19 ที่พระองค์ตรัสอย่างนั ้นเพื่อแสดงว่า เป
โตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความตายอย่างไร ครัน
้ พระองค์ตรัสอย่างนั ้นแล้วจึงสัง่
เปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด� 20 เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่ พระเยซู ทรงรักตามมา
คือสาวกที่เอนตัวลงที่พระทรวงของพระองค์เมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั ้น และทูลถาม
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้ที่จะทรยศพระองค์คือใคร� 21 เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั ้นจึงทูลถาม
พระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนี้ จะเป็นอย่างไร� 22 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าเราอยากจะ
ให้เขาอยูจ
่ นเรามานั ้น จะเป็นเรือ
่ งอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23 เหตุฉะนั ้น

ยอห์น 21:24
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คํา ที่ ว่า สาวกคนนั ้น จะไม่ ตาย จึง ลือ ไปท่ามกลางพวกพี่ น้ อง แต่ พระเยซู มิได้ ตรัส แก่ เขา
ว่า “สาวกคนนั ้นจะไม่ตาย� แต่ตรัสว่า “ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั ้น จะเป็นเรือ
่ ง
24
อะไรของท่านเล่า�
สาวกคนนี้ แหละ ที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์ เหล่านี้ และเป็นผู้ที่เขียน
สิง่ เหล่านี้ ไว้ และเราทราบว่าคําพยานของเขาเป็นความจริง 25 มี อีกหลายสิง่ ที่ พระเยซู ได้
ทรงกระทํา ถ้า จะเขียนไว้ให้หมดทุก สิง่ ข้าพเจ้า คาดว่า แม้ หมดทัง้ โลกก็ น่า จะไม่ พอไว้หน
ังสือที่จะเขียนนั ้น เอเมน

ยอห์น 21:25

1180

ยอห์น 21:25

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือกิจการ

คนทัว่ ไปเชื่อก ั นว ่า ผู้ เข ียนหนั ง สื อก ิ จการก็ คือ “ลู กา แพทย์ที่รก
ั � (คส 4:14) จะเห็น ได้
ชัดว่าหนั งสือกิจการนี้ เป็นหนั งสือเล่มต่อจากข่าวประเสริฐของลูกา และมาจากผู้เขียนคน
เดียวกัน ลูก าเป็น เพื่อนเดิน ทางของเปาโล (กจ 16:12; 20:5) จากหนั งสือ 2 ทิ โมธี 4:11
เราได้พบว่าท่านได้อยูกั
่ บเปาโลในกรุ งโรม ในหนั งสือฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้ฝากคํานั บมาใน
จดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน
หนังสื อกิจการได้ รบ
ั การเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ เปาโลได้ รบ
ั การปล่อยตัวจากคุกครัง้ แรก
ที่ กรุ งโรม (กจ 28:30) (ปี ค�ศ� 63) หน ังสือเล่ มน ี้ ครอบคลุม ระยะเวลาจากการฟื้ นคืน
พระชนม์ ของพระเยซู จนถึง ช่วงเวลาสองปี แรกที่ เปาโลถู กค ุม ขัง อยู่ ในคุก เป็ นคร งั ้ แรกที่
กรุ งโรม ดังนั ้นจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33 ถึง 35 ปี

โดย ทัว่ ไป แล้ว หน ังสือเล่ มน ี้ แบ ่ง แยก ออก เป็น สอง ส่วน ใหญ่ๆ คือ ใน บท ที่ 1-12 กล
่าวถึง เปโตรเป็น ส่วนใหญ่ มี กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็น ศูนย์ กลาง และข่าวประเสริฐ ได้ ประกาศ
แก่ ชนชาติ ยิว เป็น หลัก ในบทที่ 13-28 กล ่าวถึง เปาโลเป็น ส่วนใหญ่ มี เมือ งอันทิ โอก เป็น
ศูนย์กลางสําหรับ งานเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้า ไปยัง ต่างประเทศ และข่าวประเสริฐ
ประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว
ในส่วนแรก บทที่ 6 และ 7 กล่าวถึงการรับใช้ของสเทเฟนเพียงสัน
้ ๆแต่ ได้ รับใช้พระเจ้า
อย่างน่าอัศจรรย์ใจ บทที่ 8 เกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าของฟีลิป และบทที่ 9 ได้บันทึกการก
ลับใจเสียใหม่ของเปาโลไว้ และได้บรรยายถึงโครเนลิอส
ั คนต่างชาติที่เมืองซีซารียาและอา
นาเนี ย ที่ ดาม ัสกัส อย่างไรก็ตาม ใน 12 บทแรก จุ ดสําคัญ ที่ กล ่าวถึ งก ็ คือ เปโตรและกรุ ง
เยรู ซาเล็มและชนชาติยิว

ใน บท ที่ 13-28 เมือ งอันทิ โอก เป็น เพียง แต่ สถาน ที่ ตัง้ ต้น เท่านั ้น เรือ
่ ง ราว จะ เริม
่ ต้น
ดําเนิ น จากเปาโลและบารนาบัส แล้ว ก็ เป็น เรือ
่ งของเปาโลกับ สิ ลาส ไปที่ เกาะครีต ไปที่
เมืองกาลาเทีย และแคว้นซิลีเซีย เข้าไปในแคว้นมาซิโดเนี ย ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปที่เมือง
ซีซารียา และในที่สุดได้ผจญกับเรืออับปาง และแล่นเรือไปจนถึงกรุ งโรม ในเรือ
่ งจะกล่าว
ถึงเปาโลอยู่ตลอดเวลา และท่านจะมุ่งไปหาชาวยิวก่อนเสมอถ้าท่านสามารถจะทําได้ แต่
การรับใช้พระเจ้านั ้นส่วนใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศ
ในหนั งสือกิจการแห่งอัครสาวกนี้ นายแพทย์ลูกา ได้แสดงประวัติศาสตร์ของคริสเตียน
ชนชาติยว
ิ ในคริสตจักรหลายแห่ง และประวัติศาสตร์ของคริสเตียนชาวต่างชาติแก่เรา ใน
หนั งสือ ข่าวประเสริฐ ของลู กา ท่านได้ เล่า ถึง สิง่ ต่างๆของพระราชกิจ ตอนต้น ของพระเยซู
และการทรงสัง่ สอนจนกระทัง่ ถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ ในหนั งสือกิจการ ท่าน
เขียนเกี่ยวกับสิง่ ที่ พระเยซู ทรงกระทําและทรงสัง่ สอนสืบต่อไปโดยผ่านทางพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และโดยผ่านทางเหล่าอัครสาวกและคริสตจักร

สาระสําคัญ ของเรือ
่ งก็ คือ การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ออกไปทัว่ โลกโดยฤทธิอ
์ าํ นาจแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยทางภูมิศาสตร์แล้ว ส่วนที่ได้รับข่าวประเสริฐตามลําดับก่อนหลัง
จะเป็นดังนี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

ลูก าได้ เขียนข่าวประเสริฐของท่าน และหนั ง สื อกิจการในลักษณะที่ วา่ เป็นผู้พู ดแทนให้
กับ เปาโลหรือ เปล่า ไม่ใช่ อย่างแน่ นอน พระคัมภีร ไม่
์ ได้ มี ข้อ บ่ง ชี้ ว่า ท่านได้ ทํา เช่น นั ้น ท่าน
ลูก าได้ รบ
ั ความเข้าใจจากเบื้องบนอย่างสมบู รณ ์ ในสิง่ ที่ ท่านได้ เข ียนนั ้น และมี เพียงทาง
เดียวเท่านั ้ นที่ท่านจะทําให้พระคัมภีรส
์ ําเร็จลงได้อย่างบริบูรณ์ ก็โดยการรับถ้อยคํามาจาก

หนั งสือกิจการ 1:1
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พระเจ้า ด้วยการทรงดลใจของพระองค์ เอง สิ ่ง ที่ ท่านลูก าเขียนขึ้น นั ้น ท่านได้ รบ
ั มาจาก
พระเจ้า โดยตรงไม่ ใช่ ได้ มาจากเปาโล หรือม ิ ใช่ ได้ มาจากการจดจํา เหตุ การณ์ โดยตัว ของ
ท่านเอง และก็ไม่ใช่ได้มาจากคําพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ ใด ๆทัง้ สิน
้ (ลก 1:3-4)
ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์
ข้าแต่ ท่านเธโอฟีลัส ในหนั งสือเรือ
่ งแรกนั ้น ข้าพเจ้าได้ กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่ง
พระเยซู ได้ ทรงตัง้ ต้น กระทํา และสัง่ สอน 2 จนถึง วันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไป ในเมื่อ ได้
ตรัสส ัง่ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่ อัครสาวก ซึ่ง พระองค์ ทรงเลือกไว้แล ้ วน น
ั ้ 3 ครัน
้
พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั ้น ด้วยหลักฐานหลาย
อย่าง พิสูจน์ อย่างแน่ นอนที่สุด ว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และได้ ทรงปรากฏแก่ เขาทัง้
หลายถึงสี่สิบวัน และได้ทรงกล่าวถึงเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า
การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
4 เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงชุ มนุมกั นก ับ อัครสาวก จึง กําชับ เขามิ ให้ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
แต่ ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ ตรัสว่า “ตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ
5
จาก เรา นั ่น แหละ
เพราะ ว่า ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า ก็ จริง แต่ ไม่ ช้า ไม่ นาน ท่าน
ทัง้ หลายจะรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์� 6 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ประชุม พร้อม
กัน เขาจึงทูลถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะทรงตัง้ ราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้
แก่ อิสราเอลในครัง้ นี้ หรือ � 7 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ไม่ใช่ ธุระของท่านที่ จะรู เ้ วลาและ
วาระซึ่ง พระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้ โดยสิทธิ อาํ นาจของพระองค์ 8 แต่ ท่านทัง้ หลายจะได้
รับพระราชทานฤทธิเดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนื อท่าน และท่านทัง้ หลาย
์
จะเป็น พยานฝ่ายเราทัง้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้น ยู เดีย แคว ้น สะมาเรีย และจนถึง ที่สุด
ปลายแผ่น ดิน โลก� 9 เมื่อ พระองค์ ตรัส เช่น นั ้น แล้ว ในขณะที่ เขาทัง้ หลายกํา ลัง พิ นิ จด ู
พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา
1 โอ

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระคริสต์
เมื่อ เขากําลัง เขม้น ดู ฟ้า เวลาที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น ดู เถิด มี ชายสองคนสวมเสื้อ
ขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา 11 สองคนนั ้นกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้า
สวรรค์ พระเยซู องค์นี้ ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั ้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่าง
ที่ท่านทัง้ หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั ้น�
10

การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิอ
์ าํ นาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)
แล ้ วอ ัค รสาวกจึง ลงจากภูเขามะกอกเทศ ซึ่ง อยู่ ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ระยะทางเท่ากับ
ระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสะบาโต กลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เมื่อเข้ากรุ งแล้วเขาเหล่า
นั ้นจึงขึ้นไปยังห้องชัน
ี ัง้ เปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรู ว์ ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิ
้ บน ซึ่งมท
วกับมัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ซีโมนเศโลเท กับยูดาสน้ องชายของยากอบ พักอยูนั
่ ้น
14 พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่ องพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารีย์มารดาของ
พระเยซูและพวกน้ องชายของพระองค์ด้วย
12

มัทธีอส
ั ได้รบ
ั เลือกให้แทนที่ยูดาส
15 คราวนั ้นเปโตรจึง ได้ ยืน ขึ้น ท่ามกลางเหล่า สาวก (ที่ ประชุม กัน อยู่ นั้ นม ี รวมทัง
้ สิน
้
ประมาณร้อยยี่ สิ บชื่อ� และกล่าวว่า 16 “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จําเป็น จะต้องสําเร็จ ตามพ
ระคัมภีร ์ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยโอษฐ์ของดาวิด ด้วยเรือ
่ งยูดาส ซึ่งเป็นผู้นํา
ทางคนที่ ไปจับ พระเยซู 17 เพราะยู ดาสนั ้น ได้ นับ เข้า ในพวกเรา และได้ รบ
ั ส่วนในภารกิ จน ี้
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18 ฝ่ายผู้ นี้ ได้ เอาบําเหน็ จ แห่ง การชัว
่ ช้าของตนไปซื้อที่ ดิน

แล้วก็ ล้มคะมําลงแตกกลางตัว
ไส้ พุ งทะลัก ออกมาหมด 19 เหตุการณ์ นี้ คนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ รู ้ เขาจึง เรียกที่
ดินแปลงนั ้นตามภาษาของเขาว่า อาเคลดามา คือทุ่งโลหิต 20 ด้วยมีคําเขียนไว้ในหนั งสือ
สดุ ดี ว่า ‘ขอให้ ที่ อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ ผู้ ใดอาศัย อยู่ ที่ นั่น � และ ‘ขอให้ อี กผู้ หน ่ึ
งมายึด ตําแหน่ ง ของเขา� 21 เหตุ ฉะนั ้น ในบรรดาชายเหล่า นี้ ที่ เป็น พวกเดียวกับ เราเสมอ
ตลอดเวลาที่ พระเยซู เจ้ าได้ เสด็จ เข้า ออกกับ เรา 22 คือ ตัง้ แต่ บัพ ติศ มาของยอห์น จนถึง วั
นที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปจากเรา คนหนึ่ ง ในพวกนี้ จะต้องตัง้ ไว้ให้ เป็น พยานกับ เราถึง
การคืน พระชนม์ ของพระองค์� 23 เขาทัง้ หลายจึง เสนอชื่อ คนสองคน คือ โยเซฟที่ เรียกว่า
บารซับ บาส มี นามสกุล ว่า ยุ สทัส และมัทธีอส
ั 24 แล ้ว พวกสาวกจึง อธิษฐานว่า “พระองค์
เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทัง้ ปวง ขอทรงสําแดงว่าในสองคนนี้ พระองค์ทรงเลือกคน
ไหน 25 ให้รับส่วนในการปรนนิ บัติ นี้ และรับตําแหน่ งเป็ นอัครสาวกแทนยูดาส ซึ่งโดยการ
ละเมิดนั ้นได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตน� 26 เขาทัง้ หลายจึงจับสลากกัน และสลากนั ้นได้
แก่มัทธีอส
ั จึงนั บเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั ้น

2
การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อ วัน เทศกาลเพ็น เทคศเตมาถึง จําพวกสาวกจึง มาร่วมใจกัน อยู่ ในที่ แห่ งเดียวกัน
2 ในทันใดนั ้น มี เสียงดัง มาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุ กล้าสั นก
่ ้องทัว่ บ้านที่ เขานั ่งอยู่นั ้น 3 มี
เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน
้ ปรากฏแก่เขา และกระจายอยู่บนเขาสิน
้ ทุกคน 4 เขาเหล่านั ้ นก็
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตัง้ ต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้
พูด 5 มี พวกยิวจากทุกประเทศทัว่ ใต้ ฟ้า ซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
6 เมื่ อม ี เสียงอย่างนั ้น เขาจึง พากัน มาและสับสนเพราะต่างคนต่างได้ยน
ิ เขาพูดภาษาของ
7
ตนเอง คนทัง้ ปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพู ดกันว่า “ดู เถิด คนทัง้ หลายที่ พู ดกันนั ้น
เป็น ชาวกาลิ ลี ทุ กคนไม่ ใช่ หรือ 8 เหตุ ไฉนเราทุก คนได้ยน
ิ เขาพูด ภาษาของบ้านเกิด เมือง
นอนของเรา 9 เช่นชาวปารเธียและมีเดีย ชาวเอลามและคนที่อยูในเขตแดนเมโสโปเตเมี
่
ย
และแคว้น ยู เดีย และแคว้น คัป ปาโดเซีย ในแคว้น ปอนทัส และเอเชีย 10 ในแคว้น ฟรีเจ ีย
แคว้นปัมฟี เลียและประเทศอียป
ิ ต์ ในแคว้นเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีน และคนมาจาก
กรุ งโรม ทัง้ พวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว 11 ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทัง้ หลายต่าง
ก็ ได้ ยินคนเหล่านี้ กล่าวถึงมหกิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเอง� 12 เขาทัง้ หลายจึ งอัศ
จรรย์ใจและฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า “นี่ อะไรกัน� 13 แต่บางคนเยาะเย้ยว่า “คนเหล่านั ้นเมา
เหล้าองุน
่ ใหม่�
1

การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ฝ่ายเปโตรได้ ยน
ื ขึ้ นก ับ อัครสาวกสิบ เอ็ด คน และได้ กล ่าวแก่ คนทัง้ ปวงด้วยเสียงอัน
ดังว่า “ท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่ อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม จงทราบเรือ
่ งนี้ และฟังถ้อยคํา
15
ของข้าพเจ้า เถิด ด้วยว่า คนเหล่า นี้ มิได้ เมาเหล้า องุน
่ เหมือนอย่างที่ ท่านคิด นั ้น เพราะ
16
ว่าเป็น เวลาสามโมงเช้า แต่ เหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นตามคําซึ่งโยเอลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล
่าวไว้ว่า 17 ‘พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาในวันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อเนื้ อ
หนั งทัง้ ปวง บุ ตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิ มิ ต และคน
แก่จะฝันเห็น 18 ในคราวนั ้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสและทาสีของเรา และคน
เหล่านั ้นจะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการมหัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสําคัญที่
แผ่ นดิน เบื้องล่างเป็น เลื อด ไฟและไอควัน 20 ดวงอาทิตย์ จะมืด ไปและดวงจันทร์จะกลับ
14
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เป็นเลื อด ก่อนถึงวันใหญ่นั ้น คือวันใหญ่ยงิ่ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 21 และจะเป็นเช่นนี้ คือ
ผู้ ใดที่ จะร้องออกพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ จะรอด� 22 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ชนชาติ
อิสราเอล ขอฟัง คํา เหล่า นี้ เถิด คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ เป็น ผู้ ที่ พระเจ้า ทรงโปรดชีแ
้ จง
ให้ท่านทัง้ หลายทราบโดยการอัศจรรย์ การมหัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงกระทํา โดยพระองค์ นั ้น ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ ท่านทราบอยู่ แล้ว 23 พระองค์ นี้
ทรงถูก มอบไว้ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงดําริแน่ นอนล่วงหน้า ไว้ก่อน ท่านทัง้ หลายได้ ให้ คนชัว่
จับ พระองค์ ไปตรึงที่ กางเขนและประหารชีวต
ิ เสีย 24 พระเจ้า ได้ ทรงบันดาลให้พระองค์ คืน
พระชนม์ ด้วยทรงกําจัด ความเจ็บ ปวดแห่ง ความตายเสีย เพราะว่า ความตายจะครอบงํา
พระองค์ ไว้ไม่ ได้ 25 เพราะดาวิด ได้ ทรงกล่าวถึง พระองค์ ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ตรงหน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะว่า พระองค์ ประทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
มิ ได้ หวัน
่ ไหว 26 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี และลิน
้ ของข้าพเจ้า จึง เปรมปรีดิ ์
ยิง่ กว่า นี้ เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จะพักพิง อยู่ในความหวังใจด้วย 27 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรง
ทิง้ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่า
์
ไป 28 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทราบทางแห่ง ชีวต
ิ แล้ว พระองค์ จะทรงโปรดให้
ข้า พระองค์ มี ความยินดี เต็ม เปี่ ยมด้วยสี พระพักตร์อัน ชอบพระทัย ของพระองค์� 29 ท่าน
พี่ น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มี ใจกล้า ที่ จะกล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายถึง ดาวิด บรรพบุรุษ ของเรา
ว่า ท่านสิน
้ พระชนม์ แล ้ว ถูก ฝัง ไว้ และอุโมงค์ ฝัง ศพของท่านยัง อยู่ กับ เราจนถึง ทุก วัน นี้
30 ท่านเป็ น ศาสดาพยากรณ์ และทราบว่า พระเจ้า ตรัสส ัญญาไว้แก่ ท่านด้วยพระปฏิญาณ
ว่า พระองค์จะทรงประทานผูหน
้ ่งึ จากบัน
้ เอวของท่าน และตามเนื้ อหนั งนั ้น พระองค์จะทรง
ยกพระคริสต์ ให้ประทับบนพระที่นั่งของท่าน 31 ดาวิดก็ทรงล่วงรู เหตุ
้
การณ์ นี้ ก่อน จึงทรง
กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ว่า จิตวิญญาณของพระองค์ไม่ต้องละไว้ในนรก ทัง้
พระมังสะของพระองค์ ก็ ไม่ เปื่ อยเน่าไป 32 พระเยซู นี้ พระเจ้าได้ ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์
แล้ว ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นพยานในข้อนี้ 33 เหตุฉะนั ้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้
ทรงตัง้ พระองค์ขึ้น และครัน
้ พระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระ
สัญญา พระองค์ ได้ ทรงเทฤทธิเ์ ดชนี้ ลงมา ดังที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และเห็นแล้ว 34 เหตุ ว่า
ท่านดาวิด ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง สวรรค์ แต่ ท่านได้ กล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้
เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา 35 จนกว่าเราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่านเป็น
แท่นรองเท้าของท่าน� 36 เหตุ ฉะนั ้นให้วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ ปวงทราบแน่ นอนว่า พระเจ้า
ได้ทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน ทรงตัง้ ขึ้นให้เป็นทัง้ องค์พระผู้เป็น
เจ้าและเป็นพระคริสต์�
ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณ
37 เมื่อคนทัง
้ หลายได้ยน
ิ แล้วก็รู สึ
้ กแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่นๆ
ว่า “ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย เราจะทําอย่างไรดี� 38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจเสีย
ใหม่ และรับ บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระเยซู คริสต์ สิ ้ นทุก คน เพราะว่า พระเจ้า ทรงยก
ความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รบ
ั ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 39 ด้วย
ว่า พระสัญญานั ้น ตกแก่ ท่านทัง้ หลายกั บลู กหลานของท่านด้วย และแก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่
ไกล คือ ทุก คนที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเราทรงเรียกมาเฝ้า พระองค์� 40 เปโตรจึง
กล่าวอีกหลายคําเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่า “จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้ เถิด�
ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่ งเดียวและได้รบ
ั ความสุข
41 คนทัง
้ หลายที่รบ
ั คําของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมา ในวันนั ้ นมีคนเข้าเป็นสา
วกเพิ่ มอ ีก ประมาณสามพัน คน 42 เขาทัง้ หลายได้ ตั้งม ัน
่ คงอยู่ ในคํา สอนของจําพวกอัคร
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สาวก และในการสามัคคีธรรม และร่วมใจกันในการหักขนมปัง และการอธิษฐาน 43 เขามี
ความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครสาวกทําการมหัศจรรย์และหมายสําคัญหลาย
ประการ 44 บรรดาผู้ ที่ เชื่อ ถือ นั ้ นก ็ อยู่ พร้อมกัน ณ ที่ แห่ งเดียว และทรัพย์ สิ ่ง ของของเขา
เหล่า นั ้น เขาเอามารวมกัน เป็น ของกลาง 45 เขาจึง ได้ ขายทรัพย์ สมบัติ และสิง่ ของมาแบ่ง
ให้แก่ คนทัง้ ปวงตามซึ่ง ทุก คนต้องการ 46 เขาได้ รว่ มใจกัน ไปในพระวิหาร และหัก ขนมปัง
ตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจ ทุกวันเรือ
่ ยไป
47 ทัง
้ ได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทัง้ ปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่
กําลังจะรอด เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีข้น
ึ ทุกๆวัน

3
คนง่อยได้รบ
ั การรักษาจนหายที่พระวิหาร
ฝ่ายเปโตรกับ ยอห์ นกํา ลัง ขึ้น ไปจะเข้า พระวิหารในเวลาอธิษฐาน เป็น เวลาบ่ายสาม
โมง 2 มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ง่อยตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ทุ กวัน คนเคยหามเขามาวางไว้รม
ิ ประตู
พระวิหาร ซึ่ งม ี ช่อ
ื ว่า ประตู งาม เพื่อ ให้ ขอทานจากคนที่ จะเข้ าไปในพระวิหาร 3 คนนั ้น พอ
เห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่า
“จงดู พวกเราเถิด� 5 คนขอทานนั ้นได้ เขม้นดู คาดว่าจะได้ อะไรจากท่าน 6 เปโตรกล่าวว่า
“เงินและทองข้าพเจ้าไม่มี แต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซู
คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� 7 แล ้วเปโตรจับ มือขวาของเขาพยุง ขึ้น และใน
ทันใดนั ้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกําลัง 8 เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหา
รด้ว ยกั นก ับเปโตรและยอห์น เดิน เต้น โลดสรรเสริญ พระเจ้า ไป 9 คนทัง้ ปวงเห็น เขาเดิน
และสรรเสริญพระเจ้า 10 จึงรู ว้ า่ เป็นคนนั ้นซึ่งนั ่งขอทานอยู่ที่ ประตูงามแห่งพระวิหาร เขา
จึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิง่ ในเหตุการณ์ ที่เกิดแก่คนนั ้น 11 เมื่อคน
ง่อยที่หายนั ้นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วงิ่ ไปหาท่านที่ เฉลียงพระวิหารซึ่งเรียกว่า
เฉลียงของซาโลมอน ด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
1

เปโตรเทศนาอีกครัง้ หนึ่ ง
พอเปโตรแลเห็นก ็ กล ่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า “ท่านชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หลาย ไฉนท่าน
พากันประหลาดใจด้วยคนนี้ เขม้นดูเราทําไมเล่า อย่างกับว่าเราทําให้คนนี้ เดินได้โดยฤทธิ์
หรือ ความบริสุทธิ์ ของเราเอง 13 พระเจ้า ของอับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ คือ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของเรา ได้ ทรงโปรดประทานพระเกียรติ แด่ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ ผู้ซึ่ง
ท่านทัง้ หลายได้ มอบไว้ แล้ว และได้ ปฏิเสธพระองค์ ต่อ หน้า ปี ลาต เมื่อ เขาตัง้ ใจจะปล่อย
พระองค์ไป 14 แต่ท่านทัง้ หลายได้ปฏิเสธพระองค์ซ่ึงเป็นองค์บริสุทธิและชอบธรรม
และได้
์
ขอให้เขาปล่อยฆาตกรให้ท่านทัง้ หลาย 15 จึงฆ่าพระองค์ผูทรงเป็
้
นเจ้าชีวต
ิ เสีย ผูซึ
้ ่งพระเจ้า
16
ได้ทรงโปรดให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เราเป็นพยานในเรือ
่ งนี้ โดยความเชื่อในพระนาม
ของพระองค์ พระนามนั ้น จึง ได้ กระทํา ให้คนนี้ ซ่ึง ท่านทัง้ หลายเห็น และรู จ
้ ัก มี กําลัง ขึ้น คือ
ความเชื่อ ซึ่ง เป็น ไปโดยพระองค์ ได้ กระทํา ให้คนนี้ หายปกติ ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย 17 พี่ น้ อง
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ทราบว่า ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา การนั ้น เพราะไม่ รู เรื
้ อ
่ งราวอะไร ทัง้ คณะ
ผู้ ครอบครองของท่านก็ ทํา เหมือนกัน ด้วย 18 แต่ ว่า เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
ประกาศไว้ล่วงหน้า โดยปากของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายของพระองค์ ว่า พระคริสต์ ต้อง
ทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สําเร็จตามนั ้น
12

อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่
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เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงหัน กลับ และตัง้ ใจใหม่ เพื่อ จะทรงลบล้างความผิด บาป
ของท่านเสีย เพื่อ เวลาชื่น ใจยินดี จะได้ มาจากพระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 และ
เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงใช้ พระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง เมื่ อก ่อนนั ้น ได้ แจ ้ง ไว้ แก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว
21 พระองค์ นั ้น สวรรค์ จะต้องรับ ไว้จนถึง วาระเมื่อ สิง
่ สารพัด จะตัง้ ขึ้น ใหม่ ตามซึ่ง พระเจ้า
ได้ ตรัส ไว้ โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิ์ ของพระองค์ ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลก 22 ที่
จร ิง โมเสสได้ กล ่าวไว้แก่ บรรพบุรุษ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย
จะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ ท่านจากจําพวกพี่น้อง
ของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิง่ สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน 23 และจะ
เป็น เช่น นี้ คือ ถ้า ผู้ หน่งึ ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น เขาจะต้องถูก ตัดขาดให้พินาศ
ไปจากท่ามกลางประชาชน� 24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ตัง้ แต่ซามูเอลเป็นลําดับมาก็
กล ่าวเป็น เสียงเดียวกัน พยากรณ์ ถึง กาลครัง้ นี้ 25 ท่านทัง้ หลายเป็น ลูก หลานของศาสดา
พยากรณ์ นั ้น และของพันธสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเรา คือ
ได้ ตรัส แก่ อับ ราฮัม ว่า ‘บรรดาครอบครั วท ว
ั ่ แผ่น ดิน โลกจะได้ รับ พระพรเพราะเชื้อ สาย
ของเจ้า� 26 ครัน
้ พระเจ้า ทรงโปรดให้พระเยซู พระบุตรของพระองค์ เป็น ขึ้น แล้ว จึง ทรงใช้
พระองค์มายังท่านทัง้ หลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทัง้ หลาย โดยให้ท่านทัง้ หลายทุก
คนกลับจากความชัว่ ช้าของตน�
19

4

พวกอัครสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา
1 ขณะที่ เปโตรกับ ยอห์น ยัง กล่าวแก่ คนทัง
้ ปวงอยู่ ปุ โรหิต ทัง้ หลายกับ นายทหารรักษา
2
พระวิหารและพวกสะดูสีมาหาท่านทัง้ สอง ด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะท่านทัง้ สองได้
สัง่ สอน และประกาศแก่คนทัง้ หลายถึงเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซู
3 เขาจึง จั บท ่า นทัง
้ สองจํา ไว้ในคุก จนวันร ุ่ง ขึ้น เพราะว่า เย็น แล้ว 4 แต่ คนเป็ นอ ัน มากที่ ได้
ฟังคําสอนนั ้นก็เชื่อ ซึ่งนั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน
เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา

5 ต่อมาครันร
้ ุ่งขึ้นพวกครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ 6 ทังอ
้ ันนาสมหา

ปุโรหิต และคายาฟาส ยอห์น อเล็กซานเดอร์ กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนน
ั ้ ด้วย
ได้ ประชุม กัน ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 เมื่อ เขาให้เปโตรและยอห์น ยืน อยู่ ท่ามกลางพวกเขาแล้ว
จึงถามว่า “ท่านทัง้ สองได้ทําการนี้ โดยฤทธิห
์ รือในนามของผู้ใด� 8 ขณะนั ้นเปโตรประกอบ
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ กล ่าวแก่ เขาว่า “ท่านผู้ ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ ใหญ่ ทัง้
หลายของอิสราเอล 9 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะถามพวกเราในวัน นี้ ถึง การดี ซ่ึง ได้ ทํา แก่ คนป่วย
นี้ ว่า เขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอน
ั ใดแล้ว 10 ก็ให้ท่านทัง้ หลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบ
เถิด ว่า โดยพระนามของพระเยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้ที่ กางเขน
และซึ่งพระเจ้าได้ ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์ นั้นแหละชายคนนี้ ได้ หายโรคเป็น
ปกติ แล ้ว จึง ยืน อยู่ ต่อ หน้า ท่าน 11 พระองค์ เป็น ‘ศิลา � ที่ ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ‘ช่างก่อ ได้
ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว� 12 ในผูอ
้ ่น
ื ความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่น
ซึ่งให้เราทัง้ หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทัว่ ใต้ฟ้า�
พวกสาวกได้รบ
ั การข่มขูแต่
่ มิได้ถูกฆ่าเสีย
เมื่อ เขาเห็น ความกล้า หาญของเปโตรกับ ยอห์น และรู ้วา่ ท่านทัง้ สองขาดการศึกษา
และเป็นคนมีความรู น้
้ อยก็ประหลาดใจ แล้วสํานึ กว่าคนทัง้ สองเคยอยู่กับพระเยซู 14 เมื่อ
13
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เขาเห็นคนนั ้นทีห
่ ายโรคยืนอยูก
่ ับเปโตรและยอห์น เขาก็ไม่มข้
ี อคัดค้านที่จะพูดขึ้นได้ 15 แต่
เมื่อเขาสัง่ ให้เปโตรและยอห์นออกไปจากที่ประชุมสภาแล้ว เขาจึงปรึกษากัน 16 ว่า “เราจะ
ทําอย่างไรกับคนทัง้ สองนี้ เพราะการที่เขาได้กระทําการอัศจรรย์อน
ั เด่น ก็ได้ปรากฏแก่คน
17
ทัง้ ปวงที่อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ได้ แต่ให้เราขู่เขาอย่างแข็งแรงห้าม
ไม่ ให้ พู ดอ้างชื่อ นั ้ นก ับ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดเลย เพื่อ เรือ
่ งนี้ จะไม่ ได้ เลื่องลือ แพร่หลายไปในหมู่ คน
ทัง้ ปวง� 18 เขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมา แล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออก
พระนามของพระเยซูอีกเลย 19 ฝ่ายเปโตรและยอห์นตอบเขาว่า “การที่จะฟังท่านมากกว่า
ฟังพระเจ้าจะเป็นการถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือ ขอท่านทัง้ หลายพิจารณาดู
เถิด 20 ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่ เห็นและได้ยน
ิ นั ้ นก็ไม่ได้� 21 เมื่อเขาขู่สําทั บท่านทัง้ สอง
นั ้นอีกแล้วกปล่
็ อยไป ไม่เหนม
็ เหตุ
ี
ที่จะทําโทษท่านอย่างไรได้เพราะกลัวคนเหล่านั ้น เหตุว่า
คนทัง้ หลายได้ สรรเสริญ พระเจ้า เนื่ องด้วยเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น นั ้น 22 ด้วยว่า คนที่ หายโรค
โดยการอัศจรรย์นั ้น มีอายุกว่าสี่สิบปีแล้ว
พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ หนึ่ ง

23 เมื่อเขาปล่อยท่านทัง
้ สองแล้ว

ท่านจึงไปหาพวกของท่าน เล่าเรือ
่ งทัง้ สินที
่ วกปุโรหิต
้ พ
ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ว่า แก่ ท่าน 24 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ฟัง จึง พร้อมใจกัน เปล่ง เสียงทูล
พระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้เป็นพระเจ้าซึ่งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และ
สรรพสิง่ ที่ มี อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น 25 พระองค์ ตรัส ไว้ด้วยปากของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ว่า
‘เหตุ ใดชนต่างชาติ จึงกระทําโกลาหลขึ้น และชนชาติ ทัง้ หลายคิดอ่านในการที่ ไร้ประโยชน์
26 บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น ดิน โลกตัง
้ ตนเองขึ้น และนั กปกครองชุ มนุมกันต่อสู้ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า และพระคริสต์ ของพระองค์� 27 ความจริง ทัง้ เฮโรดและปอนทิ อส
ั ปี ลาต กับ พวก
ต่างประเทศ และชนชาติอส
ิ ราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิของพระองค์
์
ซึ่ง ทรง เจิม ไว้ แล้ว 28 ให้ กระทํา สิง่ สารพัด ตาม ที่ พระหัตถ์ และ พระ ดําริ ของ พระองค์ ได้
กําหนดตัง้ แต่ ก่อนมาแล้ว ให้ เกิด ขึ้น 29 บัดนี้ พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการ
ขู่ ของเขา และโปรดประทานให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ กล ่าวถ้อยคํา ของพระองค์ ด้วยใจกล้า
30 เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกรักษาโรคให้ หาย และได้ โปรดให้
หมายสําคัญ กับ การมหัศจรรย์ บังเกิด ขึ้น โดยพระนามแห่ง พระเยซู พระบุตรผู้ บริสุทธิของ
์
พระองค์� 31 เมื่อ เขา อธิษฐาน แล้ว ที่ ซึ่ง เขา ประชุม อยู่ นั ้น ได้ หวัน
่ ไหว และ คน เหล่า นั ้น
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
ใจเป็นหนึ่ งเดียว ทุกสิง่ เป็นของกลาง และอํานาจในท่ามกลางพวกคริสเตียน

คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ นั ้น เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน และไม่ มี ใครอ้างว่า สิง่ ของที่ ตนมี อยู่ เป็น
ของตน แต่ทัง้ หมดเป็นของกลาง 33 อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิเ์ ดชใหญ่ยงิ่ ถึงการคืน
พระชนม์ ของพระเยซู เจ้า และพระคุณ อัน ใหญ่ ยงิ่ ได้ อยู่ กับ เขาทุก คน 34 และในพวกศิษย์
ไม่มี ผู้ ใดขัดสน เพราะผู้ ใดมี ไร่นาบ ้านเรือนก็ ขายเสีย และได้ นํา เงิน ค่า ของที่ ขายได้ นั้น มา
35 วางไว้ที่เท้าของอัครสาวก อัครสาวกจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส ที่
อัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่าลูกแห่งการหนุนนํ้าใจ� เป็นพวกเลวี ชาวเกาะไซปรัส
37 มีที่ดินก็ขายเสียและนําเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก
32

5
อานาเนี ยและสัปฟีราถึงแก่ความตาย
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แต่ มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ยก ับ ภรรยาชื่อ สัปฟี ราได้ ขายที่ ดิ นของตน 2 และเงิน ค่าที่
ดินส่วนหนึ่ งเขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู ด้
้ วย และอีกส่วนหนึ่ งเขานํามาวางไว้ที่เท้าของ
3
อัครสาวก ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนี ย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วย
การมุสาต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้ เจ้ าเก็บ ค่าที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ไว้ 4 เมื่อ ที่ ดิ นยัง อยู่
ก็ เป็น ของเจ้า มิ ใช่ หรือ เมื่อ ขายแล้ว เงินก ็ ยงั อยู่ ในอํานาจของเจ้า มิ ใช่ หรือ มี เหตุ อะไรเกิด
ขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั ้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า� 5 เมื่ออานาเนี ย
ได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้ นก ็ ล้ม ลงตาย และเมื่อ คนทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งก็ พากัน สะดุ้ง ตกใจกลัว อย่าง
ยิง่ 6 พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แลว
้ หามเอาไปฝัง 7 หลังจากนั ้นประมาณสามชัว่ โมง
ภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นจึงเข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางว่า “เจ้าขายที่
ดินได้ราคาเท่านั ้นหรือ จงบอกเราเถิด� หญิงนั ้นจึงตอบว่า “ได้เท่ านั ้นเจ้าค่ะ� 9 เปโตรจึง
ถามนางว่า “ไฉนเจ้าทัง้ สองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า
จงดู เถิด เท้าของพวกคนที่ ฝังศพสามีของเจ้าก็ อยู่ที่ ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออก
ไปด้วย� 10 ในทันใดนั ้น นางก็ ล้ม ลงตายแทบเท้า ของเปโตร และพวกคนหนุ่ม ได้ เข ้า มาเห็
นว ่า หญิง นั ้น ตายแล้ว จึง ได้ หามศพออกไปฝัง ไว้ข้างสามี ของนาง 11 ความเกรงกลัว อย่าง
ยิง่ เกิดขึ้นในคริสตจักร และในหมู่คนทัง้ ปวงที่ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น
1

คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ
12 มี หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่ งอ ัค รสาวกได้ ทํา ด้วยมือ ของตนในหมู่
ประชาชน (พวกสาวกอยู่ พร ้ อมใจกัน ในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่ อาจเข้า
มาอยู่ ด้วย แต่ ประชาชนเคารพพวกเขามาก 14 มี ชายหญิง เป็ นอ ัน มากที่ เชื่อ ถือ ได้ เข ้า มา
เป็น สาวกขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มากกว่า ก่อน� 15 จนเขาหามคนเจ็บ ป่วยออกไปที่ ถนน
วางบนที่นอนและแคร่ เพื่อ เมื่อ เปโตรเดิน ผ่านไป อย่างน้ อยเงาของท่านจะได้ ถู กเขาบาง
คน 16 ประชาชนได้ ออกมาจากเมืองที่ อยู่ ล้อมรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม พาคนป่วยและคนที่ มี ผี
โสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย
คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่

(คือพวกสะดูสี) มีความโกรธอย่างยิง่
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าได้มาเปิดประตูคุก พาอัครสาวกออกไป บอกว่า 20 “จงไปยืนในพระวิหาร ประกาศ
บรรดาข้อความแห่งชีวตน
ิ ี้ให้ประชาชนฟัง� 21 เมื่ออัครสาวกได้ยน
ิ อย่างนั ้น พอเวลารุ ง่ เช้า
จึง เข้าไปสัง่ สอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุ โรหิ ตก ับ พรรคพวกของท่านได้ เรียกประชุม สภา
พร ้ อมกับ บรรดาผู้ เฒ่า ทัง้ หมดของชนอิสราเอล แล ้ว ใช้ คนไปที่ คุ กให้พาอัครสาวกออกมา
22 แต่เมื่อเจ้าพนั กงานไปถึงกไม่
็ พบพวกอัครสาวกในคุก จึงกลับมารายงาน 23 ว่า “ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายเห็นคุกปิ ดอยู่มัน
่ คงและคนเฝ้าก็ยน
ื อยู่หน้าประตู ครัน
้ เปิดประตูแล้วก็ไม่เห็นผู้ใด
24
อยู่ข้างใน� เมื่อ มหาปุโรหิตและนายทหารรักษาพระวิหารกับ พวกปุโรหิตใหญ่ ได้ ยินคํา
เหล่านี้ ก็ฉงนสนเท่ห์ในเรือ
่ งของอัครสาวกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 25 มีคนหนึ่ งมาบอกเขา
ว่า “ดูเถิด คนเหล่านั ้น ซึ่งท่านทัง้ หลายได้จําไว้ในคุกกําลังยืนสัง่ สอนคนทัง้ ปวงอยู่ในพระ
วิหาร� 26 แล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนั กงานจึงได้ไปพาพวกอัครสาวกมา
โดยดี เพราะกลั วว ่า คนทัง้ ปวงจะเอาหิน ขว้าง 27 เมื่อ เขาได้ พาพวกอัครสาวกมาแล้ วก ็ ให้
ยืนหน้าสภา มหาปุโรหิตจึงถาม 28 ว่า “เราได้กําชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อ
นี้ ก็ดูเถิด เจ้าได้ให้คําสอนของเจ้าแพร่ไปทัว่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และปรารถนาให้ความผิดเนื่ อง
ด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยูก
่ ับเรา�
17 ฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านก็ลุกขึ้น

18 จึงได้จับพวกอัครสาวกจําไว้ในคุกหลวง 19 แต่ในเวลากลางคืน
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เปโตรได้ฟ้องสภา
ฝ่ายเปโตรกับ อัครสาวกอื่นๆตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจํา ต้องเชื่อ ฟัง พระเจ้า ยิง่ กว่า
เชื่อ ฟัง มนุษย์ 30 พระเยซู ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ฆ่า เสีย โดยแขวนไว้ ที่ ต้นไม้ นั ้น พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ ทรง บันดาล ให้ เป็น ขึ้น มา ใหม่ 31 พระเจ้า ได้ ทรง ตัง้ พระองค์ ไว้ ด้วย
พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ให้ เป็น เจ้า ชาย และองค์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอด เพื่อ จะให้ ชน
อิสราเอลกลับใจใหม่ แลว
้ จะทรงโปรดยกความผิดบาปของเขา 32 เราทัง้ หลายจึงเป็นพยาน
ของพระองค์ถึงเรือ
่ งเหล่านี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคน
ที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วย� 33 เมื่อเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ อย่างนี้ ก็รู สึ
้ กบาดใจ คิดกั
นว่าจะฆ่าพวกอัครสาวกเสีย
29

กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําให้พวกอัครสาวกไม่ถูกฆ่าตาย
34 แต่คนหนึ่ งชื่อกามาลิเอลเป็ นพวกฟาริสี และเป็ นธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ เป็
นที ่ นับถือ ของประชาชน ได้ ยืน ขึ้น ในสภาแล้ว สัง่ ให้ พาพวกอัครสาวกออกไปเสีย ภายนอก
ครู หนึ
่ ่ ง 35 ท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่า “ท่านชนชาติอิสราเอล ซึ่งท่านหวังจะทําแก่คนเหล่านี้
จงระวัง ตัว ให้ดี 36 เมื่อ คราวก่อนมี คนหนึ่ ง ชื่อ ธุ ดาสอวดตั วว ่า เป็น ผู้ วิเศษ มี ผู้ ชายติดตาม
ประมาณ สี่ ร้อย คน แต่ ธุ ดา ส ถูก ฆ่า เสีย คน ทัง้ หลาย ซึ่ง ได้ เชื่อ ฟัง เขา ก็ กระจัดกระจาย
สาบสูญ ไป 37 ภายหลัง ผู้ นี้ มี อี กคนหนึ่ ง ชื่อ ยู ดาสเป็น ชาวกาลิ ลี ได้ ปรากฏขึ้น ในคราวจด
บัญชี สํามะโนครัว และได้ เกล ี้ ยกล่อ มผู้คนให้ ติ ดตามตัว ไปเป็ นอ ัน มาก ผู้ นั ้ นก ็ พินาศด้วย
และคนทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อ ฟัง เขาก็ กระจัดกระจายไป 38 ในกรณี นี้ ข้าพเจ้า จึง ว่า แก่ ท่านทัง้
หลายว่า จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปตามเรือ
่ ง อย่าทําอะไรแก่เขาเลย เพราะว่าถ้าความคิดหรือกิ
จการนี้ มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเอง 39 แต่ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทัง้ หลายจะทําลาย
เสียก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า�
สาวกที่ถูกข่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์
40 เขาทัง
้ หลายจึงยอมเห็นด้วยกับกามาลิเอล และเมื่อได้เรียกพวกอัครสาวกเข้ามาแล้ว
จึงเฆี่ยนและกําชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซู แล้วก็ปล่อยไป 41 พวกอัครสาวกจึงออก
ไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่ เห็นว่า ตนสมจะได้รบ
ั การหลู่ เกียรติเพราะพระนามของ
พระองค์ นั ้น 42 ที่ ในพระวิหารและตามบ้านเรือน เขาได้ สัง่ สอนและประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเยซูคริสต์ ทุกๆวันมิได้ขาด

6
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก
1 ในคราวนั ้น เมื่อ ศิษย์ กําลัง ทวีมากขึ้น พวกกรีกบ ่น ติ เตียนพวกฮีบรู เพราะในการแจก
ทานทุกๆวัน นั ้น เขาเว้น ไม่ ได้ แจกให้ พวกแม่ ม่ายชาวกรีก 2 ฝ่ายอัครสาวกทัง้ สิบ สองคน
จึงเรียกบรรดาศิษย์ให้มาหาเขาแล้วกล่าวว่า “ซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไป
แจกอาหารก็หาควรไม่ 3 เหตุฉะนั ้นพี่น้องทัง้ หลาย จงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียง
ดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสติ ปัญญา เราจะตัง้ เขาไว้ดู แลการงานนี้ 4 ฝ่าย
พวกเราจะขะมักเขม้นอธิษฐานและสัง่ สอนพระวจนะเสมอไป� 5 คนทัง้ หลายเห็นชอบกับ
คํานี้ จึงเลือกสเทเฟน ผูประกอบด้
้
วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส
นิ คาโนร์ ทิ โมน ปารเมนั ส และนิ โคเลาส์ ชาวเมือ งอันทิ โอก ซึ่งเป็นผู้ เข้าจารีตฝ่ายศาสนา
ยิว 6 คนทัง้ เจ็ดนี้ เขาให้มาอยูต
่ ่อหน้าพวกอัครสาวก และเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้ว
7
จึงได้ วางมือบนเขา การประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้ เจริญขึ้น และจําพวกศิษย์ก็ ทวี
ขึ้นเป็นอันมากในกรุ งเยรู ซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั ้น

หนั งสือกิจการ 6:8

1189

หนั งสือกิจการ 7:18

สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย

ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยความเชื่อ และฤทธิ์ เดช จึง กระทํา การมหัศจรรย์ และการ
อัศจรรย์ ใหญ่ ท่ามกลางประชาชน 9 แต่ มี บางคนมาจากธรรมศาลาที่ เรียกว่า ธรรมศาลา
ของพวกลิ เบระติน มี ทัง้ ชาวไซรีน ชาวอเล็ก ซานเดอร์ กับ บางคนจากซิ ลี เซ ีย และเอเชีย
ได้ ลุ กขึ้น พากัน มาไล่ เลีย งกับสเทเฟน 10 คนเหล่า นั ้น สู้ สติ ปัญญาและนํ้าใจของท่านเมื่อ
ท่านกล่าวแก่เขาไม่ได้ 11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่า “เราได้ยน
ิ คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาทต่อ
12
โมเสสและต่อพระเจ้า� เขายุยงคนทัง้ ปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ แล้วเข้า
มาจับ สเทเฟนและนํา ไปยัง สภา 13 ให้พยานเท็จ มากล่าวว่า “คนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทสถาน
บริสุทธิ์นี้ และพระราชบัญญัติไม่หยุดเลย 14 เพราะเราได้ยน
ิ เขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธนี้
จะทําลายสถานที่ นี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่ง โมเสสให้ ไว้แก่ เรา � 15 พวกสมาชิก สภา
ต่างเพ่งดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์
8

1 มหาปุโรหิตจึงถามว่า

“เรือ
่ งนี้ จริงหรือ�

7

สเทเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กับชนชาติอิสราเอล
ฝ่าย ส เท เฟน จึง ตอบ ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย พี่ น้ อง และ บรรดา ท่าน ผู้ อาวุโส ขอ ฟัง เถิด
พระเจ้า แห่ง สง่า ราศี ได้ ปรากฏแก่ อบ
ั ราฮัม บิดาของเรา เมื่อ ท่านยัง อยู่ ในประเทศเมโสโป
เตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน 3 และได้ตรัสกับท่านว่า ‘เจ้าจงออกไปจากประเทศ
ของเจ้า จากญาติ พี่ น้ องของเจ้า ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เราจะชี้ ให้ เจ้ าเห็น� 4 อับ ราฮัม จึง ออก
จากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่ เมืองฮาราน หลังจากที่ บิดาของท่านสิน
้ ชีพแล้ว
พระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั ่น มาอยูใ่ นแผ่นดินนี้ ที่ท่านทัง้ หลายอาศัยอยูทุ
่ กวันนี้ 5 แต่
พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้ อบ
ั ราฮัม มี มรดกในแผ่น ดิน นี้ แม้ เท่ าฝ่าเท้า ก็ ไม่ ได้ และขณะเมื่อ
ท่านยังไม่มีบุตร พระองค์ ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้แผ่นดินนี้ เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่าน และเชื้อ
สายของท่านที่มาภายหลัง ท่าน 6 พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เชื้อ สายของท่านจะไปอาศัย อยู่ ใน
ต่างประเทศ และชาวประเทศนั ้น จะเอาเขาเป็น ทาส และจะข่มเหงเขาเป็น เวลาสี่ รอ
้ ยปี
7 พระเจ้า ตรัสว ่า ‘และเราจะพิพากษาประเทศที่ เขาจะเป็ น ทาสนั ้น ภายหลัง เขาจะออกมา
และปรนนิ บัติ เรา ณ สถานที่ นี้ � 8 พระองค์ ได้ ทรงตัง้ พันธสัญญาพิธีเข้าสุ หนัตไว้กับอับรา
ฮัม เหตุ ฉะนั ้น เมื่ ออ ับ ราฮัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิ สอัค จึง ให้ เข ้าสุ หน ัต ในวันที ่ แปด อิส อัค ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ และยาโคบให้กําเนิ ดบุตรสิบสองคน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรา 9 ฝ่าย
บรรพบุรุษ เหล่า นั ้น คิด อิจฉาโยเซฟจึง ขายเขาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้า ทรงสถิ ตก
10
ับ โยเซฟ ทรงโปรดช่วยโยเซฟให้พ้น จากความทุกข์ ลําบากทัง้ สิน
้ และทรงให้ท่านเป็ นที ่
โปรดปรานและมีสติปัญญาในสายพระเนตรของฟาโรห์ กษั ตริยของประเทศอี
์
ยป
ิ ต์ ท่านจึง
11
ตัง้ โยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอียป
ิ ต์กับทัง้ พระราชสํานั กของท่าน แล้วบังเกิดการ
กันดารอาหารทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน และมี ความลําบากมาก บรรพบุรุษ
12
ของเราจึงไม่มีอาหาร ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยนว
ิ ่ามีข้าวอยูใ่ นประเทศอียป
ิ ต์ จึงใช้บรรพบุรุษ
13
ของเราไปเป็ นคร งั ้ แรก พอคราวที่ สองโยเซฟก็ สําแดงตัว ให้ พี่ น้ องรู ้จัก และให้ ฟาโรห์
รู จั
้ ก วงศ์ ญาติ ของตนด้วย 14 ฝ่ายโยเซฟจึง ได้ เชิญ ยาโคบบิ ดาก ับ บรรดาญาติ ของตนเจ็ด
สิบ ห้า คนให้มาหา 15 ยาโคบได้ ลงไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แล ้ วท ่า นกับ พวกบรรพบุรุษ ของเรา
ได้ สิน
้ ชีพ 16 เขาจึง ได้ นํา ศพไปฝัง ไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ ที่ อับราฮัม เอาเงิน จํานวนหนึ่ ง
ซื้อ จากบุตรชายของฮาโมร์บิ ดาของเชเคม 17 เมื่อ ใกล้ เวลาตามพระสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้
ปฏิญาณไว้กับ อับ ราฮัม ชนชาติ อิสราเอลได้ ทวีมากขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ 18 จนกระทัง่ กษั
2
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ตริย์ องค์ หน ่งึ ซึ่ง ไม่ รู จั
้ ก โยเซฟได้ ข้น
ึ เสวยราชย์ 19 กษั ตริย์ องค์ นั ้น ได้ ทรงออกอุบายทํา กับ
ญาติ ของเรา ข่มเหงบรรพบุรุษ ของเรา บังคับ ให้ ทิง้ ลู กอ ่อ นของเขาเสีย ไม่ ให้ มี ชี วิ ต รอด
อยู่ ได้ 20 คราวนั ้น โมเสสเกิด มามี รู ปร่า งงดงาม เขาจึง ได้ เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสาม
เดือน 21 และเมื่อลูกอ่อนนั ้นถูกทิง้ ไว้นอกบ้านแล้ว ราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่าง
บุตรชายของตน 22 ฝ่ายโมเสสจึงได้เรียนรู ในวิ
้ ชาการทุกอย่างของชาวอียป
ิ ต์ มีความเฉี ยบ
แหลมมากในการพูดและกิจการต่างๆ 23 แต่ครัน
้ โมเสสมีอายุได้สี่สิบปีเต็มแล้ว ก็นึ กอยาก
จะไปเยีย
่ มญาติพี่น้ องของตน คือชนชาติอิสราเอล 24 เมื่อท่านได้ เห็นคนหนึ่ งถูกข่มเหงจึง
เข้าไปช่วย โดยฆ่าชาวอียป
ิ ต์ซ่ึงเป็นผู้กดขี่นั ้นเป็นการแก้แค้น 25 ด้วยคาดว่าญาติพี่น้ องคง
เข้าใจว่า พระเจ้า จะทรงช่วยเขาให้ รอดด้วยมือ ของตน แต่ เขาหาเข้าใจดัง นั ้น ไม่ 26 วันร ุ่ง
ขึ้น โมเสสได้ เข ้า มาพบเขาขณะวิวาทก ัน ก็ อยากจะให้ เขากลั บด ีกั นอ ีก จึง กล่าวว่า ‘เพื่อน
เอ๋ย ท่านเป็น พี่ น้องกัน ไฉนจึง ทําร้ายกัน เล่า� 27 ฝ่ายคนที่ ข่มเหงเพื่อนนั ้น จึง ผลัก โมเสส
ออกไปและกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา 28 เจ้ าจะ
ฆ่า เราเสีย เหมือนฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ เมื่อ วานนี้ หรือ � 29 เมื่อ โมเสสได้ยน
ิ คํา นั ้น จึง หนี ไปอาศัย
อยู่ที่ แผ่ นดิ นม ี เดีย น และให้กําเนิ ด บุตรชายสองคนที่ นั ่น 30 ครัน
้ ล่วงไปได้ สี ่ สิ บปี แล้ว ทูต
สวรรค์องค์ หน่งึ ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่ พุ่มไม้ ในถิน
่ ทุรกัน
31
ดารแห่งภูเขาซีนาย เมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ ครัน
้ เข้าไปดูใกล้ ๆก็
32
มี พระสุรเสียงขององค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขา ว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของ
เจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� โมเสส
จึงกลัวจนตัวสัน
่ ไม่อาจมองดู 33 ฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า ‘จงถอดรองเท้า
ของเจ้าออกเสีย เพราะว่าที่ซ่ึงเจ้ายืนอยู่นี้ เป็ นที่บริสุทธิ์ 34 ดูเถิด เราได้เห็นความทุกข์ของ
ชนชาติของเราที่อยูในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์แล้ว และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของเขา และเราลง
มาเพื่อ จะช่วยเขาให้รอด จงมาเถิด เราจะใช้ เจ้ าไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์� 35 โมเสสผู้ นี้ ซึ่ง ถูก
เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็น ผู้ ครอบครองและผู้ พิพากษาพวกเรา� โดย
มือ ของทูต สวรรค์ ซ่ึง ได้ ปรากฏแก่ ท่านที่ พุ่ม ไม้ พระเจ้า ทรงใช้ โมเสสคนนี้ แหละให้ เป็น ทัง้
ผู้ครอบครองและผู้ชว
่ ยให้พ้น 36 คนนี้ แหละ เป็นผู้นําเขาทัง้ หลายออกมา โดยที่ ได้ ทําการ
มหัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ที่ ทะเลแดงและในถิน
่ ทุ รกันดารสี่ สิ บปี
37 โมเสสคนนี้ แหละได้ กล ่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ผู้ เป็ น พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ ท่านจาก
จําพวกพี่น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังผู้นั ้น� 38 โมเสสนี้ แหละได้ อยู่กับพลไพร่ใน
ถิน
่ ทุรกันดารกั บทูตสวรรค์ ซ่ึงได้ ตรัสแก่ ท่านที่ ภู เขาซีนาย และอยู่กับบรรพบุรุษของเรา ที่
ได้รับพระดํารัสอันทรงชีวต
ิ มาให้เราทัง้ หลาย 39 บรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผู้นี้
แต่ ได้ ผล ัก ไสท่านให้ไปจากเขา ด้วยมี ใจปรารถนาจะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 40 จึง กล่าว
แก่อาโรนว่า ‘ขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่
ได้นําข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 41 ในคราว
นั ้นเขาทัง้ หลายได้ ทํารู ปโคหนุ่ม และได้ นําเครือ
่ งสัตวบูชามาถวายแก่รู ปนน
ั ้ และมีใจยินดี
ในสิง่ ซึ่ งม ือ ของตนเองได้ ทํา ขึ้น 42 แต่ พระเจ้า ทรงหัน พระพักตร์ไปเสีย และปล่อยให้ เขา
นมัสการหมู่ ดาวในท้องฟ้า ตามที่ มี เข ียนไว้ในพระคัมภีร แห่
์ งศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘โอ วงศ์
วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ ฆ่า สัตวบูชาเราและถวายเครือ
่ งบูชาให้แก่ เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง
สี่ สิ บปี หรือ 43 แล้วเจ้าทัง้ หลายได้ หามพลับพลาของพระโมเลค และได้ เอาดาวพระเรฟาน
รู ปพระที่ เจ้ าได้ กระทําขึ้นเพื่อกราบนมัสการรู ปนัน
้ ต่างหาก เราจึงจะกวาดเจ้าทัง้ หลายให้
44
ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีก� บรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิน
่ ทุรกันดารก็มีพลับพลาแห่ง
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สักขีพยาน ตามที่ พระองค์ ทรงสัง่ ไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทําพลับพลาตามแบบที่ ได้ เห็น
45 ฝ่ายบรรพบุรุษ ของเราที่มาภายหลัง เมื่อ ได้ รบ
ั พลับพลานั ้นจึงขนตามเยซู ไป เมื่อได้ เข้า
ยึด แผ่น ดิน ของบรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงขับ ไล่ ไปให้ พ้น หน้า บรรพบุรุษ ของเรา
พลับพลานั ้ นก็มีสืบมาจนถึงสมัยดาวิด 46 ดาวิดนั ้ นมีความชอบจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
และมี ใจปรารถนาที่ จะหาพระนิ เวศสําหรับ พระเจ้า ของยาโคบ 47 แต่ ซาโลมอนเป็น ผู้ ได้
สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระองค์ 48 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี องค์ ผู้ สูงสุด หาได้ ประทับ ในพระวิหารซึ่
งม ื อมนุษย์ ได้ ทํา ไว้ไม่ ตามที่ ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ว่า 49 ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า
สวรรค์เป็นบัลลังกข
์ องเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิ เวศอะไร
สําหรับ เรา หรือ ที่ พํานั ก ของเราอยู่ ที่ไหน 50 สิ ่ง เหล่า นี้ มือ ของเราได้ กระทํา ทัง้ สิน
้ มิใช่ หรือ
51
� ท่านคนชาติ หัว แข็ง ใจดื้อ หูตึง ท่านทัง้ หลายขัด ขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ เสมอ
บรรพบุรุษของท่านทําอย่างไร ท่านก็ทําอย่างนั ้นด้วย 52 มีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์
ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านมิ ได้ ข่มเหง และเขาได้ ฆ่า บรรดาคนที่ พยากรณ์ ถึง การเสด็จ มาของ
องค์ ผู้ ชอบธรรม ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเป็น ผู้ ทรยศและผู้ ฆาตกรรมพระองค์ นั้น เสีย 53 คือ ท่าน
ทัง้ หลายผู้ ที่ ได้ รับ พระราชบัญญั ติ จากเหล่า ทูต สวรรค์ แต่ หาได้ รก
ั ษาพระราชบัญญั ติ นั ้น
ไม่�
พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน

54 เมื่อเขาทัง
้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น ก็รูสึ
้ กบาดใจ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเทเฟน 55 ฝ่าย

สเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้า และ
พระเยซู ทรงยืน อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 56 แล ้ วท ่านได้ กล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า
เห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์ยน
ื อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า� 57 แต่เขา
ทัง้ ปวงร้องเสียงดังและอุดหูวงิ่ กรู กันเข้าไปยังสเทเฟน 58 แล้วขับไล่ ท่านออกจากกรุ งและ
เอาหินขว้าง ฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรําสเทเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชาย
หนุ่มคนหนึ่ งชื่อเซาโล 59 เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟนเมื่อกําลั งอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ว่า “ข้า
แต่ พระเยซู เจ้า ขอทรงโปรดรับ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ด้วย � 60 สเทเฟนก็ คุ กเข่า ลง
ร้องเสียงดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้ � เมื่อกล่าวเช่นนี้
แล้วก็ล่วงหลับไป

8
เซาโลข่มเหงคริสตจักร
การที่ เขาฆ่า สเทเฟนเสีย นั ้น เซาโลก็ เห ็น ชอบด้วย คราวนั ้น เกิด การข่ม เหงคริสตจักร
ครัง้ ใหญ่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และศิษย์ทัง้ ปวงนอกจากพวกอัครสาวกได้กระจัดกระจายไปทัว่
แว่น แคว้น ยู เดี ยก ับ สะมาเรีย 2 ผู้ ที่ เกรงกลัว พระเจ้า ก็ ฝัง ศพสเทเฟนไว้ แล ้ว ครํา่ ครวญ
อาลัย ถึง ท่านอย่างยิง่ 3 ฝ่ายเซาโลพยายามทํา ลายคริสตจั กร โดยเข้าไปฉุ ด ลากชายหญิง
จากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุก
1

คริสเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นําจิตวิญญาณทัง้ หลายมาถึงพระคริสต์
4 ฉะนั ้นฝ่ายศิษย์ทัง
้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั ้น 5 ส่วนฟีลิป
จึงลงไปยังเมืองสะมาเรียและประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ ให้ชาวเมืองนั ้นฟัง 6 ประชาชนก็ พร้
อมใจกัน ฟัง ถ้อยคํา ที่ ฟี ลิป ได้ ประกาศ เพราะเขาได้ยน
ิ ท่านพูด และได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ซ่ึง
ท่านได้กระทํานั ้น 7 ด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยูใ่ นคนหลายคนได้พากันรอ
้ งด้วยเสียงดัง แลว
้ อ
8
อกมาจากคนเหล่า นั ้น และคนที่ เป็น โรคอัมพาตกับ คนง่อยก็ หายเป็น ปกติ จึง เกิด ความ
ปลื้มปีติอย่างยิง่ ในเมืองนั ้น
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ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตําหนิ
9 ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเคยทํา เวทมนตร์ในเมืองนั ้น มาก่อน และได้ ทําให้ ชาวสะมา
เรียพิศวงหลงใหล เขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษ 10 ฝ่ายคนทัง้ ปวงทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้ อยก็สนใจฟังคน
นั ้น แล ้ วว ่า “ชายคนนี้ เป็น มหิทธิ ฤทธิ์ของพระเจ้า� 11 คนทัง้ หลายนั บถือ เขา เพราะเขา
ได้ ทํา เวทมนตร์ให้ คนทัง้ หลายพิศวงหลงใหลมานานแล้ว 12 แต่ เมื่อ ฟี ลิป ได้ ประกาศเรือ
่ ง
อาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซู คริสต์ แล้ว คนทัง้ หลายก็ เชื่อ และรับบัพ
ติศมาทัง้ ชายและหญิง 13 ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย เมื่อรับบัพติศมาแล้ วก็อยู่กับฟี ลิปต่อ
ไป และประหลาดใจที่ เห็นการอัศจรรย์กับหมายสําคัญต่างๆซึ่งฟี ลิปได้ กระทํา 14 เมื่อพวก
อัครสาวกซึ่ง อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ ยิ นว ่า ชาวสะมาเรีย ได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า แล้ว
15
จึง ให้ เปโตรกับ ยอห์น ไปหาเขา ครัน
้ เปโตรกับ ยอห์น ลงไปถึ งก ็ อธิษฐานเผื่อ เขา เพื่อ ให้
16
เขาได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ (ด้วยว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ยงั ไม่ ได้ เสด็จ ลงมาสถิ ตก
ับ ผู้ ใด เป็น แต่ เขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระเยซู เจ้ าเท่านั ้น� 17 เปโตรกับ ยอห์น
จึง วางมือ บนเขา แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ ได้ รับ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ 18 เมื่อ ซี โมนเห็ นว ่า คน
เหล่านั ้นได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครสาวก จึงนําเงินมาให้อัครสาวก
19 และว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิอย่
์ างนี้ ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใด ผู้นั ้นจะได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์� 20 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ ซี โมนว่า “ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วย
กั นก ับ เจ้า เถิด เพราะเจ้า คิด ว่า จะซื้อ ของประทานแห่ง พระเจ้า ด้วยเงิน ได้ 21 เจ้ าไม่ มี ส่วน
หรือ ส่วนแบ่ง ในการนี้ เลย เพราะใจของเจ้า ไม่ ซ่ือตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า 22 เหตุ
ฉะนั ้น จงกลับ ใจใหม่ จากการชัว่ ร้ายของเจ้า นี้ และอธิษฐานขอพระเจ้า ชะรอยพระองค์ จะ
ทรงโปรดยกความผิด ซึ่ง เจ้า คิด ในใจของเจ้า 23 ด้วยเราเห็ นว ่า เจ้า จะต้องรับ ความขมขื่น
และติด พันธนะแห่ง ความชัว่ ช้า� 24 ฝ่ายซี โมนจึง ตอบว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ เหตุ การณ์ ที่ ท่านได้ กล ่าวแล้ วน ัน
้ จะไม่ ได้ อุบัติ แก่ ตัว ข้าพเจ้า
สักอย่างเดียว� 25 ครัน
้ พวกอัครสาวกเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็น
เจ้าแล้ว ก็กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสะ
มาเรียหลายแห่ง
ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รบ
ั ความรอด
แต่ ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ สัง่ ฟี ลิ ป ว่า “จงลุก ขึ้น ไปยัง ทิศ ใต้ ตามทางที่
ลงไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เมืองกาซา ซึ่ง เป็น ทางป่า ทราย� 27 ฝ่ายฟี ลิ ปก ็ ลุ กขึ้น ไป และ
ดู เถิด มี ชาวเอธิโอเปีย คนหนึ่ ง เป็น ขั นที เป็น ข้าราชการของพระนางคานดาสี พระราชินี
ของชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระราชินีนั ้น ได้มานมัสการในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 28 ขณะนั ่ง รถม้า กลับ ไป ท่านอ่านหนั ง สื ออ ิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ อยู่ 29 ฝ่าย
พระวิญญาณตรัสส งั ่ ฟี ลิ ป ว่า “จงเข้าไปให้ชิ ดรถม้า นั ้น เถิด� 30 ฟี ลิป จึง วิง่ เข้าไปใกล้ และ
ได้ยน
ิ ท่านอ่านหนั งสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จึงถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั ้นท่านเข้าใจหรือ�
31 ขันทีจึงตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้� ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั ่งรถกับท
่าน 32 พระคัมภีรตอนที
์
่ท่านอ่านอยูน
่ ั ้นคือข้อเหล่านี้ ‘เขาได้นําท่านเหมือนแกะที่ถูกนําไปฆ่า
และเหมือนลูกแกะที่ เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉั นใด ท่านก็ ไม่ปริปากของท่านเลยฉั น
นั ้น 33 ในคราวที่ ท่านถูกเหยียดลงนั ้น ท่านไม่ ได้ รับความยุ ติ ธรรมเสียเลย และผู้ ใดเล่าจะ
ประกาศเกี่ยวกับพงศ์ พันธุของท่
์
าน เพราะว่าชีวต
ิ ของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลก
แล้ว� 34 ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวอย่างนั ้นเล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตัวท่าน
เอง หรือเล็งถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด� 35 ฝ่ายฟี ลิปจึงเริม
่ เล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร ์
ข้อน ัน
้ ชี้แจงถึง เรือ
่ งพระเยซู 36 ครัน
้ กําลัง เดิน ทางไปก็ มาถึงที่ มีน้าํ แห่ง หนึ่ ง ขันที จึง บอก
26
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ว่า “ดู เถิด มีน้าํ มีอะไรขัดข้องไม่ ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา� 37 และฟี ลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่าน
เต็มใจเชื่อ ท่านก็ รับ ได้ � และขั นที จึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า พระเยซู คริสต์ เป็น พระบุตร
ของพระเจ้า� 38 แลวท
้ ่านจึงสัง่ ให้หยุดรถม้า และคนทัง้ สองลงไปในนํ้าทัง้ ฟีลิปกับขันที ฟีลิ
ปก็ให้ท่านรับบัพติศมา 39 เมื่อท่านทัง้ สองขึ้นจากนํ้าแล้ว พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และขันทีนั ้นไม่ได้เหน
็ ท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี 40 แต่
มีผูได้
้ พบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส และเมื่อเดินทางมา ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมือง
จนท่านมาถึงเมืองซีซารียา

9
เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์

1 ฝ่ายเซาโลยังขูค
่ ํารามกล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต

ขอหนั งสือ ไปยัง ธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อ ว่า ถ้า พบผู้ ใดถือ ทางนั ้น ไม่ วา่ ชายหรือ
หญิง จะได้ จับ มัด พามายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 3 เมื่อ เซาโลเดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส
ในทันใดนั ้ นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบ 4 เซาโลจึงล้มลงถึ งดินและได้ยน
ิ
พระสุรเสียงตรัส แก่ เขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเราทําไม� 5 เซาโลจึง ทูล ถามว่า
“พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด� องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราคือเยซู ที่เจ้าข่มเหง
ซึ่ง เจ้า ถีบ ประตั กก ็ ยากนั ก� 6 เซาโลก็ ตัว สัน
่ และรู ส
้ ึก ประหลาดใจจึง ถามว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทําอะไร� องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เจ้าจง
ลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้า จะต้องทํา ประการใด จะมี คนบอกให้รู �
้ 7 คนทัง้ หลายที่ เดิน
ทางไปด้วยกันก็ยน
ื นิ่ งพูดไม่ออก ได้ยินพระสุรเสียงนั ้นแต่ไม่เห็นใคร 8 ฝ่ายเซาโลได้ลุกขึ้น
จากพื้นดิน เมื่อลืมตาแล้ วก็มองอะไรไม่เห็น เขาจึงจู งมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส 9 ตาท่า
นก็มืดมัวไปถึงสามวันและท่านมิได้กินหรือด่ืมอะไรเลย 10 ในเมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่ ง
ชื่ออานาเนี ย องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรัสกับผู้นั้นโดยนิ มิตว่า “อานาเนี ยเอ๋ย� อานาเนี ยจึง
ทูลตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ข้าพระองค์ อยู่ที่ นี่� 11 องค์ พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเขา
ว่า “จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่ งชื่อเซาโลชาวเมืองทาร์ซัสอยู่
ในบ้านของยูดาส เพราะดู เถิด เขากําลังอธิษฐานอยู่ 12 และในนิ มิตเขาได้ เห็นคนหนึ่ งชื่อ
อานาเนี ยเข้ามาวางมือบนเขา เพื่อเขาจะเห็นได้อีก� 13 แต่อานาเนี ยทูลตอบว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั ้นว่า เขาได้ทําร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในกรุ ง
เยรู ซาเล็มมาก 14 และในที่นี่ เขาได้อาํ นาจมาจากพวกปุโรหิตใหญ่ ให้ผูกมัดคนทัง้ ปวงที่รอ
้ ง
15
ออกพระนามของพระองค์� ฝ่ายองค์ พระผู้ เป็นเจ้าได้ ตรัสกั บท่านว่า “จงไปเถิด เพราะ
ว่าคนนั ้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สําหรับจะนํานามของเราไปยังประชาชาติ กษั ตริย์
และชนชาติอิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะสําแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลําบากมาก
เท่าใดเพราะนามของเรา�
2

เซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริม
่ เทศนาสัง่ สอน

และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าวว่า “พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าคือพระเยซู ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั ้น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อ
ท่านจะเห็นได้อีก และเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 18 และในทันใดนั ้นม
ี อะไรเหมือนเกล็ด ตกจากตาของเซาโล แล้ว ก็ เห ็น ได้ อีก ท่านจึง ลุก ขึ้ นร ับ บัพ ติศ มา 19 พอ
รับ ประทานอาหารแล้ วก ็ มี กําลัง ขึ้น เซาโลพัก อยู่ กับ พวกศิษย์ ในเมืองดามัสกัส หลายวัน
20 ท่านไม่ ได้ รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลา กล ่าวเรือ
่ งพระคริสต์ ว่า พระองค์ ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้ หลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่ได้
17 แล้วอานาเนี ยก็ไป
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ทําลายคนในกรุ งเยรู ซาเล็มที่รอ
้ งออกพระนามนี้ และเขามาที่นี่ หวังจะผูกมัดพวกนั ้นส่งให้
พวกปุโรหิตใหญ่�
เซาโลหลบหนี รอดได้และได้รบ
ั การยอมรับที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
22 แต่ เซาโลยิ่งม ี กําลัง ทวีขึ้น และทําให้พวกยิว ในเมือ งดามัสกั สน ิ่งอ้ึ งอยู่ โดยพิ สู จน ์ ให้
เขาเห็นว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 23 ครัน
้ ต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่า
24
เซาโลเสีย แต่เรือ
่ งการปองร้ายของเขารู ถ
้ ึงเซาโล เขาทัง้ หลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่า
25
เซาโลทัง้ กลางวัน กลางคืน แต่ เหล่ าสาวกได้ ให้ เซาโลนั ่ ง ในเข่ง ใหญ่ แล ้ว หย่อนลงจาก
กําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน
้ เซาโลไปถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ท่านใคร่จะคบให้สน
ิ ทกับ พวกสาวก แต่ เขาทัง้ หลายกลัว เพราะไม่ เชื่อ ว่า เซาโลเป็น สาวก 27 แต่ บารนาบัส ได้
พาท่านไปหาพวกอัครสาวก แล้วเล่าให้เขาฟังว่าเซาโลได้เหน
็ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าที่กลางทาง
และพระองค์ ตรัส แก่ ท่าน ท่านจึง ประกาศออกพระนามพระเยซู โดยใจกล้า หาญในเมือง
ดามัสกัส 28 แล ้ว เซาโลเข้า นอกออกในอยู่ กับ พวกอัครสาวกในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 ประกาศ
ออกพระนามของพระเยซู เจ้ าด้วยใจกล้า หาญ ท่านพูด ไล่เลียงกับพวกกรีก แต่ พวกนั ้นหา
ช่องที่ จะฆ่า ท่านเสีย 30 เมื่อ พี่ น้องรู ้อย่างนั ้น จึง พาท่านไปยัง เมืองซี ซารียา แล ้ว ส่ง ไปยัง
เมืองทาร์ซัส 31 เหตุฉะนั ้น คริสตจักรตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย จึงมีความ
สงบสุข และเจริญ ขึ้น ดําเนิ น ชี วิตด ้วยใจยําเกรงองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และได้ รบ
ั ความปลอบ
ประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น
ไอเนอัสได้รบ
ั การรักษาจนหาย
ต่อ มาเมื่อ เปโตรเที่ยวไปตลอดทุก แห่ง แล้ว ก็ ลงมาหาพวกวิสุทธิ ชนซึ่ง อาศัย อยู่ ใน
เมืองลิดดาด้วย 33 เปโตรพบชายคนหนึ่ งชื่อไอเนอัสที่นั ่น เขาเป็นอัมพาตอยูก
่ ับทน
ี่ อนแปด
34
ปี มาแล้ว เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรค
จงลุก ขึ้น เก็ บท ี่ นอนของท่านเถิด� ในทันใดนั ้น ไอเนอัส ได้ ลุก ขึ้น 35 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ อยู่ใน
เมืองลิดดา และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
32

โดรคัสฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
ในเมืองยัฟฟามี หญิง คนหนึ่ ง เป็น ศิษย์ ช่อ
ื ทาบิธา ซึ่ง แปลว่า โดรคัส หญิง คนนี้ เคย
กระทําการอันเป็นคุณประโยชน์ และให้ทานมากมาย 37 ต่อมาระหว่างนั ้นหญิงคนนี้ ก็ ป่วย
ลงจนถึงแก่ ความตาย เขาจึงอาบนํ้าศพวางไว้ในห้องชัน
้ บน 38 เมืองลิดดาอยู่ใกล้ กับเมือง
ยัฟฟา พวกสาวกได้ ยิ นว ่าเปโตรอยู่ ที่ นั่น จึง ใช้ ชายสองคนไปหาท่าน เชิญ ท่านมาหาเขา
โดยเร็ว 39 ฝ่ายเปโตรจึง ลุก ขึ้น ไปกับ เขา เมื่อ ถึง แล้ว เขาพาท่านขึ้น ไปในห้องชัน
้ บน และ
บรรดาหญิ งม ่ายได้ ยน
ื อยู่ กั บท ่า นพากั นร ้ องไห้ และชี้ ให้ ท่านดู เสื้อ คลุม กับ เสื้อผ้า ต่างๆซึ่ง
โดรคัส ทํา เมื่อยั งม ี ชี วิ ตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้ คนทัง้ ปวงออกไปข้างนอก และได้ คุ กเข่า ลง
อธิษฐาน แล้วหันมายังศพนั ้นกล่าวว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ้น� ทาบิธาก็ ลืมตา เมื่อเห็นเป
โตรจึง ลุก ขึ้น นั ่ง 41 ฝ่ายเปโตรยื่ นม ื อออกพยุง เธอขึ้น จึง เรียกวิสุทธิ ชนทัง้ หลายกับ พวก
แม่ ม่ายเข้า มา แล ้ว มอบหญิง ที่ เป็น ขึ้น นั ้น ให้กับ เขาทัง้ หลาย 42 เหตุการณ์ นั ้น ลือ ไปตลอด
ทัว่ เมืองยัฟฟา คนเป็ นอันมากมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้า 43 ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ใน
เมืองยัฟฟาหลายวัน อยูกั
่ บคนหนึ่ งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนั ง
36
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โครเนลิอส
ั แสวงหาพระเจ้า
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1 ยังมีชายคนหนึ่ งชื่อโครเนลิ อส
ั

อาศัยอยู่ในเมืองซีซารียา เป็นนายร้อยอยู่ในกองทหาร
ที่ เรียกว่า กองอิ ตาเลีย 2 เป็น คนมี ศร ัทธามาก คือ ท่านและทัง้ ครอบครัว เป็น คนยําเกรง
พระเจ้า ท่าน เคย ให้ ทาน มากมาย แก่ ประชาชน และ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า เสมอ 3 เวลา
ประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั ้น เห็น นิ มิ ตแจ่ม กระจ่าง คือ เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของ
พระเจ้า เข ้า มาหาท่านและกล่าวแก่ ท่านว่า “โครเนลิ อส
ั เอ๋ย� 4 และเมื่อ โครเนลิ อส
ั เขม้น
ดูทูตสวรรค์องค์นั ้นด้วยความตกใจกลัว จึงถามว่า “นี่ เป็นประการใด พระองค์เจ้าข้า� ทูต
สวรรค์ จึง ตอบท่านว่า “คํา อธิษฐานและทานของท่านนั ้น ได้ ขึ้น ไปเป็ นที ่ ระลึก ถึง จําเพาะ
พระพักตร์พระเจ้าแล้ว 5 บัดนี้ จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่ เรียกว่าเปโตรมา 6 เป
โตรอาศัย อยู่ กับ คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเป็น ช่างฟอกหนั ง บ้านของเขาอยู่ รม
ิ ฝั่ งทะเล เปโตรจะ
บอกท่านว่าท่านควรจะทําอะไร� 7 ครัน
้ ทูตสวรรค์ที่ได้พูดกับโครเนลิอส
ั ไปแล้ว ท่านได้เรียก
คนใช้สองคนกับทหารคนหนึ่ งซึ่งเป็นคนมีศรัทธามาก ที่เคยปรนนิ บัติท่านเสมอ 8 และเมื่อ
โครเนลิอส
ั ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงให้คนเหล่านั ้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟา
เปโตรได้เห็นนิ มิต

9 วันรุ่งขึ้นคนเหล่านั ้นกําลังเดินทางไปใกล้ เมืองยัฟฟาแล้ว

ประมาณเวลาเที่ยงวันเปโต
รก็ ข้น
ึ ไปบนหลังคาบ้านเพื่อ จะอธิษฐาน ก็ หิว อยากจะรับ ประทานอาหาร แต่ ในระหว่าง
ที่ เขายังจัดอาหารอยู่ เปโตรได้ เคลิม
้ ไป 11 และได้ เห็นท้ องฟ้าแหวกออกเป็นช่อง มีภาชนะ
อย่างหนึ่ งเหมือนผ้าผืนใหญ่ ผูกติ ดกันทัง้ สี่ มุ มหย่อนลงมายังพื้นโลก 12 ในนั ้ นมีสัตว์ทุกอ
ย่างที่อยูบนแผ่
่
นดิน คือสัตว์สี่เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลานและนกที่อยูในท้
่
องฟ้า 13 มีพระ
สุรเสียงมาว่า แก่ ท่านว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุก ขึ้น ฆ่า กิน เถิด� 14 ฝ่ายเปโตรจึง ทูล ว่า “มิได้
พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิง่ ซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั ้น ข้าพระองค์ไม่เคยได้รบ
ั
15
ประทานเลย� แล ้วจึ งม ี พระสุร เสีย งอีกเป็ นคร งั ้ ที่ สองว่า แก่ ท่านว่า “ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
ชําระแล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 16 เห็นอย่างนั ้นถึงสามครัง้ แล้วสิง่ นั ้ นก็ถู กรับขึ้นไป
อีกในท้องฟ้า
10

เปโตรไปที่เมืองซีซารียา

17 เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรือ
่ งนิ มิตที่เห็นนั ้นว่ามีความหมายอย่างไร

ดูเถิด คนที่โครเนลิ
อัสใช้ไปนั ้น เมื่อถามหาและพบบ้านของซีโมนแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูรัว้ 18 และร้องถาม
ว่า ซีโมนที่เรียกว่าเปโตรอยู่ที่นั ่นหรือไม่ 19 เมื่อเปโตรตริตรองเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ พระวิญญาณ
ก็ตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด ชายสามคนตามหาเจ้า 20 จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด
อย่า ลังเลใจเลย เพราะว่า เราได้ ใช้ เขามา� 21 เปโตรจึง ลงไปหาคนเหล่า นั ้น ซึ่ง โครเนลิ อส
ั
ได้ ใช้ มากล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า เป็น คนที่ ท่านมาหานั ้น ท่านมาธุระอะไร� 22 เขาจึง ตอบ
ว่า “นายร้อยโครเนลิอส
ั เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมีช่อ
ื เสียงดีใน
บรรดาชาวยิว โครเนลิอัสผู้นั้นได้ รบ
ั คําเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์ บริสุทธิ์ ให้มา
เชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคําของท่าน�
โครเนลิอส
ั และญาติพีน้
่ องได้ยน
ิ ข่าวประเสริฐ
23 เปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่ นั่น วันรุ่งขึ้นเปโตรก็ ไปกับเขาและพวกพี่น้อง
บางคนที่ เมืองยัฟ ฟาก็ ไปด้วย 24 ล่วงมาอีก วัน หนึ่ ง เขาก็ ไปถึง เมืองซี ซารียา โครเนลิ อส
ั
กําลัง คอยรับรองอยู่ และเชิญ ญาติ พี่ น้ องกับ เพื่อนสนิ ท ให้มาประชุม กัน อยู่แล้ว 25 ครัน
้ เป
โตรเข้าไป โครเนลิอส
ั ก็ต้อนรับเปโตร และหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่าน 26 ฝ่ายเปโตรจึงจับตัว
โครเนลิอส
ั ให้ลุกขึ้นและกล่าวว่า “จงยืนขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกัน� 27 เมื่อ
กําลังสนทนากันอยู่ เปโตรจึงเข้าไปแลเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกัน 28 จึงกล่าวแก่คนเห
ล่านั ้ นว่า “ท่านทัง้ หลายทราบแล้วว่า คนชาติยิวนน
ั ้ จะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่
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ยมก็เป็ นที่พระราชบัญญัติห้ามไว้ แต่พระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ไม่ควรเรียก
คนหนึ่ งคนใดว่าเป็นทีห
่ า้ มหรือมลทิน 29 เหตุฉะนั ้น เมื่อท่านใช้คนไปเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ก็ มาโดยไม่ ขัด ข้าพเจ้า จึง ขอถามว่า ท่านเรียกข้าพเจ้า มาด้วยประสงค์ อะไร � 30 โครเนลิ
อัสจึงตอบว่า “สี ่วน
ั มาแล้ว ข้าพเจ้ากําลังถืออดอาหารอยู่จนถึงเวลานี้ และประมาณเวลา
บ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยูใ่ นบ้านของข้าพเจ้า ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งยืนอยูต
่ รงหน้า
ข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับ 31 ผู้นั ้นได้กล่าวว่า ‘โครเนลิ อส
ั เอ๋ย คําอธิษฐานของท่านนั ้นทรง
สดับฟังแล้ว และทานของท่านนั ้นก็เป็นทีร่ ะลึกถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว 32 เหตุ
ฉะนั ้น จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟา เชิญ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตรมา ผู้ นั ้น อาศัย อยู่ ในบ้านของ
ซีโมนช่างฟอกหนั งที่ ฝั่ งทะเล ผู้นั ้นเมื่อมาถึงแล้วจะกล่าวแก่ ท่าน� 33 ข้าพเจ้าจึงใช้คนไป
เชิญท่านมาทันที ที่ท่านมาก็ดีแล้ว บัดนี้ พวกข้าพเจ้าจึงอยู่พร้อมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า
เพื่อ จะฟัง สิง่ สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัสส ัง่ ท่านไว้� 34 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เห็น
จริง แล้ วว ่า พระเจ้า ไม่ ทรงเลือกหน้า ผู้ ใด 35 แต่ คนใดๆในทุก ชาติ ที่ เกรงกลัว พระองค์ และ
ประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็ นที่ชอบพระทัยพระองค์ 36 พระดํารัสที่พระเจ้าได้ทรงฝาก
ไว้ กับ ชนชาติ อิสราเอล คือ การประกาศข่าวดี เรือ
่ งสันติสุข โดยพระเยซู คริสต์ (ผู้ เป็น องค์
พระผู้เป็นเจ้าของคนทัง้ ปวง�
กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้าพเจ้า กล่าวว่า พระดํารัสน ั ้นท่า นทัง้ หลายก็ รู ้ คือ เรือ
่ งที่ ได้ เล่า กัน ตัง้ แต่ ต้ นที ่ แคว
้ นกาลิ ลี ไปจนตลอดทัว่ แคว้น ยู เดีย ภายหลัง การบัพ ติศ มาที่ ยอห์น ได้ ประกาศนั ้น 38 คือ
เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงเจิม พระองค์ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และ
ด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซู เสด็จไปกระทําคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่ง
ถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์
37

คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์

39 เราทัง
้ หลายเป็นพยานถึงกจ
ิ การทัง้ ปวง

ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในแผ่นดินของชนชาติ
ยิวและในกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ นั ้นเขาได้ ฆ่าและแขวนไว้ที่ ต้นไม้ 40 ในวันที ่สามพระเจ้า
ได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์และทรงให้ปรากฏ 41 มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทัว่ ไป แต่ทรง
ปรากฏแก่ เหล่ าพวกพยานซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้แต่ ก่อน คือ ทรงปรากฏแก่ พวกเราที่
ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงคืนพระชนม์แล้ว 42 พระองค์ ทรงสัง่ ให้
เราทัง้ หลายประกาศแก่ คนทัง้ ปวง และเป็น พยานว่า พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้ เป็น ผู้
พิพากษาทัง้ คนเป็นและคนตาย 43 ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า
ผู้ ใดที่ เชื่อ ถือ ในพระองค์ นั้น จะได้ รบ
ั การทรงยกความผิด บาปของเขา เพราะพระนามของ
พระองค์�
คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณ

เมื่อ เปโตรยัง กล่าวคํา เหล่า นั ้น อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ เสด็จ ลงมาสถิ ตก ับ คนทัง้
ปวงที่ ฟัง พระวจนะนั ้น 45 ฝ่ายพวกที่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง เชื่อ ถือ แล้ว คือ คนที่ มาด ้ว ยกั นก ับเป
โตรก็ ประหลาดใจ เพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติ
ด้วย 46 เพราะเขาได้ยน
ิ คนเหล่านั ้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึง
ย้อนถามว่า 47 “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ ที่ ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้
เขารับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ได้� 48 เปโตรจึง สัง่ ให้ เขารับ บัพ ติศ มาในพระนามขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า และเขาทัง้ หลายได้ขอให้เปโตรยับยัง้ อยูก
่ ับเขาอีกสองสามวัน
44
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11
เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติ
1 ฝ่ายพวกอัครสาวกกับ พี่ น้องทัง
้ หลายที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย ได้ ยิ นว ่า คนต่างชาติ ได้ รับ
2
พระวจนะของพระเจ้า เหมือนกัน เมื่อ เปโตรขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พวกที่ เข ้าสุ หน
ัต จึง ต่อว่า ท่าน 3 ว่า “ท่านไปหาคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต และรับ ประทานอาหารกับ เขา� 4 แต่
เปโตรได้ อธิบายให้ เขาฟัง ตัง้ แต่ ต้น เป็น ลําดับ มาว่า 5 “เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ในเมืองยัฟฟาและ
กําลังอธิษฐานก็เคลิม
้ ไป แล้วนิมิตเห็นภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทัง้
สี่ มุ มจากฟ้า มายัง ข้าพเจ้า 6 ครัน
้ ข้าพเจ้า เขม้น ดู ผ้า นั ้น ข้าพเจ้า ได้ พินิจ พิจารณาก็ ได้ เห ็น
สัตว์สี ่ เท ้า ของแผ่น ดิน กับ สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่ อยู่ ในท้องฟ้า 7 แล ้ว ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุก ขึ้น ฆ่า กิน เถิด� 8 แต่ ข้าพเจ้า ทูล
ว่า ‘หามิได้ พระองค์ เจ้าข้า เพราะว่า สิง่ ของซึ่ง ต้องห้ามหรือ ซึ่ง เป็น มลทิน ยัง ไม่ ได้ เข ้า ปาก
ข้าพระองค์ เลย� 9 แต่ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครัง้ ที่ สองว่า ‘ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงชําระแล้ว
เจ้ าอย่า ว่า เป็น ของต้องห้าม� 10 เป็น อย่างนั ้น ถึง สามครัง้ แล ้ว สิง่ นั ้น ทัง้ สิ้ นก ็ ถู กร ับ ขึ้น
ไปบนฟ้า อีก 11 ดู เถิด ในทัน ใดนั ้ นม ี ชายสามคนมายืน อยู่ ตรงหน้า บ้านที่ ข้าพเจ้า อยู่ รับ ใช้
มาจากเมืองซี ซารียามาหาข้าพเจ้า 12 พระวิญญาณจึงสัง่ ให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ ลังเล
ใจเลย และพวกพี่น้องทัง้ หกคนนี้ ได้ ไปกับ ข้าพเจ้า ด้วย เราทัง้ หลายจึง เข้าไปในบ้านของผู้
นั ้น 13 ผู้นั ้นจึงกล่าวแก่พวกเราว่า ตัวท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ยืนอยู่ในบ้านของท่าน
และบอกท่านว่า ‘จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟา เชิญ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตรมา 14 เปโตรนั ้น จะ
กล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคําซึ่งจะให้ท่านกั บทัง้ ครอบครัวของท่านรอด� 15 เมื่อข้าพเจ้าตัง้
ต้นกล่าวข้อความนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ เสด็จมาสถิ ตกับเขาทัง้ หลาย เหมือนได้ เสด็จ
ลงมาบนพวกเราในตอนต้น นั ้น 16 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง คํา ตรัส ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ซึ่ง พระองค์ ตรัสไว้ว่า ‘ยอห์น ให้รบ
ั บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็ จริง แต่ ท่านทัง้ หลายจะรับ บัพ ติศ มา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์� 17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานของประทาน
แก่ เขาเหมือนแก่ เราทัง้ หลาย ผู้ ที่ ได้ เชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เจ้า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใดเล่า ที่ จะ
ขัดขืนพระเจ้าได้� 18 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นกน
็ ิ่ งอยู่ แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่า
“พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย�
เหล่าสาวกได้ชื่อว่า คริสเตียน เป็นครงั ้ แรกที่เมืองอันทิโอก

19 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญเนื่ องจากสเทเฟน

ก็พากันไป
ยังเมืองฟีนิเซีย เกาะไซปรัส และเมืองอันทิ โอก และไม่ได้ กล่าวพระวจนะแก่ผู้ใดนอกจาก
แก่ ยว
ิ พวกเดียว 20 และมี บางคนในพวกเขาเป็น ชาวเกาะไซปรัส กับ ชาวไซรีน เมื่อ มายัง
เมือ งอันทิ โอก ก็ได้ กล ่าวประกาศข่าวประเสริฐ เรือ
่ งพระเยซู เจ้ าแก่ พวกกรีกด ้วย 21 และ
พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่ กับ เขา คนเป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ และกลับ มาหาองค์
พระผู้ เป็น เจ้า 22 ข่าวนี้ ก็ เล่า ลือ ไปยัง คริสตจักรในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เขาจึง ใช้ บารนาบัส ให้ไป
ยังเมืองอันทิโอก 23 เมื่อบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปี ติยินดี จึง
ได้ เตือนคนเหล่า นั ้น ให้ ตั้งม น
ั ่ คงติด สนิ ทอย ู่ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 24 บารนาบัส เป็น คนดี
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และความเชื่อ จํา นวนคนเป็ นอ ัน มากก็ เพิม
่ เข้า กับ องค์
พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ ไปที่ เมืองทาร์ซัสเพื่อตามหาเซาโล 26 เมื่อพบแล้วจึงพาเขา
มายัง เมือ งอันทิ โอก ต่อ มาท่านทัง้ สองได้ ประชุ มกั นก ับคริสตจักรตลอดปี หนึ่ ง ได้ สัง่ สอน
คนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอกนั ่นเอง พวกสาวกได้ช่อ
ื ว่าคริสเตียนเป็นครงั ้ แรก
อากาบัสพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหาร
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27 คราวนี้ มีพวกศาสดาพยากรณ์ ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอก 28 ฝ่าย

ผู้ หน ่งึ ในจํานวนนั ้น ชื่อ อากาบัส ได้ ลุ กขึ้น กล่าวโดยพระวิญญาณว่า จะบังเกิด การกันดาร
อาหารมากยิง่ ทัว่ แผ่น ดิน โลก การก ัน ดารอาหารนั ้น ได้ บังเกิด ขึ้น ในรัช สมัย คลาวดิ อส
ั ซี
ซาร์ 29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกันว่า จะถวายตามกําลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่
น้ องที่อยู่ในแคว้นยูเดีย 30 เขาจึงได้ทําดังนั ้น และฝากไปกับบารนาบัสและเซาโลเพื่อนําไป
ให้พวกผู้ปกครอง

12
กษั ตริยเฮโรดฆ่
์
ายากอบและตัง้ ใจที่จะประหารเปโตร

1 แล้วคราวนั ้นกษั ตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทําร้ายบางคนในคริสตจักร 2 ท่านได้

ฆ่ายากอบพีช
่ ายของยอห์นด้วยดาบ 3 เมื่อท่านเห็นว่าการนั ้นเป็นทีช
่ อบใจพวกยิว ท่านก็จับ
4
เปโตรด้วย (นี่ เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ) เมื่อจับเปโตรแล้ว จึงให้จําคุก ให้ทหาร
สี่หมู่ๆละสี่คนคุมไว้ ตัง้ ใจว่าเมื่อสิน
้ เทศกาลอีสเตอร์แล้วจะพาออกมาให้แก่คนทัง้ หลาย
การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก
5 เพราะฉะนั ้น เปโตรจึง ถูก จํา ไว้ในคุก แต่ ว่า คริสตจักรได้ อธิษฐานต่อ พระเจ้า เพื่อ เปโต
รโดยไม่หยุด 6 ในคืนวันนั ้นเอง ครัน
้ เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลั บอยู่ระหว่าง
ทหารสองคน มีโซ่สองเส้นล่ามไว้ และคนยามเฝ้าอยูหน
่ ้าประตูคุก 7 ดูเถิด มีทูตสวรรค์ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสว่างส่องเข้ามาในคุก ทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตร
ที่ สี ข้างให้ ต่ืน ขึ้น แล้ วว ่า “จงลุก ขึ้น เร็วๆ� โซ่ นั ้ นก ็ หลุด ตกจากมือ ของเปโตร 8 ทูต สวรรค์
องค์ นั ้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า� เปโตรก็ ทําตาม ทูตองค์ นั้นจึงสัง่ เป
โตรว่า “จงห่มผ้าและตามเรามาเถิด� 9 เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู ว่
้ าการซึ่งทูตสวรรค์
10
ทํานั ้นเป็นความจริง แต่คิดว่าได้เห็นนิ มิต เมื่อออกไปพ้นทหารยามชันที
้ ่หน่งึ และที่สอง
แล้ว ก็ มาถึง ประตู เหล็ก ที่ จะเข้ าไปในเมือง ประตู นั ้ นก ็ เปิด เองให้ ท่านทัง้ สอง ท่านจึง ออก
ไปเดิน ตามถนนแห่ง หนึ่ ง และในทันใดนั ้น ทูต สวรรค์ ก็ได้ อันตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน
้
เปโตรรู ส
้ ึกตัวแล้วจึงว่า “เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารู แน่
้ ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของ
พระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากพระหัตถ์ของเฮโรด และพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว�
12 เมื่อเปโตรคิดอย่างนั ้นแล้ว ก็มาถึงบ้านของมารีย์มารดาของยอห์นผู้มีชื่ออีกว่า มาระโก
ที่นั ่ นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่ 13 พอเปโตรเคาะประตูรัว้ มีหญิงสาวคนหนึ่ งชื่อ
โรดามาฟัง 14 เมื่อ จํา ได้ วา่ เป็น เสียงของเปโตร เพราะความยินดี ก็ ยัง ไม่ เปิด ประตู แต่ วิง่
เข้าไปบอกว่า เปโตรยืน อยู่ หน ้า ประตู 15 คนทัง้ หลายจึง พู ดก ับ หญิง นั ้ นว ่า “เจ้ าเป็น บ้า�
แต่ หญิง คนนั ้น ยืน ยั นว ่า เป็น อย่างนั ้น จริง เขาทัง้ หลายจึง ว่า “เป็น ทูต สวรรค์ ประจํา ตัว เป
โตร� 16 ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ เมื่อเขาเปิดประตูเหน
็ ท่าน ก็อัศจรรย์ใจ 17 แต่เปโต
รโบกมือให้เขานิ่ ง และเล่าให้เขาฟังถึงเรือ
่ งที่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงพาท่านออกจากคุก
อย่างไร แล้วท่านสัง่ ว่า “จงไปบอกเรือ
่ งนี้ แก่ยากอบกับพวกพี่น้องให้ทราบ� เปโตรจึงออก
ไปเสีย ที่ อื่น 18 แล ้วครันร
้ ุ่ง เช้า พวกทหารก็ ขวัญ หนี ดี ฝ่ อม ิ ใช่ น้ อย เปโตรหายไปไหนหนอ
19 เมื่อ เฮโรดหาตัว เปโตรไม่ พบ จึง ไต่สวนพวกทหารยามและรับสัง
่ ให้ฆ่า เสีย ฝ่ายเฮโรดก็
ออกจากแคว้นยูเดีย ลงไปพักอยูที
่ ่เมืองซีซารียา
กษั ตริยเฮโรดสิ
์
น
้ พระชนม์
ฝ่ายเฮโรดกริว้ ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน แต่ ชาวเมืองนั ้น ได้ พากัน มาหาท่าน
เมื่อ ได้ เอาใจบลัสทัส กรมวัง ของกษั ตริย์ แล้ว จึง ได้ ขอกลับ เป็น ไมตรีกั นอ ีก เพราะว่า เมือง
ของเขาต้องอาศัย อาหารเลี้ยงชีพ จากแผ่น ดิน ของกษั ตริย์นั ้น 21 เมื่อ ถึง วันนั ด เฮโรดทรง
20
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เครือ
่ งกษั ตริย์ เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลั งก ์ แล ้ว มี พระราชดํารัส แก่ เขา 22 คนทัง้ หลายจึง
ร้องขึ้นว่า “เป็นพระสุรเสียงของพระ มิใช่เสียงมนุษย์� 23 ในทันใดนั ้น ทูตสวรรค์ ขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า ให้ ท่านเกิด โรคร้าย เพราะท่านมิ ได้ ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า แล้ว ก็ มีต ัว
หนอนกั ดก ิ นร ่า งกายของท่านจนถึง แก่ พิราลัย 24 แต่ พระวจนะของพระเจ้า ก็ ยงั แผ่ เจริญ
มากขึ้น 25 ฝ่ายบารนาบัสกับเซาโล เมื่อได้ทําภารกิจที่รบ
ั มอบหมายสําเร็จแล้ว จึงจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มกลับไป พายอห์นผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วย

13
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส

1 คราวนั ้น ในคริสตจักรที่ อยู่ในเมือ งอันทิ โอก

มีบางคนที่ เป็นผู้พยากรณ์ และอาจารย์ มี
บารนาบัส สิ เมโอนที่ เรียกว่า นิ เกอร์ กั บลู สิ อัส ชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผู้ ได้ รับ การเลี้ยง
ดู เติบโตขึ้น ด้วยกั นก ับ เฮโรดเจ้า เมือง และเซาโล 2 เมื่อ คนเหล่า นั ้น กําลัง รับ ใช้ องค์ พระผู้
เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสัง่ ว่า “จงตัง้ บารนาบัสกับเซาโล
ไว้สําหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทํานั ้น� 3 เมื่อถืออดอาหารและอธิษฐาน และวางมือบนบา
รนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ ใช้ท่านไป 4 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ สองที่ ได้ รับใช้จากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลู เคีย และได้ แล่ นเรือจากที่ นั่นไปยังเกาะไซปรัส 5 ครัน
้ มาถึงเมือง
ซาลามิส ท่านได้ ประกาศพระวจนะของพระเจ้า ในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์นก ็ อยู่ช่วย
ด้วย
เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
เมื่อ ได้ เดิน ตลอดเกาะนั ้น ไปถึง เมืองปาโฟสแล้ว ก็ได้ พบคนหนึ่ ง เป็น คนทํา เวทมนตร์
เป็น ผู้ ทํานายเท็จ เป็น พวกยิว ชื่อ ว่า บารเยซู 7 อยู่ กับ ผู้ วา่ ราชการเมืองชื่อ เสอร์จี อัส เปาโล
เป็น คนฉลาดรอบรู ้ ผู้ ว่า ราชการเมืองจึง เชิญ บารนาบัส กับ เซาโลมา ปรารถนาจะฟัง พระ
วจนะของพระเจ้า 8 แต่เอลีมาสคนทําเวทมนตร์ (เพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั ้น�
ได้ คัดค้านขัด ขวางบารนาบัส กับ เซาโล หวัง จะไม่ ให้ผู้ ว่าราชการเมืองเชื่อ 9 แต่ เซาโล (ที่ มี
ชื่ ออ ี กว่า เปาโล� ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขม้น ดู เอลี มาส 10 และพูด ว่า “โอ เจ้
าเป็น คนเต็ม ไปด้วยอุบายและใจร้ายทุก อย่าง ลูก ของพญามาร เป็น ศั ตรู ต่อ บรรดาความ
ชอบธรรม เจ้ าจะไม่ หยุดพยายามทําทางตรงขององค์ พระผู้เป็นเจ้าให้เขวไปหรือ 11 ดู เถิด
บัดนี้ พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ อยู่ บนเจ้า เจ้ าจะเป็น คนตาบอดไม่ เห ็น ดวงอาทิตย์
จนถึง เวลากําหนด� ทันใดนั ้น ความมื ดม ั วก ็ บังเกิด แก่ เอลี มาส เอลี มาสจึง คลํา หาคนให้
จู งมือไป 12 ครัน
้ ผู้วา่ ราชการเมืองได้ เห็นเหตุ การณ์ ที่ เกิดขึ้นนั ้นจึงเชื่อถือ และอัศจรรย์ใจ
ด้วยพระดํารัสสอนขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 13 แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็แล่นเรือออกจาก
เมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย ยอห์นได้ละพวกนั ้นไว้แล้วกลับมายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม
6

เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
แต่ พวกนั ้น เดิน ทางต่อ ไปจากเมืองเปอร์กาถึง เมือ งอันทิ โอกในแคว้น ปิ สิ เดีย แล ้ว
ได้ เข ้า ไปนั ่ง ลงในธรรมศาลาในวัน สะบาโต 15 เมื่ ออ ่า นพระราชบัญญั ติ กับ คํา ของศาสดา
พยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรมศาลาจึง ใช้ คนไปบอกเปาโลกับ บารนาบั สว ่า “ท่านพี่ น้อง
ทัง้ หลาย ถ้า ท่านมี คํา กล่าวเตือนสติ แก่ คนทัง้ ปวงก็ เชิญ กล่าวเถิด� 16 ฝ่ายเปาโลจึง ยืน
ขึ้น โบกมือ แล้ว กล่าวว่า “ท่านที่ เป็น ชนชาติ อส
ิ ราเอลและท่านทัง้ หลายที่ เกรงกลัว พระเจ้า
จงฟังเถิด 17 พระเจ้าของชนชาติอส
ิ ราเอลนี้ ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้ และได้ให้เขา
เจริญขึ้ นคร ัง้ เมื่อ ยัง เป็น คนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์ และได้ ทรงนํา เขาออกจากประเทศ
14
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นั ้นด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์ 18 พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิน
่ ทุรกัน
ดารประมาณสี่ สิ บปี 19 เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงล้างผลาญชนเจ็ด ชาติ ออกเสีย จากแผ่น ดิน คา
นาอันแล้ว พระองค์ก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่ านั ้นให้เขาโดยการจับสลาก 20 ภาย
หลังพระองค์ทรงประทานพวกผู้วินิจฉั ยแก่เขา เป็นเวลาประมาณสี่รอ
้ ยห้าสิบปี จนถึงซามู
เอลศาสดาพยากรณ์ 21 คราวนั ้นเขาทัง้ หลายได้ ขอให้มีกษั ตริย์ พระเจ้าจึงได้ ทรงประทาน
ซาอู ลบ ุตรชายคีช จากตระกูล เบนยามิน ให้เป็นกษั ตริย์ ครบสี่ สิ บปี 22 ครัน
้ ถอดซาอูล แล้ว
พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ดาวิด ขึ้น เป็นกษั ตริย์ ของเขา และทรงเป็น พยานกล่าวถึง ดาวิด ว่า ‘เรา
ได้ พบดาวิด บุตรชายของเจสซี เป็น คนที่ เราชอบใจ เป็น ผู้ ที่ จะทําให้ ความประสงค์ ของเรา
สําเร็จ ทุก ประการ� 23 จาก เชื้อ สาย ของ ดา วิด พระเจ้า ได้ ทรง โปรด ให้ ผู้ ช่วย ให้ รอด คือ
พระเยซู เก ิด ขึ้น แก่ ชาติ อิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ 24 ก่อนที่ พระองค์ เสด็จ มา
ยอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอล 25 เวลา
ที่ ยอห์ นทํา การตามหน้าที่ ของตนเกือบจะสําเร็จ ท่านจึง ถามว่า ‘ท่านทัง้ หลายคิด เห็ นว ่า
ข้าพเจ้า คือ ผู้ ใด ข้าพเจ้า เป็น พระองค์ นั้น หามิ ได้ แต่ ดู เถิด จะมี พระองค์ ผู้ หน่ึ งมาภายหลัง
ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ คู่ ควรจะแก้ สายรัด ฉลองพระบาทของพระองค์� 26 ท่านพี่ น้องทัง้
หลาย ผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัม และผู้ใดในพวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้า ข่าวเรือ
่ งความ
27
รอดนี้ ได้ ทรงประทานมาถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว ฝ่ายชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ พวกขุนนางมิ
ได้ รู จั
้ กพระองค์ หรือเข้าใจคํา ของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่งเคยอ่านกันทุก วันสะบาโต
จึง ทําให้สําเร็จ ตามคํา เหล่า นั ้น โดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28 ถึง แม้ ว่า มิ ได้ พบความผิด
ประการใดในพระองค์ ที่ ควรจะให้ ตาย พวกเขายัง ขอปี ลาตให้ ปลงพระชนม์ พระองค์ เสีย
29 ครัน
้ ทํา จนสําเร็จ ทุก อย่างตามซึ่ งม ี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ด้วยพระองค์ เขาจึง เชิญ พระศพ
ของพระองค์ ลงจากต้นไม้ ไปประดิษฐานไว้ ในอุโมงค์ 30 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ พระองค์ คืน
พระชนม์ 31 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ คนทัง้ หลายที่ ตามพระองค์ จากแคว้น กาลิ ลี ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เป็น หลายวัน บัดนี้ คนเหล่า นั ้น เป็น พยานข้างพระองค์ แก่ คนทัง้ หลาย 32 เรานํา
ข่าวประเสริฐ นี้ มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระสัญญาซึ่ง ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของ
เรา 33 พระเจ้า ได้ ทรงให้ สําเร็จ ตามนั ้น แก่ เราผู้ เป็น ลูก หลานของคนเหล่า นั ้น คือ ในการ
ที่ พระองค์ ทรงให้ พระเยซู กล ับ คืน พระชนม์ เหมือนมี คํา เขียนไว้ ในหนั งสือ สดุ ดี บทที่ สอง
ว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ ให้กําเนิ ดแก่ ท่านแล้ว� 34 ส่วนข้อที่ พระเจ้าได้ ทรงให้
พระองค์ คืน พระชนม์ มิ ให้กล ับ เปื่ อยเน่า อีกเลย พระองค์ จึง ตรัสอย ่างนี้ ว่า ‘เราจะให้ความ
เมตตาอันแน่ นอนของเราซึ่งได้ สัญญาไว้กับดาวิดให้แก่ ท่าน� 35 เพราะพระองค์ ตรัสไว้ใน
สดุดีอื่นว่า ‘พระองค์จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่าไป� 36 ฝ่ายดาวิดเมื่อได้
์
ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้า และได้ล่วงหลับไปแล้ว และต้องฝังไว้
กับบรรพบุรุษของท่าน ก็เปื่ อยเน่าไป 37 แต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั ้น มิได้
ประสบความเปื่ อยเน่า เลย 38 เหตุ ฉะนั ้น ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จงเข้าใจเถิด ว่า โดยพระองค์
นั ้น แหละจึง ได้ ประกาศการยกความผิด แก่ ท่านทัง้ หลาย 39 และโดยพระองค์ นั ้น ทุ กคนที่
เชื่อ จะพ้น โทษได้ ทุก อย่าง ซึ่ง จะพ้น ไม่ ได้ โดยพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 40 เหตุ ฉะนั ้น จง
ระวังให้ดี เกลือกว่าคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวไว้นั้นจะได้ แก่ ท่านทัง้ หลาย คือว่า
41 ‘ดูก่อนให้เจ้าทัง
้ หลายผูป
้ ระมาทหมิน
่ ประหลาดใจและถึงพินาศ ด้วยว่าเรากระทําการใน
กาลสมัยของเจ้า เป็นการที่ แม้แต่ มี ผู้มาบอกแล้ว เจ้ าก็ จะไม่ เชื่อเลย� ” 42 เมื่อพวกยิวได้
ออกไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติ ก็ อ้อนวอนให้ประกาศคําเหล่านั ้นให้เขาฟังใน
วันสะบาโตหน้า 43 ครัน
้ คนที่ประชุมกันนั ้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยิวหลาย
คนกับคนเข้าจารีตที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนาบัสไป ท่านทัง้ สองจึงพูดกับ

หนั งสือกิจการ 13:44

1201

หนั งสือกิจการ 14:15

เขา ชวนให้เขาตังม
้ ัน
่ คงอยูใ่ นพระคุณของพระเจ้า
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ
ครัน
้ ถึง วัน สะบาโตหน้า คนเกือบสิน
้ ทัง้ เมืองได้ ประชุม กัน ฟัง พระวจนะของพระเจ้า
45 แต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิง
่ ได้พูดคัดค้านคําของเปาโลถึงโต้แย้
46
งก ับ พูด คํา สบประมาท แล ้ว เปาโลกับ บารนาบั สม ี ใจกล้า ได้ กล่าวว่า “จํา เป็ นที ่ จะต้อง
กล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทัง้ หลายฟังก่อน แต่เมื่อท่านทัง้ หลายปัดเสีย และตัดสิ
นว ่า ตนไม่ สมควรที่ จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ ดู เถิด พวกเราจะบ่ายหน้า ไปหาคนต่างชาติ 47 ด้วย
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ตรัสสงั ่ เราอย่างนี้ ว่า ‘เราได้ตัง้ เจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติ
เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทัง้ หลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก� ” 48 ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อ
ได้ยน
ิ อย่างนั ้ นก็มีความยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และคนทัง้
หลายที่ ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ ชีวิตนิรน
ั ดร์ก็ได้ เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์ พระผู้เป็น
เจ้าจึงแพร่ไปตลอดทัว่ เขตแดนนั ้น
44

ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
แต่ พวกยิว ได้ ยุ ยงพวกสตรีมี ศักดิ์ ที่ ถือ พระเจ้า กั บท งั ้ ผู้ชายที่ เป็น ใหญ่ ในเมืองนั ้น ให้
เคี่ยวเข็ญ และไล่ เปาโลกับ บารนาบัส ออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับ บารนาบัส จึง
สะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกเพื่อต่อว่าพวกเขา แล้วก็ไปยังเขตเมืองอิโคนยู
ี ม 52 แต่
พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
50

14
เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี
1 ต่อ มาที่ เมือ งอิ โคน ี ยู ม เปาโลกับ บารนาบัส ได้ เข ้า ไปในธรรมศาลาของพวกยิว กล ่าว
สัง่ สอนเป็ นที ่ จับใจจนพวกยิว และชนชาติ กร ีกเป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ ถือ 2 แต่ พวกยิ วท ี่ ไม่ เชื่
อก็ยุ ยงคนต่างชาติ ให้มี ใจคิดร้ายต่อ พวกพี่น้ อง 3 เหตุ ฉะนั ้น ฝ่ายท่านทัง้ สองคอยอยู่ที่ นั ่น
นาน มีใจกล้ากล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ได้ทรงรับรองพระดํารัส
แห่ง พระคุณ ของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ท่านทัง้ สองทํา หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์
ได้ 4 แต่ พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวกหนึ่ งอยู่ฝ่ายพวกยิว และอีกพวกหนึ่ งอยู่
ฝ่ายอัครสาวก 5 เมื่อ ทัง้ คนต่างชาติ และพวกยิว พร้อมกับ พวกผู้ ปกครอง ได้ ร่วมคิ ดก ัน จะ
ทําการอัปยศ และเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัส 6 ท่านทัง้ สองทราบแล้วจึงหนี ไปยัง
เมืองที่ อยู่ในแคว้นลิ คาโอเนี ย คือเมืองลิ สตรา เมืองเดอร์บี กับชนบทที่ อยู่ล้อมรอบ 7 และ
ได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั ่น
ชายพิการได้รบ
ั การรักษาจนหาย
ที่ เมืองลิ ส ตรามี ชายคนหนึ่ ง นั ่ง อยู่ ใช้ เท ้า ไม่ ได้ เขาพิการตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ยัง ไม่ เคย
เดินเลย 9 คนนั ้นได้ ฟังเปาโลพู ดอยู่ เปาโลจึงเขม้นดู เขา เห็นว่ามี ความเชื่อพอจะหายโรค
ได้ 10 จึง ร้องสั ่งด ้วยเสียงอัน ดัง ว่า “จงลุก ขึ้น ยืน ตรง� คนนั ้ นก ็ กระโดดขึ้น เดิน ไป 11 เมื่อ
หมู่ชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทํานั ้น จึงพากันรอ
้ งเป็นภาษาลิคาโอเนี ยว่า “พวกพระแปลง
12
เป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้ว� เขาจึงเรียกบารนาบัสว่า พระซุส และเรียกเปาโลว่า พระเฮ
อร์เมส เพราะเปาโลเป็นผู้นําในการพูด 13 ปุโรหิตประจํารู ปพระซุส ซึ่งตัง้ อยูหน
่ ้าเมืองได้จูง
วัวและถือพวงมาลัยมายังประตูเมือง หมายจะถวายเครือ
่ งบูชาด้วยกันกับประชาชน 14 แต่
เมื่ออัครสาวกบารนาบัสกับเปาโลได้ยน
ิ ดังนั ้น จึงฉี กเสื้อผ้าของตนเสีย วิง่ เข้าไปท่ามกลาง
คนทัง้ หลายร้องเสียงดัง 15 ว่า “ท่านทัง้ หลาย เหตุ ไฉนท่านจึง ทําการอย่างนี้ เราเป็น คน
8
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ธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่านทัง้ หลาย และมาประกาศให้ท่านกลับจากสิง่ ไร้ประโยชน์ เหล่า
นี้ ให้ มาหาพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ผู้ ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ทะเลและสิง่
สารพัดซึ่งมอยู
ี ในที
่
่เหล่านั ้น 16 ในกาลก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติดําเนิ น
ชีวต
ิ ตามชอบใจ 17 แต่ พระองค์ มิได้ ทรงให้ ขาดพยาน คือ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา คุณ ให้ ฝน
ตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผล เราทัง้ หลายจึงอม
ิ่ ใจด้วยอาหารและความยินดี� 18 ถึงแม้ว่า
ได้กล่าวสิง่ นี้ แล้วก็ดี อัครสาวกก็ยงั ห้ามประชาชนมิให้เขากระทําสักการบูชาถวายแก่ท่าน
ทัง้ สองนั ้นได้โดยยาก
เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้ นขึ้นและไปที่เมืองเดอร์บี
19 แต่ มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิ โอกและเมืองอิโคนียูม เมื่อได้ ชก
ั ชวนประชาชน
แล้ว เขาก็ ได้ เอาหิน ขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิด ว่า ท่านตายแล้ว 20 แต่
พวกสาวกได้ ล้อมท่านไว้ แล ้ วท ่า นก็ ลุ กขึ้น เข้าไปในเมือง วั นร ุ่ง ขึ้น ท่านจึง เลยไปยัง เมือง
เดอร์บี กับ บารนาบัส 21 และเมื่อ ท่านทัง้ สองได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ในเมืองนั ้น และได้
สัง่ สอนคนเป็ นอ ัน มาก จึง กลับ ไปยัง เมืองลิ ส ตรา เมือ งอิ โคน ี ยู ม และเมือ งอันทิ โอกอีก
22 กระทํา ให้ ใจของสาวกทัง
้ หลายถื อม ั ่นขึ้น เตือนเขาให้ ดํารงอยู่ ในความเชื่อ และสอนว่า
เราทัง้ หลายจําต้องทนความยากลําบากมากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
เมื่อ ท่านทัง้ สองได้ เลือกตัง้ ผู้ ปกครองสาวกไว้ทุ กคริสตจั กร และได้ อธิษฐานและถือ
อดอาหารฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือนั ้น 24 และหลังจากท่านทัง้ สองได้
ข้ามแคว้นปิ สิเดียก็มายังแคว้นปัมฟีเลีย 25 เมื่อได้กล่าวพระวจนะในเมืองเปอร์กาแล้ว จึง
ลงไปยังเมืองอัททาลิยา 26 และแล่นจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอก คือเมืองที่ท่านทัง้ สองได้
รับการฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้า ให้กระทําการซึ่งท่านทัง้ สองได้กระทําสําเร็จมาแล้วน
ัน
้ 27 เมื่อมาถึง ท่านทัง้ สองได้เรียกประชุมคริสตจักร และได้เล่าให้เขาฟังถึงพระราชกิจทัง้
ปวงซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําร่วมกับเขา กับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อ
28 แล้วท่านทัง
้ สองจึงอยูก
่ ับพวกสาวกที่นั่นช้านาน
23

15
การประชุมปรึกษากันที่กรุ งเยรู ซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต
“ถ้าไม่เข้าสุ หนัตตามจารีตของ
2
โมเสส ท่านจะรอดไม่ ได้ � เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เกิด การโต้ แย้ งและไล่เลียงกัน ระหว่างเปาโล
และบารนาบัส กับ คนเหล่า นั ้น มากมายแล้ว เขาทัง้ หลายได้ ตัง้ เปาโลและบารนาบัส กับ คน
อื่นๆในพวกนั ้นให้ขึ้นไป หารือกับอัครสาวกและผู้ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็มในเรือ
่ งที่ เถียง
3
กันนั ้น คริสตจักรได้ จัดส่งท่านเหล่านั ้นไป และขณะเมื่อท่านกําลังข้ามแคว้นฟี นิเซียกับ
แคว้น สะมาเรีย ท่านได้ กล ่าวถึง เรือ
่ งที่ คนต่างชาติ ได้ กล ับ ใจใหม่ ทําให้พวกพี่ น้องมี ความ
ยินดีอย่างยิง่ 4 ครัน
้ มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม คริสตจักรและอัครสาวกและผู้ปกครองทัง้ หลาย
ได้ ต้อ นรับท ่าน แล ้ วท ่านเหล่า นั ้น จึง เล่า ให้ เขาฟัง ถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ พระเจ้า ได้ ทรง
กระทํา ร่วมกับ เขา 5 แต่ มี บางคนในพวกฟาริสี ที่ มี ความเชื่อ ได้ ยน
ื ขึ้น กล่าวว่า คนต่างชาติ
นั ้น ควรต้องให้ เขาเข้า สุ หน ัต และสัง่ ให้ เขาถือ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 6 ฝ่ายอัคร
สาวกกับผู้ปกครองทัง้ หลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรือ
่ งนั ้น
1 มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สัง
่ สอนพวกพี่น้องว่า

ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ
7 เมื่อ โต้ แย้ งก ัน มากแล้ว เปโตรจึง ยืน ขึ้น กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่ น้องทัง
้ หลาย ท่านทัง้
หลายทราบอยู่ ว่า คราวก่อนนั ้น พระเจ้า ได้ ทรงเลือกข้าพเจ้า เองจากพวกท่านทัง้ หลาย ให้
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เป็นผู้ประกาศพระวจนะแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อ 8 พระเจ้าผู้ทรงทราบ
จิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติ และทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิแก่
์ เขาเหมือน
9
ได้ ทรงประทานแก่ พวกเรา พระองค์ ไม่ ทรงถือว่า เรากับ เขาต่างกัน แต่ ทรงชําระใจเขา
ให้บริสุทธิโดยความเชื
่อ 10 ถ้าอย่างนั ้นทําไมบัดนี้ ท่านทัง้ หลายจึงทดลองพระเจ้า โดยวาง
์
แอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ ดี แบกไม่ ไหว 11 แต่ เราเชื่อ
ว่า เราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขา� 12 ฝ่ายคนทัง้ หลายก็
นิ่ งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรือ
่ งการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ ทรง
กระทําโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ
ยากอบประกาศว่าไม่จําเป็นต้องเข้าสุหนัต
13 ครัน
้ จบแล้ว และนิ่ ง อยู่ ยากอบจึง กล่าวว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จงฟัง ข้าพเจ้า 14 ซี
โมนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเยีย
่ มเยียนคนต่างชาติครัง้ แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่ม
หนึ่ งออกจากเขาทัง้ หลายเพื่อพระนามของพระองค์ 15 คําของศาสดาพยากรณ์ ก็สอดคล้อง
กับ เรือ
่ งนี้ ดัง ที่ ได้ เข ียนไว้แล ้ วว ่า 16 ‘ภายหลัง เราจะกลับ มา และจะสร้างพลับพลาของดา
วิด ซึ่ง พัง ลงแล้ว ขึ้น ใหม่ ที่ ร้างหัก พัง นั ้น เราจะก่อ ขึ้ นอ ีก และจะตัง้ ขึ้น ใหม่ 17 เพื่อ คนอื่นๆ
จะได้ แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ บรรดาคนต่างชาติ ซ่ึง เขาเรียกด้วยนามของเรา องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้ 18 พระเจ้าทรงทราบถึงกจ
ิ การทัง้ ปวง
ของพระองค์ตัง้ แต่แรกสร้างโลกมาแล้ว� 19 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าตัดสินใจว่า อย่าให้เราวาง
เครือ
่ งขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซ่ึงกลับมาหาพระเจ้า 20 แต่เราจงเขียนหนั งสือฝากไปถึง
เขาว่า ให้งดเว้น เสีย จากสิง่ ที่ มลทิน เนื่ องด้วยรู ป เคารพ จากการล่วงประเวณี จากการรับ
ประทานเนื้ อ สัตว์ที่ รัด คอตาย และจากการรับ ประทานเลื อด 21 เพราะว่า ตัง้ แต่ โบราณมา
ในทุกเมืองมีคนประกาศเรือ
่ งของโมเสส เพราะคนได้อา่ นพระราชบัญญัติของท่านในธรรม
ศาลาทุกวันสะบาโต� 22 ขณะนั ้น อัครสาวกและผู้ปกครองทัง้ หลายกับทุกคนในคริสตจักร
เห ็น ชอบที่ จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ ไปยัง เมือ งอันทิ โอก ด้วยกั นก ับ เปาโลและบารนา
บัส คือ ยู ดาส ผู้ ที่ มี ชื่ ออ ี กว่า บารซับ บาส และสิ ลาส ทัง้ สองคนนี้ เป็น คนสําคัญ ในพวกพี่
น้ อง 23 เขาได้เขียนจดหมายมอบให้ท่านถือไปว่า “อัครสาวกและผู้ปกครองและพวกพี่น้อง
ของท่าน คํานั บมายังท่าน ผู้เป็นพวกพีน
่ ้ องซึ่งเป็นคนต่างชาติ ซึ่งอยูใ่ นเมืองอันทิโอก แคว
24
้นซีเรีย และแคว้นซิลีเซียทราบ ด้วยพวกข้าพเจ้าได้ ยินว่า มีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้ พู
ดให้ท่านทัง้ หลายเกิด ความไม่ สบายใจ และทําให้ใจของท่านปั่ นป่วนไป ด้วยสอนว่า ‘ท่าน
ต้องเข้าสุ หนัตและรักษาพระราชบัญญัติ� แม้ว่าเขามิได้รับคําสัง่ จากพวกข้าพเจ้า 25 พวก
ข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคน และใช้เขามายังท่านทัง้ หลายพร้อมกับบารนา
บัสและเปาโล ผู้เป็ นที ่รก
ั ของเรา 26 และเป็นผู้อุ ทิศชีวต
ิ ของตน เพื่อพระนามของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 27 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึงใช้ยูดาสกับสิลาสมาเป็น
ผู้ซ่ึงจะเล่าข้อความนี้ แก่ท่านทัง้ หลายด้วยปากของเขาเอง
คําสัง่ พิเศษสําหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ ์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ เห ็น ชอบที่ จะไม่ วางภาระบน
ท่านทัง้ หลาย เว้น ไว้ แต่ สิ ่ง เหล่านั ้ นที ่ จําเป็น 29 คือ ว่า ให้ ท่านทัง้ หลายงดการรับ ประทาน
สิง่ ของซึ่ง เขาได้ บูชาแก่ รู ปเคารพ และการรับ ประทานเลื อด และการรับ ประทานเนื้ อ สัตว์
ซึ่งถู กรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าท่านทัง้ หลายงดการเหล่านี้ ก็ จะเป็นการดี ขอให้
อยู่เป็นสุขเถิด� 30 เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั ้ นก็ไปยังเมืองอันทิ โอก และเมื่อได้เรียก
คนทัง้ ปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนน
ั ้ ให้ 31 ครันอ
้ ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชม
ยินดีในคําหนุนใจนั ้น 32 ฝ่ายยูดาสกับสิ ลาสเป็นผู้พยากรณ์ ด้วย จึงได้ กล่าวหนุนใจพวกพี่
28
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น้ องหลายประการให้มีกําลังขึ้น 33 ครัน
้ พักอยูที
่ ่นั ่นหน่ อยหนึ่ งแล้ว ก็ลาจากพวกพี่น้องไปถึ
งอ ัค รสาวกโดยสันติ ภาพ 34 ฝ่ายสิ ลาสเห็น ชอบที่ จะอยู่ต่อ ไปที่ นั ่น 35 แต่ เปาโลกับ บารนา
บัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิ โอก สัง่ สอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันก
ับคนอื่นอีกหลายคน
บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
เปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่า “ให้เรากลับไปเยีย
่ มพวกพีน
่ ้ องใน
ทุกเมือง ที่ เราได้ ประกาศพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็นเจ้า ไว้ ดู ว่าเขาเป็นอย่างไรกัน บ้าง�
37 ฝ่ายบารนาบัสได้ตัง
้ ใจว่าจะพายอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่ งว่ามาระโกไปด้วย 38 แต่เปาโลไม่เห็น
ควรที่จะพายอห์นไปด้วย เพราะครังก
้ ่อนยอห์นได้ละท่านทัง้ สองเสียที่แคว้นปัมฟีเลีย และ
39
มิ ได้ ไปทําการด้วยกัน แล ้ว ได้ เก ิ ดการขัด แย้ งก ัน จนต้องแยกกัน บารนาบัส จึง พามาระ
โกลงเรือ ไปยัง เกาะไซปรัส 40 แต่ เปาโลได้ เลือกสิ ลาส และเมื่อ พวกพี่ น้องได้ ฝากท่านทัง้
สองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไป 41 ท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลีเซีย
หนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้น
36 ครัน
้ ล่วงไปได้หลายวัน

16
เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวต
ิ ของท่าน
แล ้ว เปาโลไปยัง เมืองเดอร์บี กับ เมืองลิ ส ตรา และดู เถิด ที่ นั ่ นม ี สาวกคนหนึ่ ง ชื่อ ทิ โมธี
เป็นบุตรชายของหญิงชาติยว
ิ คนหนึ่ งที่เชื่อแล้ว แต่บิดาเป็นชาติกรีก 2 ทิโมธีมีชื่อเสียงดีใน
หมู่พวกพีน
่ ้ องที่อยูในเมื
่
องลิสตรา และเมืองอิโคนยู
ี ม 3 เปาโลใคร่จะพาทิโมธีไปด้วยกัน จึง
ให้เข้าสุ หนัตเพราะเห็นแก่ พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั ้นๆ เพราะคนเหล่านั ้นทุกคนรู ว้ า่ บิดาของ
เขาเป็นชาติ กรีก 4 เมื่อท่านเหล่านั ้นได้ เที่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ ได้ ส่งหนั งสือข้อตกลงของ
อัครสาวก และผู้ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็มมอบให้คนทัง้ หลายทุกเมืองเพื่อให้รก
ั ษาไว้ 5 คริ
สตจักรทัง้ ปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และจํานวนคนได้ทวีขึ้นทุกๆวัน
1

พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย

6 ครัน
้ ท่านเหล่านั ้นไปทัว่ แว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มมิ

ให้กล่าวพระวจนะในแคว้นเอเชีย 7 เมื่อไปยังแคว้นมเซ
ิ ียแล้ว ก็พยายามจะไปยังแว่นแคว้น
บิธเี นี ย แต่พระวิญญาณไม่ทรงโปรดให้ไป 8 แลวท
้ ่านเหล่านั ้นได้เดินทางผ่านแคว้นมเซ
ิ ย
ี ล
9
งมายังเมืองโตรอัส ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นผู้ชายชาวมาซิโดเนี ยคนหนึ่ งยืนอ
้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนี ยเถิด� 10 ครัน
้ ท่านเห็นนิ มิตนน
ั้
แล้ว เราจึงหาโอกาสทั นทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย ด้วยเห็นแน่ ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ชาวแคว้น นั ้น 11 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ออกจากเมือง
โตรอัสแล้ว ก็ตรงไปยังเกาะสาโมธรัสเซียและรุ ง่ ขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรี

นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบ
ั บัพติศมา
ก็ได้ไปยังเมืองฟีลิปปี ซ่ึงเป็นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนี ย
และเป็นเมืองขึ้น เราจึงพักอยู่ในเมืองนั ้นหลายวัน 13 ในวันสะบาโตเราได้ออกจากเมืองไป
ยังฝั่ งแม่นํ้า เข้าใจว่ามีที่ สําหรับอธิษฐาน จึงได้ นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ ประชุ มกั นที ่นั ่น
14 มีหญิงคนหนึ่ งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเป็ นคนขายผ้าสีม่วง เป็ นผู้นมัสการพระเจ้า
หญิง นั ้น ได้ ฟัง เรา และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเปิด ใจของเขาให้สนใจในถ้อยคํา ซึ่ง เปาโล
ได้ กล่าว 15 เมื่อ หญิง คนนั ้ นก ั บท ัง้ ครอบครัว ของเขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาแล้ว จึ งอ ้อ นวอนเราว่า
“ถ้า ท่านเห็ นว ่า ข้าพเจ้า เป็น คนสัตย์ ซ่ือ ต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เชิญ เข้า มาพัก อาศัย ในบ้าน
ของข้าพเจ้าเถิด� และเขาได้วงิ วอนจนเราขัดไม่ได้
12 เมื่อออกจากที่ นั่นแล้ว
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หญิงสาวที่มีผีสิงได้รบ
ั การขับผีออก
ต่อ มาเมื่อ เรากําลัง ออกไปยัง ที่ สําหรับ อธิษฐาน มี หญิง สาวคนหนึ่ ง ที่ มี ผี หมอดู เข ้า
ได้ มาพบกับ เรา เขาทําการทายให้พวกเจ้า นายของเขาได้ เงิน เป็ นอ ัน มาก 17 หญิง นั ้น ตาม
เปาโลกับ พวกเราไปร้องว่า “คนเหล่า นี้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า ผู้ สูงสุด มากล่าวประกาศ
ทางรอดแก่เราทัง้ หลาย� 18 เขาทําอย่างนั ้นหลายวัน ฝ่ายเปาโลเป็นทุกข์มาก หันหน้าสัง่ ผี
นั ้ นว่า “เราสัง่ เจ้าว่า ในพระนามของพระเยซู คริสต์ เจ้ าจงออกมาจากเขา� ผีนั ้ นก็ออกมา
ในเวลานั ้น
16

เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
ส่วนพวกนายของเขาเมื่อ เห็ นว ่า หมดหวัง ที่ จะได้ เงิน แล้ว เขาจึง จับ เปาโลและสิลา
สลากมาถึง พวกเจ้า หน้าที่ ยงั ที่ วา่ การเมือง 20 เมื่อ นํา มาถึง เจ้า เมืองแล้ว จึง กล่าวว่า “คน
เหล่านี้ เป็นพวกยิว ก่อการวุน
่ วายมากในเมืองของเรา 21 และสัง่ สอนธรรมเนี ยม ซึ่งเราชาว
โรมตามกฎหมายไม่ควรจะรับหรือถือเลย� 22 ประชาชนก็ได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโลและสิลาส
เจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทัง้ สองออก แล้วสัง่ ให้โบยด้วยไม้เรียว 23 ครัน
้ โบยหลายที
แล้วจึงให้จําไว้ในคุก และกําชับนายคุกให้รก
ั ษาไว้ให้มัน
่ คง 24 นายคุกเมื่อรับคําสัง่ อย่างนั ้น
แล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว้ในห้องชัน
ื ไว้แน่ นหนา
้ ใน เอาเท้าใส่ข่อ
19

นายคุกและครอบครัวได้รบ
ั ความรอดและรับบัพติศมา
ประมาณเที่ยงคืน เปาโลกับ สิ ลาสก็ อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้า นั กโทษ
ทัง้ หลายก็ฟังอยู่ 26 ในทันใดนั ้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน และประตู
คุ กเปิด หมดทุก บาน เครือ
่ งจองจํา ก็ หลุด จากเขาสิน
้ ทุก คนทั นที 27 ฝ่ายนายคุก ตื่น ขึ้น เห็น
ประตู คุ กเปิ ดอย ู่ คาดว่า นั กโทษทัง้ หลายหนี ไปหมดแล้ว จึง ชัก ดาบออกมาหมายว่า จะฆ่า
ตัว เสีย 28 แต่ เปาโลได้ รอ
้ งเสียงดัง ว่า “อย่า ทําร้ายตัว เองเลย เราทัง้ หลายอยู่ พร ้ อมด้วย
29
กัน ทุก คน� นายคุก จึง สัง่ ให้จุ ดไฟมา แล ้ วว งิ่ เข้าไปตัว สัน
่ กราบลงที่ เท ้า ของเปาโลกับ สิ
ลาส 30 และพาท่านทัง้ สองออกมาแล้วว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอด
ได้� 31 เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทัง้
ครอบครัวของท่านด้วย� 32 ท่านทัง้ สองจึงกล่าวสัง่ สอนพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าให้
นายคุก และคนทัง้ ปวงที่อยูในบ้
่
านของเขาฟัง 33 ในกลางคืนชัว่ โมงเดียวกันนั ้นเอง นายคุก
จึงพาเปาโลกับสิ ลาสไปล้างแผลที่ ถู กเฆี่ยน และในขณะนั ้นนายคุกก็ได้รับบัพติศมาพร้อม
ทัง้ ครัวเรือนของเขา 34 แล้วได้พาท่านทัง้ สองเข้าไปในบ้านของเขา จัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดง
ความยินดีอย่างยิง่ เพราะได้เชื่อถือพระเจ้าพร้อมกับทัง้ ครอบครัวแล้ว
25

เปาโลได้รบ
ั อิสรภาพ

สัง่ ว่า “จงปล่อยคนทัง้ สองนั ้นเสีย� 36 นาย
คุก จึง บอกเปาโลว่า “เจ้ าเมืองได้ ใช้ คนมาบอกให้ ปล่อยท่านทัง้ สอง ฉะนั ้น บัดนี้ เชิญ ท่าน
ออกไปตามสบายเถิด� 37 แต่ เปาโลกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “เขาได้ เฆี่ยนเราผู้ เป็น คน
สัญชาติ โรม ต่อ หน้า คน ทัง้ หลาย ก่อน ได้ ตัดสิน ความ และ ได้ จํา เรา ไว้ ใน คุก บัดนี้ เขา จะ
เสือกไสให้ เราออกไปเป็นการลับ หรือ ทํา อย่างนั ้น ไม่ ได้ ให้ เขาเองมาพาเราออกไปเถิด�
38 พวกนั กการจึง นํา ความไปแจ้ง แก่ เจ้า เมือง เมื่อ เจ้า เมืองได้ ยิ นว ่า ท่านทัง
้ สองเป็น คน
สัญชาติโรมก็ตกใจกลัว 39 จึงมาวิงวอนท่านทัง้ สอง ครัน
้ พาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสีย
จากเมือง 40 ท่านทัง้ สองจึงออกจากคุก แล้วได้ เข้าไปในบ้านของนางลิ เดีย เมื่อพบพวกพี่
น้ องก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไป
35 ครัน
้ เวลาเช้าเจ้าเมืองจึงใช้พวกนั กการไป
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17
มีหลายคนได้รบ
ั ความรอดที่เมืองเธสะโลนิ กา ผู้คัดค้านก่อการจลาจล
1 ครัน
้ เปาโลกับ สิ ลาสข้ามเมือ งอัมฟี บุร และเมื
ี
อ งอปอลโลเนี ย แล้ว จึง มายัง เมืองเธสะ
2
โลนิ กา ที่ นั ่ นมีธรรมศาลาของพวกยิว เปาโลจึงเข้าไปร่วมกับพวกเขาตามอย่างเคย และ
ท่านได้ อา้ งข้อความในพระคัมภีรโต้
์ ตอบกับเขาทัง้ สามวันสะบาโต 3 และไขข้อความชีแ
้ จง
ให้ เห ็ นว ่า จํา เป็ นที ่ พระคริสต์ ต้องทนทุกข์ ทรมาน แล ้ว ทรงคืน พระชนม์ และกล่าวต่อ ไปว่า
“พระเยซู องค์ นี้ ที่ เราประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายคือ พระคริสต์� 4 บางคนในพวกเขาก็ เชื่อ
และสมัครเข้า เป็น พรรคพวกกับ เปาโลและสิ ลาส รวมทัง้ ชาวกรีก เป็น จํานวนมากที่ เกรง
กลัวพระเจ้าและสุภาพสตรีที่เป็นคนสําคัญๆก็ไม่น้อย 5 แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็อิจฉา ไปคบคิ
ดกับคนพาลตามตลาดรวบรวมกันมาเป็นอันมาก ก่อการจลาจลในบ้านเมือง เข้าบุกบ้านข
องยาโสน ตัง้ ใจจะพาท่านทัง้ สองออกมาให้ คนทัง้ ปวง 6 ครัน
้ ไม่ พบจึง ฉุ ด ลากยาโสนกับ
พวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ ผู้ครองเมืองร้องว่า “คนเหล่านั ้ นที ่เป็นพวกควํา่ แผ่นดิน
ได้มาที่นี่ ด้วย 7 ยาโสนรับรองเขาไว้ และบรรดาคนเหล่านี้ ได้กระทําผิดคําสัง่ ของซีซาร์ โดย
เขาสอนว่ามีกษั ตริยอี
์ กองค์หน่งึ คือพระเยซู� 8 เมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองได้
ยินดังนั ้นก็ร้อนใจ 9 จึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป
เปาโลที่เมืองเบโรอา

10 พอคํ่าลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิ ลาสไปยังเมืองเบโรอา

ครัน
้ ถึงแล้วท่านจึงเข้าไป
ในธรรมศาลาของพวกยิว 11 ชาวเมืองนั ้น สุภาพกว่า ชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเขาได้ รบ
ั
พระวจนะด้วยความเต็มใจ และค้น ดู พระคัมภีร ทุ
์ ก วัน หวัง จะรู ว่
้ า ข้อความเหล่า นั ้น จะจริ
งด ัง กล่าวหรือ ไม่ 12 เหตุ ฉะนั ้น มี หลายคนในพวกเขาได้ เชื่อ ถือ กับ สตรีผู้ มี ศักดิ์ ชาติ กรีก
ทัง้ ผู้ชายไม่น้ อย 13 แต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเธสะโลนิ กาทราบว่า เปาโลได้กล่าวสัง่ สอน
พระวจนะของพระเจ้า ในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็ มาย ุ ยงประชาชนที่ นั่น ด้วย 14 ขณะ
นั ้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียงั อยูที
่ ่นั่น
เปาโลที่กรุ งเอเธนส์
คนที ่ ไปส่ง เปาโลนั ้น ได้ ไปส่ง ท่านถึง กรุ ง เอเธนส์ และเมื่อ ได้ รบ
ั คํา สัง่ ของท่านให้บอก
16
สิ ลาสกั บท ิ โมธีให้รีบไปหาท่านแล้ว เขาก็ จากไป เมื่อ เปาโลกําลัง คอยสิ ลาสกั บท ิ โมธีอยู่
ในกรุ ง เอเธนส์ นั ้น ท่านมี ความเดือดร้อนวุน
่ วายใจเพราะได้ เห ็ นร ูป เคารพเต็ม ไปทัง้ เมือง
17 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง โต้ตอบในธรรมศาลากับ พวกยิว และกับ คนที่ เกรงกลัว พระเจ้า และ
กับคนทัง้ หลายซึ่งมาพบท่านที่ ตลาดทุกวัน 18 นั กปรัชญาบางคนในพวกเอปี กูเรียวและใน
พวกสโตอิกได้มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “คนพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้ ใคร่จะมาพูดอะไรให้เราฟั
งอีกเล่า� คนอื่นกล่าวว่า “ดูเหมือนเขาเป็นคนนําพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่� เพราะ
เปาโลได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูและเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความตาย 19 เขาจึงจับเปาโลพา
ไปยัง สภาอาเรโอปากั ส แล้ว ถามว่า “เราขอรู ได้
้ หรือ ไม่ ว่า คํา สอนอย่างใหม่ ที่ ท่านกล่าวนั ้น
เป็น อย่างไร 20 เพราะว่า ท่านนํา เรือ
่ งแปลกประหลาดมาถึง หู ของเรา เหตุ ฉะนั ้น เราอยาก
ทราบว่าเรือ
่ งเหล่านี้ มีความหมายว่าอย่างไร� 21 (เพราะชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่ง
อาศัยอยูที
่ ่นั่น ไม่ได้ใช้เวลาว่างในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิง่ ใหม่ๆ)
15

การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ

“ท่านชาวกรุ งเอเธนส์ ข้าพเจ้า
เห็ นว ่า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ถือ โชคลางเกิน ไปในทุก เรือ
่ ง เพราะว่า เมื่อ ข้าพเจ้า เดิน ทางมา
สังเกตดู สิ ่ง ที่ ท่านนมัสการนั ้น ข้าพเจ้า ได้ พบแท่น แท่น หนึ่ งม ี คํา จารึก ไว้ ว่า ‘แด่ พระเจ้า
22 ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางเนิ นเขาอาเรโอแล้วกล่าวว่า
23
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ที่ ไม่รู จั
้ ก � เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง มาประกาศ และแสดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึง พระเจ้า ที่
ท่านไม่รู จั
้ กแต่ยงั นมัสการอยู่ 24 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิง่ ทัง้ ปวงที่มีอยูในนั
่
้น พระองค์
ทรงเป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก มิได้ ทรงสถิต ในปู ชน ีย สถานซึ่ งม ื อมนุษย์ ได้
กระทํา ไว้ 25 การที่ มื อมนุษย์ ปฏิบัติ นม ัส การพระองค์ นั้น จะหมายว่า พระเจ้า ต้องประสงค์
สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดจากเขาก็ หามิได้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานชีวต
ิ และลมหายใจและ
สิง่ สารพัด แก่ คนทัง้ ปวงต่างหาก 26 พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์ ทุ กชาติ สืบ สายโลหิ ตอ ัน
เดียวกัน ให้ อยู่ ทัว่ พื้น พิภพโลก และได้ ทรงกําหนดเวลาและเขตแดนให้ เขาอยู่ 27 เพื่อ เขา
จะได้ แสวงหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า และหากเขาจะคลําหาก็ จะได้ พบพระองค์ ด้วยพระองค์ มิ
ทรงอยู่หา่ งไกลจากเราทุกคนเลย 28 ด้วยว่า ‘เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์�
ตามที่ กวี บางคนในพวกท่านได้ กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายเป็น เชื้อ สายของพระองค์� 29 เหตุ
ฉะนั ้น เมื่อ เราเป็น เชื้อ สายของพระเจ้า แล้ว เราก็ ไม่ ควรถือว่า พระเจ้า ทรงเป็น เหมือนทอง
เงิน หรือ หิน ซึ่ง ได้ แกะสลั กด ้ว ยศิล ปะและความคิด ของมนุษย์ 30 ในเวลาเมื่ อมนุษย์ ยัง
โฉดเขลาอยู่ พระเจ้า ทรงมองข้ามไปเสีย แต่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส งั ่ แก่ มนุษย์ ทัง้ ปวงทั ่
31
วท ุก แห่ง ให้ กล ับ ใจใหม่
เพราะพระองค์ ได้ ทรงกําหนดวัน หนึ่ ง ไว้ ในวัน นั ้น พระองค์ จะ
ทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นผู้
พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้พยานหลัก ฐานแก่ คนทัง้ ปวงแล้ วว ่า ได้ ทรงโปรดให้ท่านองค์
นั ้น คืน พระชนม์� 32 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งการซึ่ง เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว
บางคนก็ เยาะเย้ย แต่ คนอื่นๆว่า “เราจะฟัง ท่านกล่าวเรือ
่ งนี้ อีก ต่อ ไป � 33 แล ้ว เปาโลจึง
ออกไปจากเขา 34 แต่มีชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อถือ ในคนเหล่านั ้นมดิ
ี โอนสิ
ิ อั
สผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหนึ่ งชื่อดามาริส และคนอื่นๆด้วย

18
เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ เปาโลจึงออกจากกรุ งเอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์ 2 ท่านได้พบ
ยิวคนหนึ่ งชื่ออาควิลลา ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส แต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อ
ปริสสิลลา (เพราะคลาวดิอัสมีรบ
ั สัง่ ให้พวกยิวทัง้ ปวงออกไปจากกรุ งโรม� เปาโลจึงไปหา
คนทัง้ สองนั ้น 3 และเพราะเขามี อาชีพ อย่างเดียวกัน จึง ได้ อาศัย ทําการอยู่ กับ เขา เพราะ
ว่าทัง้ สองฝ่ายเป็นช่างทําเต็นท์ ด้วยกัน 4 เปาโลได้ โต้ เถียงในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต ได้
ชักชวนทัง้ พวกยิว และพวกกรีก 5 พอสิ ลาสกั บท ิ โมธีม าจากแคว้น มาซิ โดเนี ย เปาโลก็ ได้
รับการดลใจ และเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 6 แต่เมื่อพวกเหล่านั ้นขัด
ขวางตัว เองและกล่าวคํา หมิน
่ ประมาท เปาโลจึง ได้ สะบัด เสื้อผ้า กล่าวแก่ เขาว่า “ให้ เลือด
ของท่านทัง้ หลายตกบนศีรษะของท่านเองเถิด ข้าพเจ้า ก็ ปราศจากเลือดนั ้น แล้ว ตัง้ แต่ นี้
ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ� 7 ท่านจึงออกจากที่นั ่น แล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่ ง
ชื่อยุสทัส ซึ่งเป็นผู้นมัสการพระเจ้า บ้านของเขาอยูติ
่ ดกับธรรมศาลา 8 ฝ่ายคริสปัสนายธร
รมศาลากับทงั ้ ครัวเรือนของท่านได้ เชื่อในองค์ พระผู้เป็นเจ้า และชาวโครินธ์หลายคนเมื่อ
ได้ ฟัง แล้ วก ็ ได้ เชื่อ ถือ และรับ บัพ ติศ มา 9 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส กับ เปาโลทางนิ มิ ต
ในคืนวันหนึ่ งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่ งเสีย 10 เพราะว่าเราอยูก
่ ับเจ้าและ
11
จะไม่มีผู้หน่งึ ผูใ้ ดอาจต่อสู้ทําร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้ มีมาก�
เปาโลจึงยับยัง้
อยูก
่ ับเขาและสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดหนึ่ งปีกับหกเดือน
ผู้สําเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโล
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12 แต่คราวเมื่อกัลลิโอเป็ นผูส
้ ําเร็จราชการแคว้นอาคายา

พวกยิวได้ฮอก
ื ันขึ้นต่อสู้เปาโล
และพาท่านไปบัล ลั งก ์ พิพากษา 13 ฟ้องว่า “คนนี้ ชักชวนคนทัง้ หลายให้ นม ัส การพระเจ้า
ตามทางที่ ผิดกฎหมาย� 14 เมื่อเปาโลจะอ้าปากพูด กัลลิ โอก็กล่าวแก่ พวกยิวว่า “โอ พวก
ยิว ถ้า เป็น เรือ
่ งความชัว่ หรือ เป็น เรือ
่ งอาชญากรรม สมควรเราจะฟัง ท่านทัง้ หลาย 15 แต่
ถ้า เป็นการโต้ แย้ งก ัน ถึง เรือ
่ งถ้อยคํา กับ ชื่อ และพระราชบัญญั ติ ของพวกท่านแล้ว ท่าน
ทัง้ หลายจงวิ นิจ ฉั ยก ัน เอาเองเถิด เราไม่ อยากเป็น ผู้ พิพากษาตัดสิน ข้อความเหล่า นั ้น�
16 ท่านจึงไล่ พวกนั ้นไปจากบัลลั งก์พิพากษา 17 บรรดาชาติ กรีกจึงจับโสสเธเนสนายธรรม
ศาลามา เฆี่ยนข้างหน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัลลิโอไม่เอาธุระเลย
เปาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา

18 ต่อมาเปาโลได้ พักอยู่ที่ นั ่ นอีกหลายวัน

แล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องแล่นเรือไปยังแคว้น
ซีเรีย และปริสสิลลากับอาควิลลาก็ไปด้วย เปาโลได้โกนศีรษะที่เมืองเคนเครีย เพราะท่าน
ได้ปฏิญาณตัวไว้ 19 ครัน
้ มายังเมืองเอเฟซัส เปาโลได้ละปริสสิลลากับอาควิลลาไว้ที่นั่น แต่
ท่านเองได้ เข ้า ไปโต้ เถียงกับ พวกยิว ในธรรมศาลา 20 เมื่อ คนเหล่า นั ้น ขอให้ท่า นอยู่ กับ เขา
ต่อไป ท่านก็ไม่ยอม 21 แต่ได้ลาเขาไปกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะพยายามรักษาเทศกาลเลี้ยงที่จะ
ถึง ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม โดยทุก วิถี ทาง แต่ ถ้า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ข้าพเจ้า จะกลับ มาหา
ท่านทัง้ หลายอีก� แล ้ว เปาโลได้ ลงเรือ แล่น ออกจากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน
้ มาถึง เมืองซี ซา
23
รียา ท่านได้ ข้น
ึ ไปคํานั บคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิ โอก ครัน
้ ยับยัง้ อยู่ที่ นั ่นหน่ อย
หนึ่ ง ท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียตามลําดั บกันไปเรือ
่ ยๆ เพื่อจะช่วยชู
กําลังพวกสาวก
อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
มี ยิว คนหนึ่ ง ชื่อ อปอลโล เก ิด ในเมือ งอเล็ก ซานเดรีย เป็น คนมี โวหารดี และชํานาญ
มากในทางพระคัมภีร ์ ท่านมายังเมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนนี้ ได้รับการอบรมในทางของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า และมีใจร้อนรนกล่าวสัง่ สอนโดยละเอียดถึงเรือ
่ งองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึง
แม้ว่าท่านรูแต่
้ เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั ้น 26 ท่านได้ตัง้ ต้นสัง่ สอนโดยใจกล้าในธรรม
ศาลา แต่ เมื่ออาควิลลากับปริสสิลลาได้ ฟังท่านแล้ว เขาจึงรับท่านมาสัง่ สอนให้รู ทางของ
้
พระเจ้า ให้ ถู กต้องยิง่ ขึ้น 27 ครัน
้ อปอลโลใคร่จะไปยัง แคว้น อาคายา พวกพี่ น้องก็ เข ียน
จดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านไว้ ครัน
้ ท่านไปถึงแล้ว ท่านได้ชว
่ ยเหลือคน
ทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อ โดยพระคุณ นั ้น อย่างมากมาย 28 เพราะท่านโต้ แย้งก ับ พวกยิวอย่างแข็ง
แรงต่อหน้าคนทัง้ ปวง และชีแ
์ า้ งให้เห็นว่า พระเยซูคือพระคริสต์
้ จงยกหลักในพระคัมภีรอ
24

19
เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส

ต่อ มาขณะที่ อ ปอลโลยัง อยู่ ในเมืองโคริน ธ์ นั ้น เปาโลได้ ไปตามแว่น แคว้น ฝ่ายเหนื อ
แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน 2 จึงถามเขาว่า “ตัง้ แต่ท่านทัง้ หลายเชื่อนั ้น
ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า� เขาตอบเปาโลว่า “เปล่า เรือ
่ งพระวิญญาณบริ
3
สุทธิ์ นั้น เราก็ ยงั ไม่ เคยได้ยน
ิ เลย� เปาโลจึง ถามเขาว่า “ถ้า อย่างนั ้น ท่านได้ รบ
ั บัพ ติศ มา
4
อันใดเล่า� เขาตอบว่า “บัพติศมาของยอห์น� เปาโลจึงว่า “ยอห์นให้รบ
ั บัพติศมาสําแดง
ถึงการกลับใจใหม่ก็จริง แล้วบอกคนทัง้ ปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระ
เยซู คริสต์ � 5 เมื่อเขาได้ยน
ิ อย่างนั ้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู เจ้า 6 เมื่อ
เปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆ
และได้พยากรณ์ ด้วย 7 คนเหล่านั ้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน
1
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ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทัว่ เอเชีย
8 เปาโลเข้าไปกล่าวโต้ แย้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้า สิน
้ สามเดือน ชักชวนให้เชื่อในสิง่ ที่
กล ่าวถึง อาณาจักรของพระเจ้า 9 แต่ บางคนมี ใจแข็ง กระด้างไม่ เชื่อ และพูด หยาบช้า เรือ
่ ง
ทางนั ้นต่อหน้าชุ มนุมชน เปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล้วท่านได้ ไป
โต้แย้งกันทุกวันในห้องประชุมของท่านผูหน
้ ่งึ ชื่อ ทีรันนั ส 10 ท่านได้กระทําอย่างนั ้นสิน
้ สอง
ปี จนชาวแคว้นเอเชียทัง้ พวกยิวและพวกกรีกได้ยน
ิ พระวจนะของพระเยซูเจ้า
เปาโลทําการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ
พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา การ อัศจรรย์ อัน พิสดาร ด้วย มือ ของ เปาโล 12 จน เขา นํา เอา
ผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้ อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้ โรคนั ้ นก็หายและวิญญาณชั ่
วก็ออกจากคน 13 แต่ พวกยิวบางคนที่ เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซู
เจ้ าขับวิญญาณชัวว
่ ่า “เราสัง่ เจ้าโดยพระเยซู ซ่ึงเปาโลได้ ประกาศนั ้น� 14 พวกยิวคนหนึ่ ง
ชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชายเจ็ดคนซึ่งได้กระทําอย่างนั ้น 15 ฝ่ายวิญญาณชัว่ จึงตอบ
เขาว่า “พระเยซู ข้าก็รู จ
้ ัก และเปาโล ข้าก็รู จ
้ ัก แต่พวกเจ้าเป็นผูใ้ ดเล่า� 16 คนทีมี
่ วิญญาณ
ชัว่ สิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั ้นและเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่านั ้นต้อง
หนี ออกไปจากเรือนทัง้ เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ
่ งนั ้น ได้ ลื อก ัน ไปถึง หู คนทัง้ ปวงที่
อยู่ ในเมืองเอเฟซัส ทัง้ พวกยิ วก ับ พวกกรีก และคนทัง้ ปวงก็ พากั นม ี ความเกรงกลัว และ
พระนามของพระเยซู เจ้ าก็ เป็ นที ่ ยกย่องสรรเสริญ 18 มี หลายคนที่ เชื่อ แล้ว ได้ มาสารภาพ
และเล่า เรือ
่ งการซึ่ง เขาได้ กระทํา ไปนั ้น 19 และหลายคนที่ ใช้ เวทมนตร์ได้ เอาตําราของตน
มาเผาเสียต่อหน้าคนทัง้ ปวง ตําราเหล่านั ้นคิดเป็นราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงิน 20 พระวจนะ
ของพระเจ้าก็บังเกิดผลอย่างมากและมีชัย 21 ครัน
้ สิน
้ เหตุการณ์ เหล่านี้ แล้วเปาโลได้ตัง้ ใจ
ว่า เมื่อไปทัว่ แคว้นมาซิโดเนี ยกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพูดว่า
“เมื่อข้าพเจ้าไปที่ นั่นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุ งโรมด้วย� 22 ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่าน
สองคน คือทิ โมธีกับเอรัสทัสไปยังแคว้นมาซิ โดเนี ย ฝ่ายท่านก็ พักอยู่หน่อยหนึ่ งในแคว้น
เอเชีย
11

ผู้ทํารู ปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล
23 คราวนั ้น เกิด การวุน
่ วายมากเพราะเหตุ ทางนั ้น 24 ด้วยมี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ เดเมตริอส
ั
25
เป็น ช่างเงิน ได้ เอาเงิน ทํา เป็ นร ูป พระอารเทมิส ทําให้ พวกช่างเงิน นั ้น ได้ กําไรมาก เดเม
ตริอส
ั จึงประชุมช่างเหล่านั ้ นที่ทําการคล้ายกันแล้วว่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านทราบอยู่วา่ พวก
เราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทําการอันนี้ 26 และท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และได้เห็นอยู่ว่า
ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่เกอ
ื บทัว่ แคว้นเอเชีย เปาโลคนนี้ ได้ชักชวนคนเป็
นอันมากให้เลิกทางเก่าเสีย โดยได้กล่าวว่าสิง่ ที่มือมนุษย์ทํานั ้นไม่ใช่พระ 27 น่ากลัวว่าไม่ใช่
แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียว แต่พระวิหารของพระแม่เจ้าอารเทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะ
เป็ นที่หมิน
่ ประมาทด้วย และสง่าราศี แห่งรู ปของพระแม่เจ้านั ้นซึ่งเป็ นที่นับถือของบรรดา
ชาวแคว้นเอเชียกับสิน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น ต่างก็ โกรธ
้ ทัง้ โลก จะเสื่อมลงไป� 28 ครัน
แค้น และร้องว่า “พระอารเทมิส ของชาวเอเฟซัส เป็น ใหญ่� 29 แล้ว ก็ เก ิ ดการวุน
่ วายใหญ่
โตทั วท
่ ัง้ เมือง เขาจึงได้ จับกายอัสกับอาริสทารคัสชาวมาซิโดเนี ยผู้เป็นเพื่อนเดินทางของ
เปาโล ลากวิง่ เข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้าไปในหมู่คนด้วย แต่พวกสาวกไม่
ยอมให้ท่านเข้าไป 31 มีบางคนในพวกเจ้านายที่ ประจําแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโล
ได้ ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้าไปในโรงมหรสพ 32 บางคนจึงได้ รอ
้ งว่าอย่างนี้ บางคน
ได้รอ
้ งว่าอย่างนั ้น เพราะว่าที่ประชุมวุน
่ วายมาก และคนโดยมากไม่รู ว่
้ าเขาประชุมกันด้วย
เรือ
่ งอะไร 33 พวกเหล่านั ้นบางคนได้ ดันอเล็กซานเดอร์ ซึ่งเป็นคนที่ พวกยิวให้ออกมาข้าง
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หน้า อเล็ก ซานเดอร์จึง โบกมือ หมายจะกล่าวแก้ แทนต่อ หน้า คนทัง้ ปวง 34 แต่ เมื่อ คนทัง้
หลายรู ว้ า่ ท่านเป็นคนยิว เขาก็ยงิ่ ส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสักสองชัว่ โมงว่า “พระ
อารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่� 35 เมื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนของเมืองนั ้นยอมคล้อยตาม
จนประชาชนสงบลงแล้ว เขาก็ กล่าวว่า “ท่านชาวเอเฟซัส ทัง้ หลาย มี ผู้ ใดบ้างซึ่ง ไม่ ทราบ
ว่า เมืองเอเฟซั สน ี้ เป็น เมืองที่ นม ัส การพระแม่ เจ้ าอารเทมิ สผ ู้ ยิง่ ใหญ่ และนมัสการรู ป
จําลองซึ่งตกลงมาจากดาวพฤหัสบดี 36 เมื่อข้อนั ้นกล่าวโต้แย้งไม่ได้แล้ว ท่านทัง้ หลายควร
จะนิ่ งสงบสติ อารมณ์ อย่าทําอะไรวูว่ ามไป 37 ท่านทัง้ หลายได้ พาคนเหล่านี้ มา ซึ่งมิใช่เป็น
คนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิน
่ ประมาทพระแม่เจ้าของพวกท่าน 38 เหตุฉะนั ้น ถ้าแม้เดเม
ตริอส
ั กับ พวกช่างที่ มี อาชีพ อย่างเดียวกัน เป็น ความกับ ผู้ ใด วัน กําหนดที่ จะว่า ความก็ มี ผู้
พิพากษาก็มี ให้เขามาฟ้องกันเถิด 39 แต่ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีก ก็ให้ชําระกันในที่ประชุม
ตามกฎหมาย 40 ด้วยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี้ เพราะเราทัง้
หลายไม่ อาจยกข้อ ใดขึ้ นอ ้างเป็ นม ูล เหตุ พอแก่ การจลาจลคราวนี้ ได้ � 41 ครัน
้ กล่าวอย่าง
นั ้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม

20
เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
เปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมา กอดกันแล้วกล
็ าเขาไปยัง
แคว้นมาซิโดเนี ย 2 เมื่อได้ข้ามที่นั้นไปแล้วและได้สัง่ เตือนสติเขามาก ท่านก็มายังประเทศ
กรีก 3 พักอยู่ที่ นั ่นสามเดือน และเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรีย พวกยิวก็คิดร้าย
ต่อท่าน ท่านจึงตัง้ ใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนี ย 4 คนที่ไปยังแคว้นเอเชียกับเปาโลคือโส
ปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเธสะโลนิ กา กายอัสชาวเมือง
เดอร์บี และทิโมธี ทีคิกัสกับโตรฟีมัสชาวแคว้นเอเชีย 5 แต่คนเหล่านั ้นได้เดินทางล่วงหน้า
ไปคอยพวกเราอยูที
่ ่เมืองโตรอัสก่อน
1 ครัน
้ การวุน
่ วายนั ้นสงบแล้ว

เปาโลที่เมืองโตรอัส
ครันว
้ ัน เทศกาลขนมปัง ไร้เชื้อ ล่วงไปแล้ว เราทัง้ หลายจึง ลงเรือ ออกจากเมืองฟี ลิ ป ปี
และต่อมาห้าวันก็มาถึงพวกนั ้นที่เมืองโตรอัส และยับยัง้ อยู่ที่นั ่นเจ็ดวัน 7 ในวันต้นสัปดาห์
เมื่อพวกสาวกประชุมกันทําพิธห
ี ก
ั ขนมปัง เปาโลก็กล่าวสัง่ สอนเขา เพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลา
ไปจากเขาแล้ว ท่านได้กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืน 8 มีตะเกียงหลายดวงในห้องชัน
้ บนที่เขา
9
ประชุมกัน นั ้น ชายหนุ่ม คนหนึ่ งชื่อยุ ทิกั สนัง่ อยู่ที่ หน้าต่างง่วงนอนเต็ มที และเมื่อ เปาโล
สัง่ สอนช้านานไปอีก คนนั ้นกโ็ งกพลัดตกจากหน้าต่างชันที
่
เมื่อยกขึ้นกเห
็ นว
็ ่าตายเสีย
้ สาม
10
แล้ว ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัวกอดผู้นั้นไว้ แล้วว่า “อย่าตกใจเลย ด้วยว่าชีวต
ิ ยังอยู่ใน
11
ตัว เขา� ครัน
้ เปาโลขึ้น ไปห้องชัน
้ บนหัก ขนมปัง และรับ ประทานแล้ว ก็ สนทนาต่อ ไปอีก
ช้านานจนสว่าง ท่านก็ ลาเขาไป 12 คนทัง้ หลายจึงพาคนหนุ่มผู้ยงั เป็นอยู่ไป และก็ ปลื้มใจ
ยินดีไม่น้ อยเลย
6

การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส

13 ฝ่ายพวกเราก็ลงเรือแล่นไปยังเมืองอัสโสสก่อน

ตัง้ ใจว่าจะรับเปาโลที่นั ่น ด้วยท่านสัง่
ไว้อย่างนั ้น เพราะท่านหมายว่าจะไปทางบก
เราก็รบท
ั
่าน แล้วมายังเมืองมิทิเลนี 15 ครัน
้ แล่นเรือออกจากที่นั่นได้วน
ั หนึ่ งกมาย
็
ังที่ตรงข้ามเกาะคิ
โอส วันที่ สองก็ มาถึงเกาะสามอส และหยุดพักที่ โตรกิเลี ยม และอีกวันหนึ่ งก็มาถึงเมืองมิ
เลทั ส 16 ด้วยว่าเปาโลได้ ตัง้ ใจว่า จะแล่นเลยเมืองเอเฟซัสไป เพื่อจะไม่ต้องค้างอยู่นานใน
แคว้นเอเชีย เพราะท่านรีบให้ถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
14 ครัน
้ ท่านพบกับเราที่เมืองอัสโสส
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เปาโลกล่าวคําปราศรัยแก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
17 เปาโลจึง ใช้ คนจากเมืองมิ เลทั ส ไปยัง เมืองเอเฟซัส ให้ เชิญ พวกผู้ ปกครองในคริสตจั
กรนัน
้ มา 18 ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงเปาโลแล้ว เปาโลจึงกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายย่อม
ทราบอยู่ เองว่า ข้าพเจ้า ได้ ประพฤติ ต่อ ท่านอย่างไรทุก เวลา ตัง้ แต่ วัน แรกที่ ข้าพเจ้า เข้า
มาในแคว้น เอเชีย 19 ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความถ่อมใจ ด้วยนํ้า ตา
ไหลเป็ นอันมาก และด้วยการถูกทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า
20 และสิง
่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง เป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มิ ได้ ปิด ซ่อนไว้ แต่ ได้ ชี้
แจงให้ ท่านเห็ นก ับ ได้ สัง่ สอนท่านต่อ หน้า คนทัง้ ปวงและตามบ้านเรือน 21 ทัง้ เป็น พยาน
แก่ พวกยิว และพวกกรีก ถึง เรือ
่ งการกลับ ใจใหม่ เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อ ในพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 22 ดู เถิด บัดนี้ พระวิญญาณพัน ผูก ข้าพเจ้า จึง จําเป็น จะ
ต้องไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง 23 เว้นไว้แต่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็น พยานในทุ กบ ้า นทุก เมืองว่า เครือ
่ งจองจํา และความยากลําบาก
24
คอยท่า ข้าพเจ้า อยู่ แต่ สิ ่ง เหล่า นี้ ไม่ ได้ เปล ี่ยนแปลงข้าพเจ้า เลย ข้าพเจ้า มิ ได้ ถือว่า ชีวต
ิ
ของข้าพเจ้า เป็น สิง่ ประเสริฐ แก่ ข้าพเจ้า แต่ ในชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ขอทํา หน้าที่ ให้ สํา เร็จด ้วย
ความปี ติ ยินดี และทําการปรนนิ บั ติ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากพระเยซู เจ้า คือ ที่ จะเป็น พยาน
ถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั ้น 25 ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศอาณาจักร
ของพระเจ้าในหมูพ
่ วกท่าน บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบอยูว
่ า่ ท่านทัง้ หลายจะไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าอีก
26 เหตุฉะนั ้น วันนี้ ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทัง
้ หลายว่า ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิตของทุกคน
27 เพราะว่า ข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรือ
่ งพระดําริของพระเจ้าทัง้ สิน
้ ให้ท่านทัง้ หลาย
ฟัง 28 เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ
์ ได้ ทรงตัง้ ท่านไว้ให้ เป็น ผู้ ดูแล และเพื่อ จะได้ บํารุ ง เลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า ที่ พระองค์
ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิต ของพระองค์ เอง 29 ข้าพเจ้า ทราบอยู่ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ไปแล้ว จะมี สุ
นั ข ป่า อั นร ้ายเข้า มาในหมู่ พวกท่าน และจะไม่ ละเว้น ฝูง แกะไว้ เลย 30 จะมี บางคนในหมู่
พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริง เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป 31 เหตุ
ฉะนั ้น จงตื่น ตัว อยู่ และจํา ไว้ ว่า ข้าพเจ้า ได้ สัง่ สอนเตือนสติ ท่านทุก คนด้วยนํ้าตาไหล ทัง้
กลางวัน กลางคืน ตลอดสามปี มิได้ หยุด หย่อน 32 พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ฝากท่านไว้
กับพระเจ้าและกับพระดํารัสแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิก่
์ อสร้างท่านขึ้นได้ และให้
33
ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผูที
้ ่ทรงแยกตัง้ ไว้ ข้าพเจ้ามิได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้า
ของผู้ใด 34 แล้วท่านทัง้ หลายทราบว่า มือของข้าพเจ้าเองนี้ ได้จัดหาสิง่ ที่จําเป็นสําหรับตัว
ข้าพเจ้ากับคนที่อยู่กับข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว
่า โดยทํางานเช่น นี้ ควรจะช่วยคนที่ มี กําลัง น้ อย และให้ระลึก ถึง พระวจนะของพระเยซู เจ้า
ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิง่ กว่าการรับ� ” 36 ครัน
้ เปาโลกล่าวอย่าง
นั ้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั ้น 37 เขาทัง้ หลายจึงร้องไห้มากมาย และกอดคอ
ของเปาโล จุบท่าน 38 เขาเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะเหตุถ้อยคําที่ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็น
หน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ

21

พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มเปาโลไม่ให้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 ต่อ มาเมื่อ พวกเราลาเขาเหล่า นั ้น แล้ วก ็ แล่ นเรือ ตรงไปยัง เกาะโขส อี กวัน หนึ่ งก ็ มาถึง
เกาะโรดส์ เมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทารา 2 เราพบเรือลําหนึ่ งที่ไปเมืองฟินิเซีย จึง
ลงเรือลํานั ้นแล่นต่อไป 3 ครัน
้ แลเห็นเกาะไซปรัสแล้ว เราก็ผ่านเกาะนั ้นไปข้างขวา แล่นไป
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ยังแคว้นซีเรีย จอดเรือที่ท่าเมืองไทระ เพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั ่น 4 เมื่อไปหาพวก
สาวกพบแล้ว เราจึงพักอยูที
่ ่นั ่นเจ็ดวัน สาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณ มิให้ขึ้นไปยัง
5
กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่เมื่อวันเหล่านั ้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไป สาวกทัง้ หลายกับทัง้ ภรรยา
และบุตรได้ ส่ง พวกเราออกจากเมือง แล ้ว เราทัง้ หลายก็ ได้ คุ กเข่า ลงอธิษฐานที่ ชายหาด
6 และคํานั บลาซึ่ งกันและกัน พวกเราก็ ลงเรือและเขาก็ กลับไปบ้านของเขา 7 ครัน
้ พวกเรา
แล่น เรือ มาจากเมืองไทระถึง เมืองทอเลเมอิส แล้ว ก็ สิ ้ นทางทะเล เราจึง คํานั บ พวกพี่ น้อง
และพัก อยู่ กับ เขาหนึ่ ง วัน 8 ครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวกเราที่ เป็น เพื่อนเดิน ทางกับ เปาโลก็ ลาไป และ
มาถึงเมืองซีซารียา เราก็เข้าไปในบ้านของฟีลิป ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งใน
จําพวกเจ็ดคนนั ้น เราก็อาศัยอยูก
่ ับท่าน 9 ฟีลิปมีบุตรสาวพรหมจารีสี่คนซึ่งได้พยากรณ์
ผู้พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยืนยันถึงคําตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ครัน
้ เราอยู่ ที่ นั ่น หลายวัน แล้ว มี ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง ลงมาจากแคว้น ยู เดีย ชื่อ อากา
บัส
“พระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘พวกยิว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะผูกมัด คนที่ เป็น เจ้าของเครือ
่ ง
คาดเอวนี้ และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ� ” 12 ครัน
้ เราได้ยน
ิ ดังนั ้น เรากับคนทัง้
หลายที่ อยู่ที่ นั่น จึ งอ ้อ นวอนเปาโลมิ ให้ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 ฝ่ายเปาโลตอบว่า “เหตุ
ไฉนท่านทัง้ หลายจึง ร้องไห้และทําให้ข้าพเจ้า ชํ้าใจ ด้วยข้าพเจ้า เต็มใจพร้อมที่ จะไปให้เขา
ผูกมัดไว้อย่างเดียวก็ หามิได้ แต่ เต็มใจพร้อมจะตายที่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ มด้วยเพราะเห็นแก่
พระนามของพระเยซูเจ้า�
10

11 ครัน
้ มาถึงเราเขาก็เอาเครือ
่ งคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่า

จากเมืองซีซารียาไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

14 เมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคําชักชวน เราก็หยุดพูดและกล่าวว่า “ขอให้เป็ นไปตามพระทัย

องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เถิด� 15 ภายหลัง วัน เหล่า นั ้น เราก็ จัดแจงข้าวของ และขึ้น ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 16 สาวกบางคนที่มาจากเมืองซี ซารียาก ็ ได้ ไปกับ เราด้วย เขานํา เราไปหาคน
หนึ่ งชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรัส เป็นสาวกเก่าแก่ ให้เราอาศัยอยู่กับคนนั ้น 17 เมื่อเรามาถึง
กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกพี่น้องก็รบ
ั รองเราไว้ด้วยความยินดี
เปาโลปฏิญาณตัวไว้
18 ครันร
้ ุ่งขึ้น เปาโลกับเราทัง้ หลายจึงเข้าไปหายากอบ และพวกผู้ปกครองก็ อยู่พร้อมกั
นที่นั ่น 19 เมื่อเปาโลคํานั บท่านเหล่านั ้นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงตามลําดับ ซึ่ง
พระเจ้า ทรงโปรดกระทํา ในหมู่ คนต่างชาติ โดยการปรนนิ บั ติ ของท่าน 20 ครัน
้ คนทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ จึง สรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และกล่าวแก่ เปาโลว่า “พี่ เอ๋ย ท่านเห็ นว ่า มี พวกยิว
สั กก ี่ พัน คนที่ เชื่อ ถือ และทุก คนยั งม ี ใจร้อนรนในการถือ พระราชบัญญั ติ 21 เขาทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ ถึง ท่านว่า ท่านได้ สัง่ สอนพวกยิ วท ัง้ ปวงที่ อยู่ ในหมู่ ชนต่างชาติ ให้ ละทิง้ โมเสส และ
ว่า ไม่ ต้องให้ บุ ตรของตนเข้า สุ หน ัต หรือ ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมเก่า นั ้น 22 เรือ
่ งนั ้น เป็น
อย่างไร คนเป็ นอ ัน มากจะต้องมาประชุม กัน เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ ยิ นว ่า ท่านมาแล้ว
23 เหตุ ฉะนั ้นจงทําอย่างนี้ ตามที่ เราจะบอกแก่ ท่าน คือว่าเรามีชายสี่ คนที ่ได้ ปฏิญาณตัวไว้
24 ท่านจงพาคนเหล่า นั ้น ไปชําระตัว ด้วยกั นก ับ เขาและเสีย เงิน แทนเขา เพื่อ เขาจะได้ โกน
ศีรษะ คนทัง้ หลายจึง จะรู ว้ า่ ความที่ เขาได้ยน
ิ ถึง ท่านนั ้น เป็น ความเท็จ แต่ ท่านเองดําเนิ น
ชีวต
ิ ให้มี ระเบียบและรักษาพระราชบัญญั ติ อยู่ด้วย 25 แต่ ฝ่ายคนต่างชาติ ที่ เชื่อ นั ้น เราได้
เขียนจดหมายตัดสินมิให้เขาถือเช่นนั ้น แต่ให้เขาทัง้ หลายงดไม่รบ
ั ประทานของซึ่งบูชาแก่
รู ปเคารพ ไม่ รับ ประทานเลื อด ไม่ รับ ประทานเนื้ อ สัตว์ที่ รัด คอตาย และไม่ ล่วงประเวณี �
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26 เปาโลจึงพาสี่คนนั ้นไป

และวันรุ่งขึ้นได้ชาํ ระตัวด้วยกันกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหาร
ประกาศวันที่การชําระนั ้นจะสําเร็จ จนถึงวันที่จะนําเครือ
่ งบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั ้นทุก
คน
เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร
27 ครัน
้ เกือบจะสิน
้ เจ็ดวันแล้ว พวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชีย เมื่อเห็นเปาโลในพระวิหาร
จึง ยุยงประชาชน แล ้ว จับ เปาโล 28 ร้องว่า “ชนชาติ อิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกัน เถิด คนนี้ เป็น
ผู้ ที่ ได้ สอนคนทัง้ ปวงทุก ตําบลให้ เป็น ศั ตรู ต่อ ชนชาติ ของเรา ต่อ พระราชบัญญั ติ และต่อ
สถานที่นี้ และยิง่ กว่านั ้นอีก เขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย จึงทําให้ที่บริสุทธิ์
นี้ เป็นมลทิน� 29 (เพราะแต่ก่อน คนเหล่านั ้นเห็นโตรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยก
ู่ ับเปาโลใน
30
เมือง เขาจึง คาดว่า เปาโลได้ พาคนนั ้น เข้า มาในพระวิหาร) แล ้ว คนทัง้ เมือ งก็ฮื อก ัน ขึ้น
คนทัง้ หลายก็ วงิ่ เข้าไปรวมกัน และจับ เปาโลลากออกจากพระวิหาร แล้ว ก็ ปิด ประตู เสีย ทั
นที 31 เมื่อ เขากําลัง หาช่องจะฆ่า เปาโล ข่าวนั ้น ลือ ไปยัง นายพัน กองทัพ ว่า กรุ งเยรู ซาเล็ม
เกิดการวุน
่ วายขึ้นทัง้ เมือง 32 ในทันใดนั ้น นายพันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายร้อยวิง่ ลงไป
ยังคนทัง้ ปวง เมื่อเขาทัง้ หลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล
นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้
นายพัน จึง เข้าไปใกล้ แล ้ว จับ เปาโลสัง่ ให้ เอาโซ่ สองเส้น ล่ามไว้ แล ้ว ถามว่า ท่านเป็น
ใคร และ ได้ ทํา อะไร บ้าง 34 บาง คนใน หมู่ คน เห ล่านั ้ นร ้ อง ว่า อย่าง นี้ บาง คน ว่า อย่างนั ้น
เมื่อ นายพัน เอาความแน่ นอนอะไรไม่ ได้ เพราะวุน
่ วายมาก จึง สัง่ ให้ พาเปาโลเข้าไปในกรม
ทหาร 35 ครัน
้ มาถึงบันไดแล้ว พวกทหารจึงยกเปาโลขึ้น เพราะคนทัง้ ปวงกําลังคอยทําร้าย
36 ด้วยคนทัง
้ ปวงเหล่า นั ้น ตามไปร้องว่า “จงเอาเขาไปฆ่า เสีย� 37 เมื่อ พวกทหารจะพา
เปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึง กล่าวแก่ นายพั นว ่า “ข้าพเจ้า จะพู ดก ั บท ่านสัก หน่ อย
ได้ หรือ � นายพัน จึง ถามว่า “เจ้ าพูด ภาษากรีก เป็น หรือ 38 เจ้ าเป็น ชาวอียป
ิ ต์ ซ่ึง ได้ ก่อการ
39
กบฏแต่ก่อน และพาพวกฆาตกรสี่พันคนเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารมิใช่หรือ� แต่เปาโลตอบ
ว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนยิว ซึ่ง เกิด ในเมืองทาร์ซัส แคว้น ซี ลี เซ ีย ไม่ใช่ พลเมืองของเมืองย่อมๆ
ข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พูดกับคนทัง้ ปวงสักหน่ อย� 40 ครัน
้ นายพันอนุญาตแล้ว เปาโล
จึง ยืน อยู่ ที่ บันไดโบกมือ ให้ คนทัง้ ปวง เมื่อ คนทัง้ ปวงนิ่ ง เงียบลงแล้ว ท่านจึง กล่าวแก่ เขา
เป็นภาษาฮีบรู ว่า
33

22
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยว
ิ ฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)
1 “ท่านทัง
้ หลาย พี่ น้ องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟัง คํา ให้การซึ่ง ข้าพเจ้า จะแก้ คดี
ให้ ท่านฟัง ณ บัดนี้ � 2 (ครัน
้ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ท่านพูด ภาษาฮีบรู เขาก็ ยิง่ เงียบลงกว่า
3
ก่อน เปาโลจึง กล่าวว่า� “ที่ จร ิง ข้าพเจ้า เป็น ยิว เก ิด ในเมืองทาร์ซัส แคว้น ซี ลี เซ ีย แต่
ได้ เติบโตขึ้น ในเมืองนี้ และได้ เล่า เรียนกั บท ่า นอาจารย์ กามาลิ เอล ตามพระราชบัญญั ติ
ของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการ จึงมใี จร้อนรนในการปรนนิ บติ
ั พระเจ้า เหมือน
อย่างท่านทัง้ หลายในทุกวันนี้ 4 ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทัง้ หลายที่ถือในทางนี้ จนถึงตาย และ
ได้ ผูกมัด เขาจํา ไว้ ในคุก ทัง้ ชายและหญิง 5 ตามที่ มหาปุ โรหิ ตก ับ สภาอาจเป็น พยานให้
ข้าพเจ้า ได้ เพราะข้าพเจ้า ได้ ถือ หนั งสือ จากท่านผู้ นั้น ไปยัง พวกพี่ น้ อง และได้ เดิน ทางไป
เมืองดามัสกัส เพื่อ จับ มัด คนทัง้ หลายพามายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ ทําโทษเสีย 6 ต่อ มาเมื่อ
ข้าพเจ้า กําลัง เดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยง ในทัน ใดนั ้ นม ี แสง
สว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ 7 ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ ดิ นและได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัสกับ
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ข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม� 8 ข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า ‘พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ทรงเป็นผูใด
้ � พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหง
9
นั ้น� ฝ่ายคนทัง้ หลายที่อยูกั
่ บข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างนั ้นและตกใจกลัว แต่พระสุรเสียง
ที่ ตรัส กับ ข้าพเจ้า นั ้น เขาหาได้ยน
ิ ไม่ 10 ข้าพเจ้า จึง ทูล ถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะ
ต้องทํา ประการใด� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าจงลุก ขึ้น เข้าไปในเมือง
ดามัสกัส และที่ นั่น เขาจะบอกเจ้า ให้ รู ถึ
้ ง การทุก สิง่ ซึ่ง ได้ กําหนดไว้ให้ เจ้ าทํา นั ้น� 11 เมื่อ
ข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่ องจากพระรัศมีอน
ั แรงกล้านั ้น คนทีมาด
่
้วยกันกับข้าพเจ้าก็จูงมือ
12
พาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส มีคนหนึ่ งชื่ออานาเนี ย เป็นคนมีศรัทธามากตามพระ
ราชบัญญัติ และมีช่อ
ื เสียงดีท่ามกลางพวกยิวทัง้ ปวงที่อยู่ที่นั่น 13 ได้มาหาข้าพเจ้าและยืน
อยู่ใกล้ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘พี่ เซาโลเอ๋ย จงเห็น ได้ อีกเถิด� ข้าพเจ้า จึง เห็นท่านได้ ในเวลา
นั ้น 14 ท่านจึง กล่าวว่า ‘พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเราได้ ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์ จะให้
ท่านรู จ
้ ักนํ้าพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ ผู้ชอบธรรมและให้ได้ ยินพระสุรเสียง
จากพระโอษฐ์ ของพระองค์ 15 เพราะว่า ท่านจะเป็น พยานฝ่ายพระองค์ ให้คนทัง้ ปวงทราบ
ถึงเหตุ การณ์ ซึ่งท่านเห็นและได้ยน
ิ นั ้น 16 เดีย
๋ วนี้ ท่านจะรอช้าอยู่ทําไม จงลุกขึ้นรับบัพติศ
มา ด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย�
พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ต่อ มา เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ กําลัง อธิษฐาน อยู่ ใน พระ วิ หาร
ข้าพเจ้า ก็ เคลิม
้ ไป 18 และ ได้ เห ็ นพ ระ องค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง รีบ ออก ไป จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็ม โดยเร็ว ด้วยว่า เขาจะไม่ รบ
ั คํา ของเจ้า ซึ่ งอ ้างพยานถึง เรา� 19 ข้าพเจ้า จึง ทูล
ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า คนเหล่านั ้นทราบอยู่ว่า ข้าพระองค์ ได้ จับคนทัง้ หลายที่ เชื่อในพระองค์
ไปใส่ คุ กและเฆี่ยนตี ตามธรรมศาลาทุกแห่ง 20 และเมื่อเขาทําให้โลหิตของสเทเฟนพยาน
ผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ตกนั ้น ข้าพระองค์ได้ยืนอยูใกล้
่
และเห็นชอบในการประหารเขาเสีย
นั ้น ด้วย และข้า พระองค์ เป็น คนเฝ้า เสื้อผ้า ของคนที่ ฆ่า สเทเฟนนั ้น� 21 แล ้ว พระองค์ ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า ‘จงไปเถิด เราจะใช้ให้เจ้ าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ� ” 22 เขาทัง้ หลายได้ ฟัง
เปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียงดังว่า “เอาคนเช่นนี้ ไปจากแผ่นดินโลก ไม่ควรจะให้เขามี
ชีวิตอยู�
่ 23 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังโห่รอ
้ งและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ
17

เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน

24 นายพันจึงสัง
่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร

และสัง่ ให้ไต่สวนโดยการเฆี่ยน เพื่อจะได้
รู ้ว่า เขาร้องปรักปรํา ท่านด้วยเหตุ ประการใด ครัน
้ เอาเชือกหนั งม ัด เปาโล ท่านจึง ถาม
นายร้อยซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่ นว ่า “การที่ จะเฆี่ยนคนสัญชาติ โรมก่อนพิพากษาปรับ โทษนั ้น ถูก
ต้องตามกฎหมายหรือ� 26 เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ แล้ว จึง ไปบอกนายพั นว ่า “ท่านจะทํา อะไร
นั ่น คนนั ้นเป็นคนสัญชาติโรม� 27 ฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่า “ท่านเป็นคนสัญชาติ
โรมหรือ จงบอกเราเถิด� เปาโลจึงตอบว่า “ใช่แล้ว� 28 นายพันจึงตอบว่า “ซึ่งเราเป็นคน
สัญชาติโรมได้นั ้น เราต้องเสียเงินมาก� เปาโลจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดย
กําเนิ ด� 29 ขณะนั ้นคนทัง้ หลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันที และนายพันเมื่อทราบ
ว่า เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้ 30 ครันว
้ นร
ั ุ่งขึ้นนายพันอยากรู ้
แน่ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใด จึงได้ถอดเครือ
่ งจําเปาโล สัง่ ให้พวกปุโรหิตใหญ่
กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกัน แล้วพาเปาโลลงไปให้ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเขาทัง้ หลาย
25
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เปาโลต่อหน้าสภา

หนั งสือกิจการ 23:1

1215

หนั งสือกิจการ 23:21

ฝ่าย เปาโล จึง เพ่ งด ู พวก สมาชิก สภา แล้ว กล่าว ว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ได้
ประพฤติ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ล้วนแต่ ตามใจวินิจฉั ย ผิด ชอบอัน ดี จนถึง ทุก วัน นี้ � 2 อานา
เนี ย ผู้ เป็น มหาปุโรหิต จึง สัง่ คนที่ ยน
ื อยู่ ใกล้ ให้ ตบปากเปาโล 3 เปาโลจึง กล่าวแก่ ท่านว่า
“พระเจ้าจะทรงตบเจ้า ผู้เป็นผนั งที่ฉาบด้วยปูนขาว เจ้านั ่งพิพากษาข้าตามพระราชบัญญั
ติ และยังสัง่ ให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดพระราชบัญญัติหรือ� 4 คนทัง้ หลายที่ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นจึง
ถามว่า “เจ้ าพูด หยาบคายต่อมหาปุโรหิต ของพระเจ้า หรือ� 5 เปาโลจึง ตอบว่า “พี่ น้ องทัง้
หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิต ด้วยมีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘อย่าพูดหยาบช้าต่อ
6
ผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลย� ” ครัน
้ เปาโลเห็นว่า ผู้ที่อยูในประชุ
่
มสภานั ้นเป็นพวกสะดู
สีส่วนหนึ่ งและพวกฟาริสีส่วนหนึ่ ง ท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย
ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสี และเป็นบุตรชายของพวกฟาริสี ที่ ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้
ก็ เพราะเรือ
่ งความหวัง ว่า มี การเป็น ขึ้น มาจากความตาย� 7 เมื่อ ท่านกล่าวอย่างนั ้น แล้ว
พวกฟาริสี กับพวกสะดูสี ก็เกิดเถียงกันขึ้น และที่ ประชุมก็แตกเป็นสองพวก 8 ด้วยพวกสะ
ดูสีถือว่า การที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มี แต่พวก
ฟาริสีถือว่ามีทัง้ นั ้น
1

เปาโลก่อให้เกิดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
9 แล้วก็อื้ออึงเกิดโกลาหล และพวกธรรมาจารย์บางคนที่อยูฝ่
่ ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียง
ว่า “เราไม่ เห ็ นว ่า คนนี้ มี ความผิด อะไร แต่ ถ้า วิญญาณก็ ดี หรือ ทูต สวรรค์ ก็ดี ได้ พู ดก ับ เขา
พวกเราอย่าต่อสู้กับพระเจ้าเลย� 10 เมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้น นายพันกลัวว่าเขาจะยื้อ
แย่งจับเปาโลฉี กเสีย ท่านจึงสัง่ พวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั ้นพาเข้าไปไว้
ในกรมทหาร
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมัน
่ ใจว่าท่านจะเป็นพยานในกรุ งโรม
11 ในเวลากลางคื นว ัน นั ้น เอง องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงยืน อยู่กับ เปาโลตรัสว ่า “เปาโลเอ๋ย
เจ้ าจงมี ใจกล้า เถิด เพราะว่า เจ้า ได้ เป็น พยานฝ่ายเราในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฉั นใด เจ้ าจะต้อง
เป็นพยานในกรุ งโรมด้วยฉั นนั ้น�
คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล

12 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้าพวกยิวบางคนได้สมทบกันปฏิญาณตัวว่า

เขาทัง้ หลายจะไม่กินจะไม่
ดื่ม อะไรกว่า จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย คนที ่ รว่ มกัน ปองร้ายนั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บคน 14 คนเหล่า นั ้น
จึงไปหาพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่กล่าวว่า “พวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัวอย่างแข็งแรง
ว่า จะไม่ รบ
ั ประทานอาหารจนกว่า จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายกับ พวก
สมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่า พวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทัง้ หลาย
พรุ ง่ นี้ เพื่อ จะได้ ซัก ถามความให้ ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่ ก่อน ฝ่ายพวกข้าพเจ้า จะได้ เตรียมตัว ไว้
พร ้ อมที่ จะฆ่า เปาโลเสีย เมื่อ ยัง ไม่ทัน จะมาถึง� 16 แต่ บุ ตรชายของน้ องสาวเปาโลได้ยน
ิ
17
เรือ
่ งซึ่ง เขาคอยทําร้ายนั ้น จึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่ เปาโล เปาโลจึงเรียกนายร้อย
คนหนึ่ ง มากล่าวว่า “ขอพาชายหนุ่ม คนนี้ ไปหานายพัน ด้วย เพราะเขามี เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้
ทราบ � 18 เหตุ ฉะนั ้น นายร้อยจึง รับ ตัว ชายหนุ่ม คนนั ้น ไปหานายพัน กล่าวว่า “เปาโลผู้ ถู ก
ขังอยูน
่ ั ้นเรียกข้าพเจ้า ขอให้พาชายหนุ่มคนนี้ มาหาท่าน เพราะเขามีเรือ
่ งที่จะแจ้งให้ท่านท
ราบ� 19 นายพัน จึง จู งม ื อชายนั ้น ไปแต่ ลําพัง แล ้ว ถามว่า “เจ้ าจะแจ้ง ความอะไรแก่ เรา �
20 เขาจึงตอบว่า “พวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภาเวลาพรุ ง
่ นี้ ทําเสมือน
21
ว่า จะไต่สวนเรือ
่ งเขาให้ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่ ก่อน แต่ ท่านอย่า ฟัง เขา เพราะว่า ในพวกเขานั ้
นมก
ี ว่าสี่สิบคนคอยปองร้ายต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือด่ม
ื อะไรจนกว่าจะ
13
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ได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดีย
๋ วนี้ เขาพร้อมแล้ว กําลังคอยรับคําสัญญาจากท่าน� 22 นายพันจึง
ให้ชายหนุ่มนน
ั ้ ไป กําชับว่า “อย่าบอกผู้ใดให้รู ว่้ า เจ้าได้แจ้งความเรือ
่ งนี้ แก่เรา�
เขาลอบนําเปาโลไปยังเมืองซีซารียา
ฝ่ายนายพัน จึง เรียกนายร้อยสองคนมาสัง่ ว่า “จงจัด พลทหารสองร้อยกับ ทหารม้า
เจ็ดสิบคน และทหารหอกสองร้อย ให้พร้อมในเวลาสามทุ่มคื นวันนี้ จะไปยังเมืองซี ซารียา
24 และจงจัด สัตว์ให้ เปาโลขี่ จะได้ ป้องกัน ส่ง ไปยัง เฟลิ กส์ ผู้ ว่า ราชการเมือง� 25 แล ้ วนาย
พัน จึง เขียนจดหมายมี ใจความดัง ต่อ ไปนี้ 26 “คลาวดิ อส
ั ลี เซ ียสเรียนเจ้า คุณ เฟลิ กส์ ท่าน
27
ผู้วา่ ราชการทราบ พวกยิวได้ จับคนนี้ ไว้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้ว แต่ ข้าพเจ้าพาพวก
ทหารไปช่วยเขาไว้ได้ ด้วยข้าพเจ้า ได้ เข ้า ใจว่า เขาเป็น คนสัญชาติ โรม 28 ข้าพเจ้า อยากจะ
ทราบเหตุ ที่ พวกยิว ฟ้องเขา ข้าพเจ้า จึง พาเขาไปยัง สภาของพวกยิว 29 ข้าพเจ้า เห็นว ่า เขา
ถูกฟ้องในเรือ
่ งอันเกี่ยวกับกฎหมายของพวกยิว แต่ ไม่มีข้อหาที่ เขาควรจะตายหรือควรจะ
30
ต้องจําไว้ เมื่อมีคนบอกข้าพเจ้าให้ทราบว่าพวกยิวมีการปองร้ายคนนี้ ข้าพเจ้าจึงส่งเขา
มาหาท่านทีเดียว แล้วได้สัง่ ให้พวกโจทก์ไปว่าความกับเขาต่อหน้าท่าน สวัสดี� 31 ดังนั ้นใน
เวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีส์ตามคําสัง่ 32 ครันร
้ ุ่งเช้าเขาให้
33
ทหารม้าไปส่งเปาโล แล้วเขาก็กลับไปยังกรมทหาร ครัน
้ ทหารม้าไปถึงเมืองซีซารียาแล้ว
จึงส่งจดหมายให้แก่ ผู้ว่าราชการเมืองและได้ มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วย 34 เมื่อผู้วา่ ราชการ
เมืองได้อา่ นจดหมายแล้ว จึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหน เมื่อท่านทราบว่ามาจากซีลีเซ
ีย 35 ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อพวกโจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคําให้การของเจ้า� ท่านจึง
สัง่ ให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด
23

24
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง
อานาเนี ยมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้ใหญ่ และนั กพูดคนหนึ่ งชื่อ
เทอร์ทูลลัส เขาเหล่านี้ ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ ราชการเมือง
1 ครัน
้ ล่วงไปได้ห้าวัน

นั กพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล
2 ครัน
้ เรียก เปาโล เข้า มา แล้ว เท อร์ ทูล ลัส จึง เริม
่ ฟ้อง ว่า “ท่าน เจ้า คุณ เฟลิ กส์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้มีความสงบสุขยิง่ นั ก เพราะท่านให้มีการปรับปรุ งอันเป็นคุณประโยชน์
แก่ ชาติ นี้ โดยการคุ้มครองของท่าน 3 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายรับอย ู่ ทุ กประการทุก แห่งด ้วยจิ ตก
ตัญญูเป็ นที ่ยิง่ 4 แต่ เพื่อมิให้ท่านป่วยการมากไป ข้าพเจ้าขอความกรุ ณาโปรดฟังข้าพเจ้า
สักหน่ อยหนึ่ ง 5 ด้วยข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นว่า ชายคนนี้ เป็นคนพาลยุยงพวกยิวทงั ้ หลายให้
เก ิ ดการวุน
่ วายทัว่ พิ ภพ และเป็น ตัวการของพวกนาซาเร็ธนั ้น 6 กับ อีก นั ย หนึ่ ง เขาหมาย
จะทําให้พระวิหารเป็นมลทิน ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึงจับเขาไว้ และก็คงจะได้พิพากษาเขาตาม
กฎหมายของพวกข้าพเจ้า 7 แต่นายพันลีเซียสได้มาใช้อาํ นาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของ
เรา 8 และสัง่ ให้โจทก์มาฟ้องเขาต่อหน้าท่าน ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ว่า ข้อ
กล่าวหาของพวกข้าพเจ้าจริงหรือไม่� 9 ฝ่ายพวกยิวจึงสนั บสนุนคํากล่าวหาด้วยยืนยันว่า
เป็นจริงอย่างนั ้น
เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้
10 เมื่อ ผู้ วา
่ ราชการเมืองทํา สําคัญ ให้ เปาโลพูด ท่านจึง เรียนว่า “เนื่ องจากที่ ข้าพเจ้า ได้
ทราบว่า ท่านเป็น ผู้ พิพากษาแก่ ชาติ นี้ หลายปี แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะขอแก้ คดี ของข้าพเจ้า ด้วย
ความเบาใจ 11 ท่านสืบทราบได้ ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ มนัน
้ ยังไม่
เกินสิบสองวัน 12 เขาไม่ได้เห็นข้าพเจ้าเถียงกันกับผู้หน่งึ ผู้ใด หรือยุยงประชาชนให้วุน
่ วาย
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ไม่ว่าในพระวิหาร ในธรรมศาลาหรือในเมือง 13 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงที่เขากําลังฟ้องข้าพเจ้านี้
เขาพิสูจนไม่
์ ได้ 14 แต่ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่านอย่างหนึ่ ง คือตามทางนั ้นทีเ่ ขาถือว่าเป็น
ลัทธินอกรีต ข้าพเจ้า นมัสการพระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ
ถือคําซึ่งมีเขียนไว้ในพระราชบัญญัติและในคัมภีรข
์ องศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หมด 15 ข้าพเจ้า
มี ความหวัง ใจในพระเจ้า ตามซึ่ง เขาเองก็ มี ความหวัง ใจด้วย คือ หวัง ใจว่าคนทัง้ ปวงทัง้ คน
ที่ ชอบธรรมและคนที่ ไม่ ชอบธรรมจะเป็น ขึ้น มาจากความตาย 16 ในข้อ นี้ ข้าพเจ้า อุตส่าห์
ประพฤติ ตามใจวินิจฉั ย ผิด ชอบที่ ปราศจากผิด ต่อ พระเจ้า และต่ อมนุษย์ 17 ครัน
้ ล่วงมา
หลายปี แล้ว ข้าพเจ้า นํา ทานและเครือ
่ งบูชามายัง ชนชาติ ของข้าพเจ้า 18 คราวนั ้ นม ี พวก
ยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชียได้ พบข้าพเจ้าในพระวิหาร เมื่อข้าพเจ้าชําระตัวแล้ว เขามิ
ได้ พบข้าพเจ้า อยู่ กับ หมู่ คนหรือ ทํา วุน
่ วาย 19 ถ้า คนเหล่านั ้ นม ี เรือ
่ งอะไรที่ จะฟ้องข้าพเจ้า
เขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าท่านที่นี่ แล้ว 20 หรือขอให้คนเหล่านี้ เองกล่าวเรือ
่ งความผิดที่เขา
21
เห็น เมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภา เว้นไว้แต่ ข้อเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้ รอ
้ งขึ้นในท่ามกลาง
เขาว่า ‘วันนี้ ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย เพราะเหตุเรือ
่ งการเป็นขึ้น
มาจากความตาย� ” 22 เมื่อเฟลิกส์ได้ยินสิง่ เหล่านี้ ท่านก็เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อน เพราะ
ท่านได้รู เรื
้ อ
่ งของทางนั ้นถี่ถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อลีเซียสนายพันลงมา เราจะชําระ
ความของเจ้า� 23 เฟลิ กส์ สัง่ นายร้อยให้คุ มตัวเปาโลไว้ แต่ ลดหย่อนการกวดขันบ้าง ไม่ให้
ห้ามผู้ใดที่เป็นผู้ที่รู จั
้ กกับท่านที่จะเข้ามาปรนนิ บัติหรือเยีย
่ มเยียน
เปาโลได้กล่าวอีกครัง้ หนึ่ ง

24 เมื่อล่วงมาได้หลายวันแล้วเฟลิกส์มากับภรรยาชื่อดรู สิลลาผู้เป็ นชาติยิว

ท่านให้เรียก
เปาโลมา แล้วได้ฟังเปาโลกล่าวเรือ
่ งความเชื่อในพระคริสต์ 25 ขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความ
ชอบธรรม ความอดกลัน
้ ใจทางกาม และการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั ้น เฟลิ กส์ก็กลัว
จนตัว สัน
่ จึง พูด ว่า “คราวนี้ จงไปก่อนเถอะ เมื่อ เรามี โอกาส เราจะเรียกท่านมาอีก� 26 อี
กนั ย หนึ่ ง เฟลิ กส์ หวัง ใจว่า เปาโลจะให้ เงิน สินบนแก่ ท่าน เพื่อ ท่านจะได้ ปล่อยเปาโล เหตุ
ฉะนั ้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆ 27 แต่เมื่อสองปี ล่วงไปแล้ว ปอรสิอส
ั เฟสทัส
มารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิง้ เปาโลไว้ในคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล
เมื่อ เฟสทัส เข้า รับ ตําแหน่ ง ราชการได้ สามวัน แล้ว จึง ออกจากเมืองซี ซารียาขึ้น ไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม 2 มหาปุ โรหิตกับคนสําคัญๆในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และได้ วงิ วอน
ท่าน 3 ขอให้กรุณาเขาโดยสัง่ ให้ส่งเปาโลมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม ด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่าน
เสีย กลางทาง 4 ฝ่ายเฟสทัส จึง ตอบว่า เปาโลนั ้น ควรจะถู กค ุม ไว้ในเมืองซี ซารียา และอีก
หน่ อยหนึ่ งท่านเองก็จะกลับไปยังเมืองนั ้น 5 ท่านจึงว่า “ถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่ งอย่าง
ใด ให้ผูใดในพวกท่
้
านที่สามารถลงไปด้วยกันกับเรายื่นฟ้องเอาเถิด� 6 เมื่อท่านพักอยูที
่ ่นั ่น
เกินกว่าสิบวันแล้ว ก็ได้ ลงไปยังเมืองซี ซารียา ครันร
้ ุ่งขึ้นท่านจึงนั ่ งบัลลั งก์พิพากษา และ
7
สัง่ ให้พาเปาโลเข้ามา ครัน
้ เปาโลเข้ามาแล้ว พวกยิวที่ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มก็ ยน
ื ล้อม
8
ไว้รอบ และกล่าวความอุกฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายข้อ แต่พิสูจน์ ไม่ได้ เปาโลจึงแก้คดีเองว่า
“ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําอะไรผิดกฎหมายของพวกยิว หรือต่อพระวิหาร หรือต่อซีซาร์� 9 ฝ่าย
เฟสทัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า “เจ้าจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มให้เรา
ชําระความเรือ
่ งนี้ ที่นั ่นหรือ�
1

เปาโลอุทธรณ์ ถึงซีซาร์
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เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้า ก็ กําลัง ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของซี ซาร์อยู่ แล้ว ก็
สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้า เสีย ที่ นี่ ตามที่ ท่านทราบดี อยู่ แล ้ วว ่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กระทํา ผิด
ต่อ พวกยิว 11 เพราะถ้า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ กระทํา ผิด หรือ ได้ กระทํา อะไรที่ ควรจะมี โทษถึง ตาย
ข้าพเจ้าก็ ยอมตายไม่ขัดขืน แต่ ถ้าเรือ
่ งที่ เขาฟ้องข้าพเจ้านั ้นไม่จริงแล้ว ไม่มีผู้ใดมีอาํ นาจ
จะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ ถึงซี ซาร์� 12 ฝ่ายเฟสทัสเมื่อพู ดกับที่ปรึกษา
แล้วจึงตอบว่า “เจ้าได้ขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร์�
10

อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
กษั ตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสก็เสด็จมาเยีย
่ มคํานั บเฟส
14
ทัส ยัง เมืองซี ซารียา ขณะที่ ท่านค้างอยู่ ที่ นั ่น หลายวัน เฟสทัส ก็ เล่า เรือ
่ งคดี ของเปาโล
15
ให้กษั ตริย์ฟังว่า “มีชายคนหนึ่ งซึ่งเฟลิกซ์ได้ขังทิง้ ไว้ เมื่อข้าพเจ้าไปกรุ งเยรู ซาเล็ม พวก
ปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว มาฟ้องขอให้ ข้าพเจ้า ตัดสิน ลงโทษเขา 16 ข้าพเจ้า
จึง ตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ ธรรมเนี ยมของชาวโรมที่ จะมอบตัว จําเลยให้ ตายก่อนที่ โจทก์ กับ
จําเลยมาพร้อมหน้ากัน และให้จําเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั ้น 17 ครัน
้ พวกเขามาถึงที่ นี่
แล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ รอช้า ในวันร ุ่ง ขึ้น ข้าพเจ้า ได้ นั่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษาและสัง่ ให้ พาจําเลย
เข้า มา 18 เมื่อ พวกโจทก์ ยน
ื ขึ้น เขามิ ได้ กล ่า วหาจําเลยเหมือนที่ ข้าพเจ้า คาดไว้นั ้น 19 เป็น
แต่ เพียงปัญหาเถียงกัน ด้วยเรือ
่ งลัทธิ ศาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ
่ งคนหนึ่ ง ที่ ช่อ
ื เยซู
20
ซึ่งตายแล้ว แต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่ เมื่อข้าพเจ้ายังงงงวยอยู่วา่ จะพิจารณาปัญหา
นั ้นอย่างไรดี จึงถามเปาโลว่า จะยอมขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มให้ชาํ ระความนั ้ นที ่นั่นหรือไม่
21 แต่ เมื่อ เปาโลได้ อุทธรณ์ ขอให้ ขัง ไว้เพื่อ ให้ ออก ัสตัส ตัดสิน ข้าพเจ้า จึง สัง
่ ให้คุ มขัง เขาไว้
22
จนกว่า จะส่งตัว ไปถึง ซี ซาร์ได้ � อากร ิป ปาจึง กล่าวแก่ เฟสทั สว ่า “ข้าพเจ้า ใคร่จะฟัง คน
นั ้นด้วย� เฟสทัสจึงกล่าวว่า “พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ ฟังเขา� 23 ครันว
้ ันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์
นิ สเสด็จ มาพร้อมด้วยราชบริพารเป็ นที ่ สง่า ผ่าเผยมาก จึง เข้าไปประทับ ในห้องพิจารณา
พร้อมกับ นายพัน และคนสําคัญๆทัง้ หลายในนครนั ้น แล ้ว เฟสทัส จึง สัง่ ให้พาเปาโลเข้า มา
24 เฟสทัส จึง กล่าวว่า “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิปปา และท่านทัง
้ หลายที่ อยู่ ด้วยกั นที ่ นี่ ท่านทัง้
หลายเห็นชายคนนี้ ที่ บรรดาพวกยิวได้วงิ วอนข้าพเจ้าทัง้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและที่ นี่ ด้วยร้อง
ว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป 25 แต่ ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ ทําผิดสิง่ ไรที่ ควรจะต้องตาย
และเพราะเขาเองได้ อุทธรณ์ ถึง ออกั สตัส ข้าพเจ้า ตกลงใจว่า จะส่ง เขาไป 26 ข้าพเจ้า ไม่ มี
รายงานอะไรแน่ ชด
่ งคนนี้ ที่ จะถวายเจ้า นายของข้าพเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง พาเขา
ั เรือ
ออกมาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อพระพักตร์ของพระองค์ โอ กษั ตริย์
อากริปปา หวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วข้าพเจ้าจะมีเรือ
่ งพอที่จะถวายรายงานไปได้บ้าง 27 เพราะ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ที่จะส่งแต่จําเลยไป และมิได้ส่งข้อหาไปด้วย ก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรือ
่ ง�
13 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน

26

เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ ไปยังอากริปปา
“เราอนุญาตให้เจ้าให้การแก้ข้อหาเองได้� เปาโลจึง
ยื่ นม ื อออกกล่าวแก้ คดี ว่า 2 “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิป ปาเจ้าข้า ข้า พระองค์ ถือว่า เป็น โอกาสดี
ที่ ได้แก้ คดีต่อพระพักตร์พระองค์วันนี้ ในเรือ
่ งข้อคดีทัง้ ปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระองค์
นั ้น 3 โดยเฉพาะเพราะพระองค์ มี ความรู ้ชํานาญยิง่ ในบรรดาขนบธรรมเนี ยมและปัญหา
ต่างๆของพวกยิว แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ขอพระองค์ ได้ โปรดทนฟัง ข้า พระองค์ 4 พวกยิวท ัง้ หลาย
ก็ รู ้จัก ความเป็น อยู่ ของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เป็น เด็ก มาแล้ว คือ ตัง้ แต่ แรกข้า พระองค์ ได้ อยู่
ท่ามกลางชนชาติ ของข้าพระองค์ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 เขารู จ
้ ักข้าพระองค์ แต่ เดิมมา ถ้าเขา
จะยอมเป็นพยานก็เป็นได้ว่าข้าพระองค์ดํารงชีวต
ิ ตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุด คือเป็นพวก
1 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า
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ฟาริสี 6 บัดนี้ ข้าพระองค์ต้องมายืนให้พิจารณาพิพากษา ก็เนื่ องด้วยเรือ
่ งมีความหวังใจใน
7
พระสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส แก่ บรรพบุรุษ ของพวกข้า พระองค์ นั ้น พวกข้า พระองค์ สิ บ
สองตระกูลได้อุตส่าห์ปรนนิ บัติพระเจ้าทัง้ กลางวันกลางคืน ด้วยหวังใจว่าจะบรรลุถึงความ
สําเร็จตามพระสัญญานั ้น ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา เพราะความหวังใจอันนี้ พวกยิวจึงฟ้อง
ข้า พระองค์ 8 เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึง พากัน ถือว่า การที่ พระเจ้า จะทรงให้คนตายเป็น ขึ้น
มาเป็นการที่ เชื่อไม่ ได้ 9 ข้าพระองค์ เคยได้ คิดในใจของตนเองว่า สมควรจะทําหลายสิง่ ซึ่ง
ขัด ขวางพระนามของพระเยซู ชาวนาซาเร็ธนั ้น 10 สิ ่ง เหล่า นั ้น ข้า พระองค์ ได้ กระทํา ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อ ข้า พระองค์ รบ
ั อํานาจจากพวกปุโรหิต ใหญ่ แล้ว ข้า พระองค์ ได้ ขัง วิสุทธิชน
หลายคนไว้ในคุก และครัน
้ เขาถูก ลงโทษถึง ตาย ข้า พระองค์ ก็ เห็นดี ด้วย 11 ข้า พระองค์ ได้
ทําโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่ง และบังคับเขาให้กล่าวคําหมิน
่ ประมาท และเพราะ
ข้า พระองค์ โกรธเขายิง่ นั ก ข้า พระองค์ ได้ ตามไปข่มเหงถึง เมืองในต่างประเทศ 12 ดัง นั ้น
เมื่อข้าพระองค์ กําลังไปยังเมืองดามัสกัส ได้ ถืออํานาจและงานที่ ได้ รับมอบหมายจากพวก
ปุโรหิต ใหญ่ 13 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ในเวลาเที่ยงวัน เมื่อ กําลัง เดิน ทางไป ข้า พระองค์ ได้ เห
็น แสงสว่างกล้า ยิง่ กว่า แสงอาทิตย์ ส่องลงมาจากท้องฟ้า ล้อมรอบข้า พระองค์ กับ คนทัง้
หลายที่ ไปกับ ข้า พระองค์ 14 ครัน
้ ข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายล้ม คะมํา ลงที่ ดิน ข้า พระองค์
ได้ ยิน พระสุรเสียงตรัส แก่ ข้า พระองค์ เป็น ภาษาฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเรา
ทําไม ซึ่งเจ้าถีบประตั กก็ยากนั ก� 15 ข้าพระองค์ ทูลถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรง
เป็น ผู้ ใด � พระองค์ จึง ตรัสว ่า ‘เราคือ เยซู ซ่ึง เจ้า ข่มเหง 16 แต่ ว่า จงลุก ขึ้น ยืน เถิด ด้วย
ว่า เราได้ ปรากฏแก่ เจ้ าเพื่อ จะตัง้ เจ้า ไว้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ และเป็น พยานถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง เจ้า
เห็น และถึง เหตุ การณ์ ที่ เราจะแสดงตัว เราเองแก่ เจ้ าในเวลาภายหน้า 17 เราจะช่วยเจ้า
ให้ พ้น จากชนชาติ นี้ และจากคนต่างชาติ ที่ เราจะใช้ เจ้ าไปหานั ้น 18 เพื่อ จะให้ เจ้ าเปิด ตา
ของเขา เพื่อ เขาจะกลับ จากความมืด มาถึง ความสว่าง และจากอํานาจของซาตานมาถึง
พระเจ้า เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การยกโทษความผิด บาปของเขา และให้ ได้ รับ มรดกด้วยกั นก ับ
คนทัง้ หลายซึ่งถูกแยกตัง้ ไว้แล้วโดยความเชื่อในเรา� 19 โอ ข้าแต่ กษั ตริย์อากริปปา เมื่อ
เป็น เช่น นั ้น แล้ว ข้า พระองค์ จึง เชื่อ ฟัง นิ มิ ตซึ่ง มาจากสวรรค์ นั ้น 20 แต่ ข้า พระองค์ ได้ กล
่าวสัง่ สอนเขา ตัง้ ต้ นที ่ เมืองดามัสกัส และในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัว่ แว่น แคว้น ยู เดีย และแก่
ชาวต่างประเทศ ให้ เขากลับ ใจใหม่ ให้ หัน มาหาพระเจ้า และกระทํา การซึ่ง สมกั บท ี่ กล ับ ใจ
ใหม่ แล้ว 21 เพราะเหตุ นี้ พวกยิว จึง จับ ข้า พระองค์ ที่ พระวิหาร และพยายามหาช่องที่ จะฆ่า
ข้า พระองค์ เสีย 22 เป็น เพราะพระเจ้า ได้ ทรงโปรดช่วยข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึ งม ี ชี วิตอ
ยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ และเป็น พยานได้ ต่อ หน้า ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย ข้า พระองค์ ไม่ พู ดเรือ
่ งอื่น นอกจาก
23
เรือ
่ งซึ่ง บรรดาศาสดาพยากรณ์ กับ โมเสสได้ กล ่าวไว้วา่ จะมี ขึ้น คือ ว่า พระคริสต์ จะต้อง
ทนทุกข์ ทรมาน และพระองค์ จะทรงแสดงความสว่างแก่ ชนอิสราเอลและแก่ คนต่างชาติ
โดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนม์� 24 ครัน
้ เปาโลกําลังพูดแก้คดีอย่างนั ้น เฟสทัสจึงร้อง
เสียงดัง ว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้ าคลัง่ ไปเสีย แล้ว เจ้ าเรียนรู ว้ ช
ิ ามากจึง ทําให้เจ้ าคลัง่ ไป� 25 แต่
เปาโลกล่าวว่า “ท่านเฟสทัส เจ้าข้า ข้า พระองค์ ไม่ คลัง่ เลย แต่ ว่า ได้ พู ดคํา แห่ง ความจริง
และคําที่ ปกติชนจะพูด 26 ด้วยว่าท่านกษั ตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ ดีแล้ว ข้าพระองค์
จึง กล้า กล่าวต่อ พระพักตร์ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ เชื่อ แน่ ว่า ไม่มี สัก อย่างหนึ่ ง ใน
บรรดาเหตุการณ์ เหล่านั ้นทีได้
่ พ้นพระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่านั ้นมได้
ิ กระทํากัน
27
ในที่ ลับลี้ ข้า แต่ กษั ตริย์ อากร ิปปา พระองค์ เชื่อ พวกศาสดาพยากรณ์ หรือ ไม่ พระเจ้า ข้า
ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ เชื่อ � 28 อากร ิป ปาจึง ตรัส กับ เปาโลว่า “เราเกือบจะเป็ นคร ิส
เตียนโดยคําชักชวนของเจ้า� 29 เปาโลจึงทูลว่า “จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ข้าพระองค์ มี
ความปรารถนายิง่ นั กที่จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระองค์ มิใช่พระองค์องค์เดียว แต่คนทัง้
ปวงที่ ฟังข้าพระองค์วันนี้ ด้วย เว้นเสียแต่เครือ
่ งจองจํานี้ � 30 และเมื่อเปาโลกล่าวสิง่ เหล่า

หนั งสือกิจการ 26:31

1220

หนั งสือกิจการ 27:22

นี้ แล้ว กษั ตริย์กับผู้วา่ ราชการเมืองและพระนางเบอร์นิส และคนทัง้ ปวงที่นั่งอยู่ด้วยกันจึง
ลุกขึ้น 31 ครัน
้ ออกไปแล้วจึงพากันพูดว่า “คนนี้ มิได้ ทําสิง่ ใดที่ สมควรจะถูกลงโทษถึงตาย
หรือจองจําไว้� 32 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเฟสทัสว่า “ถ้าคนนี้ มิได้อุทธรณ์ ถึงซีซาร์แลว
้ จะ
ปล่อยเขาก็ได้�

27
เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุ งโรม

ครัน
้ ตัง้ ใจว่า พวกเราจะต้องแล่น เรือ ไปยัง ประเทศอิ ตาล ี เขาจึง มอบเปาโลกั บน ัก โทษ
อื่น บางคนไว้ กับ นายร้อยคนหนึ่ ง ชื่อ ยู เลีย ส เป็น นายทหารในกองของออกัสตัส 2 เราทัง้
หลายจึงลงเรือลําหนึ่ งมาจากเมืองอัดรามิททิ ยุม ซึ่งจะออกไปยังตําบลที่ อยู่ตามฝั่ งแคว้น
เอเชีย เรือกอ
็ อกทะเล มีคนหนึ่ งอยูก
่ ับเราชื่ออาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนี ยซึ่งมาจากเมืองเธ
3
สะโลนิ กา วันรุ่งขึ้นเราได้ แวะที่ เมืองไซดอน ฝ่ายยู เลีย สมี ใจเมตตาปรานี แก่ เปาโล ยอม
ให้เปาโลไปหามิตรสหายทัง้ หลายเพื่อจะได้บรรเทาใจ 4 ครัน
้ เรือออกจากที่นั่นแล้ว จึงแล่น
5
ไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัส เพราะทวนลม เมื่อ แล่น ข้ามทะเลที่ อยู่ ตรงแคว้น ซี
ลี เซ ี ยก ับ แคว้น ปัมฟี เลีย ก็ มาถึง เมืองมิ ราที่ อยู่ ในแคว้น ลี เซ ีย 6 ที่ เมืองนั ้น นายร้อยได้ พบ
เรือลํา หนึ่ ง มาจากเมือ งอเล็ก ซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาล ี ท่านจึง ให้พวกเราลงเรือ ลํา
นั ้น 7 เราแล่น ไปช้าๆหลายวัน และได้ มาถึง เมืองคนี ดัส โดยยาก เมื่อ แล่น ทวนลมต่อ ไปไม่
ไหว เราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน 8 เมื่อเรือแล่นเลียบฝั่ ง
เกาะนั ้นอย่างยากเย็น เราจึงมายังตําบลหนึ่ งชื่อว่า ท่างาม เมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่น 9 ครัน
้
เสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือก็มีอันตราย เพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้ว
เปาโลจึง เตือนสติ เขาทัง้ หลาย 10 ว่า “ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า เห็นว ่า ซึ่ง เราจะแล่น ไปคราว
นี้ จะมีอน
ั ตรายและเสียหายมาก มิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกําปั่ นเท่านั ้นแต่ชีวิตของเราทัง้
หลายด้วย� 11 แต่ นายร้อยเชื่ อก ัป ตัน และเจ้าของกําปั่ นมากกว่า เชื่อ คํา ที่ เปาโลกล่าวนั ้น
12 และเพราะว่า ท่า งามนั ้น ไม่ เหมาะพอที่ จะจอดในฤดู หนาว คนส่วนมากจึง ตกลงให้ ออก
ทะเลไปจากที่ นั ่น เพื่อ ถ้า เป็น ได้ จะได้ ไปให้ ถึง เมืองฟี นิ กส์ แล ้ วจะจอดอยู่ ที่ นั ่น ตลอดฤดู
หนาว เมืองฟี นิกส์ นั้นเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีต หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อกับ
เฉี ยงใต้ 13 เมื่อ ลมทิศ ใต้ พัด มาเบาๆ เขาก็ คิด ว่า สมความปรารถนาแล้ว จึง ถอนสมอแล่น
เลียบฝั่ งไปตามเกาะครีต
1

พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว

14 แต่แล่ นไปไม่ชา
้ เรือกําปั่

นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่า ยุระกิโล 15 ครัน
้ เรือกําปั่ นถูก
พายุ และต้านลมไม่ ไหว เราจึง ปล่อยไปตามลม 16 เมื่อ แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะ
เล็กๆแห่งหนึ่ งชื่อว่าคลาวดา เราจึงยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้แต่มีความลําบากมาก 17 เมื่อยก
เรือ ขึ้น แล้ว เราก็ เอาเชือกผูก โอบรอบเรือ กําปั่ นไว้ และเพราะกลั วว ่า จะเกยสันดอนทราย
จึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม 18 ครันร
้ ุ่งขึ้นเราก็ขนของบรรทุกทิง้ เสีย เพราะ
19
ถูก พายุ ใหญ่ พอถึง วันที ่ สามเราก็ ทิง้ เครือ
่ งใช้ ในเรือ กําปั่ นออกเสีย ด้วยมือ ของเราเอง
20 และเมื่อ ไม่ เห ็น ดวงอาทิตย์ หรือ ดวงดาวตัง
้ หลายวัน แล้ว และยัง ถูก พายุ ใหญ่ อยู่ ความ
หวังที่เราทัง้ หลายจะรอดนั ้นก็ล้มละลายไป
เปาโลได้รบ
ั การหนุนใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน

ครัน
้ เขาได้ อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึง ยืน อยู่ ในหมู่ เขากล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย
ท่านควรได้ ฟัง ข้าพเจ้า และไม่ ควรออกจากเกาะครีต เลย จะได้ พ้น จากอันตรายนี้ และไม่
เสีย สิง่ ของ 22 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอเตือนท่านทัง้ หลายให้ ทําใจดีๆ ไว้ ด้วยว่า ในพวกท่านจะไม่
21
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มี ผู้ ใดเสีย ชีวต
ิ จะเสี ยก ็ แต่ เรือ เท่านั ้น 23 เพราะว่า เมื่อ คืน นี้ เองทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ นั ้นได้ มายืนอยู่ใกล้ ข้าพเจ้า 24 ทู ตนัน
้ กล่าวว่า
‘เปาโลเอ๋ย อย่า กลัว เลย ท่านจะต้องเข้า เฝ้า ซี ซาร์ ส่วนคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในเรือก ั บท ่านนั ้น
ดู เถิด พระเจ้า จะทรงโปรดให้ รอดตายเพราะเห็น แก่ ท่าน � 25 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลาย
จงทําใจดีๆ ไว้ เพราะข้าพเจ้า เชื่อ พระเจ้า ว่า การณ์ จะเป็น ไปเหมือนอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรง
กล่าวแก่ ข้าพเจ้า นั ้น 26 แต่ ว่า เราจะต้องเกยเกาะแห่ง หนึ่ ง� 27 จนถึง คื นที ่ สิ บสี่ แล้ว เราก็
ยังถูกซัดไปซัดมาอยู่ในทะเลอาเดรีย ประมาณเที่ยงคืนพวกกะลาสีก็สําคัญว่ามาใกล้แผ่น
ดินแล้ว 28 ครัน
้ หยัง่ นํ้าดูก็วัดได้ลึกสี่สิบเมตร เมื่อไปอีกหน่ อยหนึ่ งกห
็ ยัง่ นํ้าวัดอีกได้สามสิบ
เมตร 29 เขาก็ กล ั วว ่า จะโดนฝั่ งที่ มี หิน จึง ทอดสมอท้ายสี่ ตัว แล ้ว ตัง้ หน้า คอยเวลารุ ง่ เช้า
30 เมื่อ พวกกะลาสี หาช่องจะหนี จากกําปั่ นและได้ หย่อนเรือ เล็ก ลงที่ ทะเลแล้ว ทํา ที วา
่ จะ
ทอดสมอจากหัวเรือ 31 เปาโลจึงกล่าวแก่ นายร้อยและพวกทหารว่า “ถ้าคนเหล่านั ้นไม่คง
อยู่ ในกําปั่ น ท่านทัง้ หลายจะรอดตายไม่ ได้ เลย � 32 พวกทหารจึง ตัด เชือกที่ ผูก เรือ เล็ก ให้
เรือตกลงไป 33 เมื่อจวนรุ ง่ เช้าเปาโลจึงวิงวอนคนทัง้ ปวงให้รบ
ั ประทานอาหารและกล่าวว่า
“วันนี้ เป็นวนที
ั สิ
่ บสี่ที่ท่านทัง้ หลายต้องค้างอยูใ่ นเรือและอดอาหารมิได้รับประทานอะไรเลย
34 ฉะนั ้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทัง
้ หลายให้รบ
ั ประทานอาหารเสียบ้าง เพื่อจะดํารงชีวต
ิ อยู่
35
ได้ เพราะเส้นผมของผู้ หน่งึ ผู้ ใดในพวกท่านจะไม่ เสีย ไปสัก เส้น เดียว� ครัน
้ กล่าวอย่าง
นั ้นแล้ว ท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทัง้ ปวง เมื่อหักแล้ วก็
เริม
่ รับประทาน 36 คนทัง้ ปวงก็ มีกําลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วย 37 เราทัง้ หลายที่ อยู่
ในกําปั่ นนั ้นรวมสองร้อยเจ็ดสิบหกคน 38 เมื่อรับประทานอาหารอิม
่ แล้ว จึงขนข้าวสาลี ใน
กําปั่ นทิง้ เสียในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบาขึ้น 39 ครัน
้ สว่างแล้วเขาก็ไม่รูว่้ าเป็นแผ่นดินอะไร แต่
เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่ งที่มีหาด จึงตกลงกันว่า ถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั ้น 40 เขาจึงตัด
สายสมอทิง้ เสียในทะเล แล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือ และชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรง
เข้าไปหาฝั่ ง 41 ครัน
้ มาถึง ตําบลหนึ่ ง ที่ ทะเลสองข้างบรรจบกัน กํา ปั่ นก ็ เกยดิน หัว เรือ ติด
แน่ นออกไม่ ได้ แต่ ท้ายเรือนันก
้ ็แตกออกด้วยกําลังคลื่น 42 พวกทหารคิดจะฆ่านั กโทษทัง้
หลายเสีย กลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายนํ้าหนี ไปได้ 43 แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตาย จึง
ห้ามพวกทหารมิให้ทําตามความคิดนั ้น แล้วสัง่ คนทัง้ หลายที่วา่ ยนํ้าเป็นให้กระโดดนํ้าว่าย
ไปหาฝั่ งก่อน 44 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่เหลือนั ้นกเ็ กาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้กําปั่ นทีห
่ ก
ั ไปบ้าง
ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็ถึงฝั่ งรอดตายหมดทุกคน

28
ทุกคนขึ้นฝั่ งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
1 ครัน
้ รอดพ้นภัยแล้ว

พวกเขาจึงรู ว้ า่ เกาะนั ้นชื่อมอลตา 2 ฝ่ายชาวป่านั ้ นมีความกรุ ณา
แก่ พวกเราเป็ นอ ัน มาก เขาก่อ ไฟรับรองเราทุก คนเพราะฝนตกและหนาว 3 เปาโลเก็ บก งิ่
ไม้ แห ้ งม ัด หนึ่ ง มาใส่ ไฟ มี งู พิษ ตัว หนึ่ ง ออกมาเพราะถูก ความร้อนกั ดม ือ ของเปาโลติ ดอย ู่
4 เมื่อพวกชาวป่ านั ้นเห็นงู ติ ดห้อยอยู่ที่ มือของเปาโล จึงพู ดกันว่า “คนนี้ คงเป็ นฆาตกรแน่
นอน ถึง แม้ ว่า รอดพ้น จากทะเลแล้ว พระผู้ทรงธรรมก็ ยงั ไม่ ยอมให้ รอดตายไปได้� 5 แต่
เปาโลได้ สะบัดมือให้งู ตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอันตรายประการใดไม่ 6 ฝ่ายเขาทัง้ หลาย
คอยดู อยู่ คิด ว่า ท่านจะบวมขึ้น หรือ จะล้ม ลงตายทั นที แต่ ครัน
้ เขาคอยดู อยู่ช้า นานมิ ได้ เห ็
นท่านเป็นอะไร เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอส
ั ได้รบ
ั การรักษาให้หาย
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เจ้ าแห่ง เกาะนั ้น ชื่อ ปู บ ลิ อส
ั มี ไร่นาอยู่ ใกล้ ตําบลนั ้น ท่านได้ ต้อนรับ เลี้ยงดู พวกเราไว้
อย่างดีสามวัน 8 ต่อมาบิดาของปูบลิอัสนัน
้ นอนป่วยอยู่ เป็นไข้และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไป
หาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หาย 9 ครัน
้ ทําอย่างนั ้นแล้ว คนอื่นๆที่เกาะนั ้น
10
ซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหา และเขาก็หายด้วย เขาทัง้ หลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการ
เมื่อ เราจะแล่น เรือ ไปจากที่ นั ่น เขาจึง นํา สิง่ ของที่ เราต้องการมาใส่ เรือ 11 ครัน
้ ล่วงไปสาม
เดือน พวกเราจึงลงในเรือกําปั่ นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยู่ที่เกาะนั ้นในฤดู
หนาว กําปั่ นลํานั ้นมีรู ปลูกแฝดชื่อแคสเตอร์และพอลลักซ์เป็นเครือ
่ งหมาย 12 พวกเราแวะ
ที่เมืองไซราคิว
้ ุ่งขึ้น
้ ส์จอดอยู่ที่นั ่นสามวัน 13 เราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยีอูม ครันร
ลมทิศ ใต้ ก็ พัด มา วัน ที่ สองจึง มาถึง เมืองโปทิ โอลี 14 เราพบพวกพี่ น้องที่ นั ่น และเขาเชิญ
เราให้หยุดพักอาศัยอยูก
่ ับเขาเจ็ดวัน แล้วเราจึงไปถึงกรุ งโรม 15 ครัน
้ พวกพีน
่ ้ องในกรุ งโรม
ได้ยน
ิ ข่าวพวกเรา เขาจึงออกมาพบเราที่ บ้านตลาดอัปปี อส
ั และที่ บ้านสามร้าน เมื่อเปาโล
เห็นเขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีกําลังใจดีขึ้น
7

เปาโลที่กรุ งโรม
ครัน
้ พวกเรามาถึง กรุ ง โรม นายร้อยได้ มอบพวกนั กโทษให้ กับ ผู้ บัญชาการของค่าย
นั ้น แต่ เขายอมให้ เปาโลอยู่ คนเดียวต่างหาก ให้ ทหารคนหนึ่ ง คุม ไว้ 17 ต่อ มาครัน
้ ล่วงไป
สามวัน แล้ว เปาโลจึง เชิญ พวกผู้ ใหญ่ ในพวกยิว มาประชุม กัน เมื่อ มาพร้อมหน้า กัน แล้ วท
่านจึง กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ถึง แม้ ว่า ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา ผิด สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด
ต่อ ชนชาติ หรือ ผิด ธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้า ยัง ต้องถูก มอบเป็น นั กโทษมาจาก
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น นั กโทษให้ อยู่ ในมือ ของพวกโรม 18 ครัน
้ พวกนั ้น ได้ ไต่ สวนข้าพเจ้า แล้
วก ็ ประสงค์ จะปล่อยข้าพเจ้า เสีย เพราะไม่ มี เหตุ อะไรที่ ข้าพเจ้า ควรจะต้องตาย 19 แต่ ว่า
เมื่อพวกยิวพูดคัดค้าน ข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรณ์ ถึงซีซาร์ แต่มิใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้อง
ชนร่วมชาติ ของข้าพเจ้า 20 เหตุ ฉะนั ้นเพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทัง้ หลายมา เพื่อจะ
ได้ เห ็น หน้า และพู ดก ั บท ่าน เพราะที่ ข้าพเจ้า ถู กล ่ามโซ่ นี้ ก็ เนื่ องด้วยความหวัง ของชนชาติ
อิสราเอล� 21 เขาทัง้ หลายจึงตอบท่านว่า “พวกเราหาได้รบ
ั จดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าว
ถึงท่าน หรือหามีพวกพีน
่ ้ องผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดมารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่ 22 แต่ข้าพเจ้าทัง้
หลายปรารถนาจะฟัง ท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่า พวกที่
ถือลัทธินี้ ก็ถูกติเตียนทุกแห่ง� 23 เมื่อเขานั ดวันพบกับท่าน คนเป็นอันมากก็พากันมาหายัง
ที่อาศัยของท่าน ท่านจึงกล่าวแก่เขาตัง้ แต่เช้าจนเย็น เป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้า
และชักชวนให้ เขาเชื่อ ถือ ในพระเยซู โดยใช้ ข้อความจากพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และ
24 คําที่ท่านกล่าวนั ้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ
จากคัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
16

เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ
เมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่า “พระวิญญาณ
บริสุทธิต
์ รัสกับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ถูกต้องดีแล้ว 26 ว่า
‘จงไปหาชนชาติ นี้ และกล่าวว่า พวกเจ้า จะได้ ยิ นก ็ จริง แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็ จริง แต่ จะไม่
สังเกต 27 เพราะว่าจิตใจของชนชาติ นี้ ก็ เฉื่ อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่าเขาจะ
เห็น ด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหัน กลับ
มา และเราจะรักษาเขาให้หาย� 28 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงรูว่้ า ความรอดของพระเจ้าได้
ไปถึงคนต่างชาติแล้ว และเขาจะฟังด้วย� 29 เมื่อเปาโลได้กล่าวคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว พวกยิ
วก ็ ได้ จากไป และได้ เถียงกัน เป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึง ได้ อาศัย อยู่ครบสองปี ในบ้านที่ ท่าน
25 และเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไป
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เช่า และได้ต้อนรับคนทัง้ ปวงที่มาหาท่าน 31 ทัง้ ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสัง่ สอน
เรือ
่ งพระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้า ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดขัดขวาง

หนั งสือโรม 1:1
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดับดังต่อไปนี้ 1 และ 2 เธสะโลนิ กา 1 และ 2 โค
รินธ์ กาลาเทีย โรม ฟีเลโมน โคโลสี เอเฟซัส ฟีลิปปี 1 ทิโมธี ทิตัสและ 2 ทิโมธี (เปาโลอาจ
เป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู ด้วย แม้หนังสือเล่ มนัน
้ ไม่ได้ บอกชื่อของผู้เขียนก็ ตาม) แต่ ในพระ
คัมภีรใหม่
์
หนังสือเหล่านี้ ไม่ได้เรียงตามลําดับนี้
เปาโลเกิด ที่ เมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุ กี� ท่านได้ เรียนศาสนาศาสตร์จากอาจารย์ กามา
ลิ เอลที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อสเทเฟนถู กหินขว้างจนตายเปาโลได้ อยู่ที่ นั ่นด้วย เปาโลรับเชื่อ
ขณะที่ ท่านกําลัง เดิน ทางไปยัง เมืองดามัสกัส ท่านได้ อยู่ ที่ ประเทศอาระเบีย เป็น เวลา 3 ปี
ท่านทํางานที่ เมืองทาร์ซัส และได้ กลายเป็ นม ิช ชัน นารีที่ ยิง่ ใหญ่ ในการประกาศแก่ คนต่าง
ชาติ เปาโลเคยนั บถือศาสนายิว มีการศึกษาจากชาวกรีก (เป็นพวกแสวงหาความรู �
้ และ
เป็น ชนชาติ โรมัน พระเจ้า ได้ ทรงจัด เตรียมเปาโลไว้ พร ้ อมสําหรับ งานใหญ่ และการทุกข์
ทรมานในชีวต
ิ ของท่าน
ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลไปเยีย
่ มเมืองโคริน ธ์ (ปี ค�ศ� 57-58) ท่านได้ เข ียนจดหมายฉบั
บน ี้ ไปถึง ชาวโรมัน และส่ง คํา คํานั บ มาจากอาควิลลาและปริสส ิลลา ซึ่ง เปาโลเคยทํา เต็นท์
ด้วยกันกับเขา (รม 16:3-5; กจ 18:3) เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้หลังจากที่ท่านได้รบ
ั เงิน
ถวายจากชาวโคริน ธ์ ซึ่ง ส่ง ไปถึง วิสุทธิชนที่ ยากจนที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (1 คร 16:1-3) และ
ขณะที่ท่านกําลังจะส่งเงินถวายนี้ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม (รม 15:25-27) ผู้ส่งจดหมายฉบับนี้
อาจจะเป็นฟอยเบซึ่งมาจากเคนเครียที่ อยู่ใกล้ เมืองโครินธ์ เปาโลมีแผนการที่ จะเดินทาง
ไปกรุ ง โรม (ซึ่ง สมัย นั ้ นม ี ประชาชนประมาณ 800,000 คน) และเห็ นว ่า ท่านได้ คํานั บ พวก
คริสเตียนหลายๆคนโดยได้ เอ ่ย ชื่อ เป็น รายบุคคล แต่ ให้ สังเกตว่า เปาโลไม่ ได้ คํา นั บ เปโตร
ในบทที่ 16 เพราะว่าเปโตรไม่เคยไปกรุ งโรม
หน ังสือ โรมเป็น หนั งสือ เล่ม หนึ่ ง ในพระคัมภีร ์ใหม่ ที่ เน้ น ถึง คํา สอนหลั กค ือ ความบาป
ความรอดโดยพระคุ ณ ความชอบธรรม ความรอดเป็น นิ ตย์ และความมัน
่ ใจในความรอด
บทที่ 12-15 พู ดถึง หน้าที่ ของคริสเตียน และในบทที่ 16 เปาโลคํานั บ พวกคริสเตียนที่ กรุ
งโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุ งโรม

เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวก และได้ ถู ก
แยกตัง้ ไว้สําหรับ ข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า 2 (คือ ข่าวประเสริฐ ที่ พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้
ล่วงหน้า โดยพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ ในพระคัมภีร ์อน
ั บริสุทธิ ์� 3 เก ี่ย วกับ พระ
บุตร ของ พระองค์ คือ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ผู้ บังเกิด ใน เชื้อ สาย ของ
ดาวิด ฝ่ายเนื้ อ หนั ง 4 แต่ ฝ่ายพระวิญญาณแห่ง ความบริ สุทธิ ์ นั้น บ่ง ไว้ ด้วยฤทธานุ ภาพ
คือ โดยการเป็น ขึ้น มาจากความตายว่า เป็น พระบุตรของพระเจ้า 5 โดยทางพระองค์ นั้น
พวกข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พระคุณ และหน้า ที่ เป็ นอ ัค รสาวก เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ ให้
ชนชาติ ต่างๆเชื่อฟังตามความเชื่อนั ้น 6 รวมทัง้ พวกท่านที่ พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของ
พระเยซู คริสต์ ด้วย 7 เรียน บรรดาท่านที่ อยู่ ในกรุ ง โรม ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงรัก และทรงเรียก
ให้ เป็ นว ิ สุทธิชน ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเราทัง้ หลาย และ
จากพระเยซู คริสต์เจ้า จงดํารงอยู่กับพวกท่านเถิด 8 ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ
1
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พระเจ้า ของข้าพเจ้า โดยทางพระเยซู คริสต์ เหตุ ด้วยท่านทัง้ หลาย เพราะว่า ความเชื่อ ของ
พวกท่านเลื่องลือไปทัว่ โลก 9 เพราะพระเจ้าผู้ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวต
ิ จิตใจของข้าพเจ้า
ในข่าวประเสริฐ แห่ง พระบุตรของพระองค์ นั ้น ทรงเป็น พยานของข้าพเจ้า ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า
อธิษฐานนั ้น ข้าพเจ้าเอ่ยถึงท่านทัง้ หลายเสมอไม่ว่างเว้น 10 ข้าพเจ้าทูลขอว่า ถ้าเป็ นที่พอ
พระทัย พระเจ้า แล้ว ให้ ข้าพเจ้า ได้ มี โอกาสไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย โดยอย่างหนึ่ ง อย่างใดใน
11
ที่สุด นี้ เพราะข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะได้ พบท่านทัง้ หลาย เพื่อ จะได้ นํา ของประทานฝ่าย
จิต วิญญาณมาให้ แก่ ท่านบ้าง เพื่อ เสริม กําลัง ท่านทัง้ หลาย 12 คือ เพื่อ ข้าพเจ้า และท่าน
ทัง้ หลายจะได้ หน ุน ใจซึ่ งก ัน และกัน โดยความเชื่อ ของเราทัง้ สองฝ่าย 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย
บัดนี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลายทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้ หลายครัง้ แล้ วว ่า จะมาหา
ท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วย เช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติอื่นๆ (แต่
จนบัดนี้ ก็ ยั งม ี เหตุ ขัดข้องอยู�
่ 14 ข้าพเจ้า เป็น หนี้ ทัง้ พวกกรีก และพวกชาวป่า ด้วย เป็น
หนี้ ทัง้ พวกนั ก ปราชญ์ และคนเขลาด้วย 15 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เต็มใจพร้อมที่ จะประกาศข่าว
ประเสริฐ แก่ ท่านทัง้ หลายที่ อยู่ ในกรุ ง โรมด้วย 16 ด้วยว่า ข้าพเจ้า ไม่ มี ความละอายในเรือ
่ ง
ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั ้นเป็นฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุก
คนที่ เชื่อ ได้ รับ ความรอด พวกยิ วก ่อน และพวกกรีกด ้วย 17 เพราะว่า ในข่าวประเสริฐ นั ้น
ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออก โดยเริม
็
่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตาม
่ ต้นกความเชื
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ�
คนที่ได้รับความสว่างได้หน
ั กลับไปสู่ความมืด
18 เพราะว่า พระเจ้า ทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์ จากสวรรค์ ต่อ ความอธรรมและ
ความไม่ชอบธรรมทัง้ มวลของมนุษย์ ที่เอาความไม่ชอบธรรมนั ้นขัดขวางความจริง
จักรวาลพิสูจน์วา่ มีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่
19 เหตุ ว่า เท่า ที่ จะรู จ
้ ัก พระเจ้า ได้ ก็ แจ ้ งอยู่ กับ ใจเขาทัง้ หลาย เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรง
โปรดสําแดงแก่ เขาแล้ว 20 ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ ไม่ ปรากฏของพระองค์ นั ้น
คือฤทธานุภาพอันนิ รน
ั ดร์และเทวสภาพของพระเจ้า ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิง่ ที่ พระองค์
ได้ ทรงสร้าง ฉะนั ้นเขาทัง้ หลายจึงไม่ มี ข้อแก้ตัวเลย 21 เพราะถึงแม้วา่ เขาทัง้ หลายได้ รู จั
้ ก
พระเจ้า แล้ว เขาก็ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ ให้ สมกั บท ี่ ทรงเป็น พระเจ้า หรือ หาได้
ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิง่ ที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป
ความเข้าใจได้กลับกลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป 23 และเขาได้เอาสง่าราศี
ของพระเจ้า ผู้ เป็น อมตะ มาแลกกับ รู ป มนุษย์ ที่ ต้องตายหรือ รู ป นก รู ปสัตว์สี ่ เท้า และรู ป
สัตว์เลื้อยคลาน
22 เขาอ้างตัวว่าเป็ นคนมีปั ญญา

พระเจ้าทรงมอบมนุษย์ไว้กับความบาป การนั บถือรู ปเคารพ รักร่วมเพศ และความเลว
ทราม
24 เหตุ ฉะนั ้น พระเจ้า จึง ทรงปล่อยเขาให้ประพฤติ อุ ลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา
ให้ เขากระทํา สิง่ ซึ่ง น่า อัปยศทางกายต่ อก ัน 25 เขาได้ เปล ี่ยนความจริง ของพระเจ้า ให้ เป็น
ความเท็จ และได้ นม ัส การและปรนนิ บั ติ สิ ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ ผู้ ทรง
สร้าง ผู้ สมจะได้ รบ
ั ความสรรเสริญ เป็น นิ ตย์ เอเมน 26 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงปล่อย
ให้เขามี ราคะตัณหาอัน น่า อัปยศ แม้แต่ พวกผู้ หญิง ของเขาก็ เปล ี่ยนจากการสัมพันธ์ตาม
ธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติ
เช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกัน ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอ
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ัน ชัว่ ช้า อย่างน่า ละอาย เขาจึง ได้ รบ
ั ผลกรรมอัน สมควรแก่ ความผิด ของเขา 28 และเพราะ
เขาไม่เห็นชอบที่จะรู จ
้ ักพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติสิ่งที่
29
ไม่เหมาะสม พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม การล่วงประเวณี ความชัว่ ร้าย ความ
โลภ ความมุ่ง ร้าย เต็ม ไปด้วยความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การ
คิดร้าย พูดนิ นทา 30 ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า หยาบคาย จองหอง อวดตัว ริทําชัว่ อย่าง
ใหม่ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา 31 อปัญญา ไม่รักษาคําสัญญา ไม่มีความรักกัน ไม่ยอมคืนดีกัน
ปราศจากความเมตตา 32 แม้ เขาจะรู ก
้ ารพิพากษาของพระเจ้า ที่ วา่ คนทัง้ ปวงที่ ประพฤติ
เช่น นั ้น สมควรจะตาย เขาก็ ไม่ เพียงประพฤติ เท่านั ้น แต่ ยัง เห็นดี กับ คนอื่นที ่ ประพฤติ เช่น
นั ้นด้วย

2
พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน

1 เหตุ ฉะนั ้น

โอ มนุษย์เอ๋ย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อ่น
ื นั ้น ท่านไม่มีข้อ
แก้ตัวเลย เพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่น ท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วย เพราะว่าท่านที่กล
่าวโทษเขาก็ ยงั ประพฤติ อยู่ อย่างเดียวกับ เขา 2 แต่ เรารู แน่
้ ว ่า การที่ พระเจ้า ทรงพิพากษา
3
ลงโทษคนที่ ประพฤติ เช่น นั ้ นก ็ เป็น ตามความจริง โอ มนุษย์ เอ๋ย ท่านที่ กล ่าวโทษคนที่
ประพฤติ เช่น นั ้น และท่านเองยัง ประพฤติ เช่น เดียวกับ เขา ท่านคิด หรือ ว่า ท่านจะพ้น จาก
การพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ 4 หรือว่าท่านประมาทพระกรุ ณาคุณอันอด
ุ มและความ
อดกลัน
้ พระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า พระกรุ ณาคุณ ของพระเจ้า
5
นั ้ นม ุ่ง ที่ จะชักนํา ท่านให้กล ับ ใจใหม่ แต่ เพราะท่านใจแข็ง กระด้างไม่ ยอมกลับ ใจ ท่านจึง
สํ่าสมพระพิโรธให้แก่ตัวเองในวันแห่งพระพิโรธนั ้น ซึ่งพระเจ้าจะทรงสําแดงการพิพากษา
ลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์
ผู้ที่รักความชอบธรรม

พระองค์ จะ ทรง ประทาน แก่ ทุ ก คน ตาม ควร แก่ การก ระ ทํา ของ เขา 7 สําหรับ คน ที่
พากเพียรทําความดี แสวงหาสง่าราศี เกียรติ และความเป็นอมตะนั ้น พระองค์จะประทาน
ชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์ให้ 8 แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธ และลงพระอาชญาแก่คนทีม
่ ักยกตนข่มท่าน
9
และไม่เชื่อฟังความจริง แต่เชื่อฟังความอธรรม ความทุกข์เวทนาจะเกิดแก่จิตใจทุกคนที่
ประพฤติชัว่ แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วย 10 แต่สง่าราศี เกียรติ และสันติสุขจะ
เกิดมีแก่ทุกคนที่ ประพฤติดี แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วย 11 เพราะว่าพระเจ้า
ไม่ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใดเลย 12 เพราะคนทัง้ หลายที่ ไม่มี พระราชบัญญัติ และทําบาปจะ
ต้องพินาศโดยไม่อา้ งพระราชบัญญัติ และคนทัง้ หลายที่มีพระราชบัญญัติและทําบาปก็จะ
ต้องถูกพิพากษาตามพระราชบัญญัติ 13 (เพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังพระราชบัญญัติเท่านั ้น
หาใช่ ผู้ ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ไม่ แต่ คนที ่ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ ต่าง
หากเป็นผู้ชอบธรรม 14 เพราะเมื่อชนต่างชาติ ซ่ึงไม่มีพระราชบัญญัติได้ ประพฤติ ตามพระ
ราชบัญญัติโดยปกติวิสัย คนเหล่านี้ แม้ไม่มีพระราชบัญญัติก็เป็นพระราชบัญญัติแก่ตัวเอง
15 คือแสดงให้เห็นการกระทําที่เป็ นตามพระราชบัญญัตินั ้ นมีจารึกอยูใ่ นจิตใจของเขา และ
ใจสํานึ กผิดชอบก็ เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั ้นแหละ จะกล่าว
โทษตัวหรืออาจจะแก้ตัวให้เขา) 16 ในวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดย
พระเยซูคริสต์ ทัง้ นี้ ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น
6

พิธเข
ี ้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก

หนั งสือโรม 2:17

1227

หนั งสือโรม 3:12

ดู เถิด ท่านเรียกตัว เองว่า ยิว และพึ่ง พระราชบัญญั ติ และยกพระเจ้า ขึ้น อวด 18 และ
ว่า ท่านรู จ
้ ัก พระทัย ของพระองค์ และเห็น ชอบในสิง่ ที่ ประเสริฐ เพราะว่า ท่านได้ เรียนรู ใน
้
19
พระราชบัญญั ติ
และท่านมัน
่ ใจว่า ท่านเป็น ผู้ จูง คนตาบอด เป็น ความสว่างให้ แก่ คน
20
ทัง้ หลายที่ อยู่ในความมืด เป็น ผู้ สอนคนโง่ เป็ นคร ู ของเด็ก เพราะท่านมี แบบอย่างของ
ความรู ้และความจริง ในพระราชบัญญั ติ นั ้น 21 ฉะนั ้น ท่านซึ่ง เป็น ผู้ สอนคนอื่น จะไม่ สอน
ตัว เองหรือ เมื่อ ท่านเทศนาว่า ไม่ ควรลัก ทรัพย์ ตั วท ่านเองลัก หรือ เปล่า 22 ท่านผู้ ที่ สอน
ว่าไม่ ควรล่วงประเวณี ตั วท่านเองล่วงประเวณี หรือเปล่า ท่านผู้รงั เกียจรู ปเคารพ ตั วท่าน
เองปล้ นว ิ หารหรือ เปล่า 23 ท่านผู้ โอ้ อวดในพระราชบัญญั ติ ตั วท ่านเองยัง ลบหลู่ พระเจ้า
ด้วยการละเมิดพระราชบัญญัติ หรือเปล่า 24 เพราะมี เขียนไว้แล้วว่า ‘คนต่างชาติ พู ดหมิน
่
ประมาทต่อ พระนามของพระเจ้า ก็ เพราะท่านทัง้ หลาย� 25 ถ้า ท่านรักษาพระราชบัญญั ติ
พิธเข
ี ้าสุ หนัตก็เป็นประโยชน์ จริง แต่ถ้าท่านละเมิดพระราชบัญญัติ การที่ท่านเข้าสุ หนัตนั ้
นก็เหมือนกับว่าไม่ได้ เข้าเลย 26 เหตุ ฉะนั ้น ถ้าผู้ที่ ไม่ได้ เข้าสุ หนัตยังรักษาความชอบธรรม
แห่ง พระราชบัญญั ติ แล้ว การที่ เขาไม่ ได้ เข ้าสุ หน ั ตน น
ั ้ จะถือ เหมือนกับ ว่า เขาได้ เข ้าสุ หน
ัต แล้ว ไม่ ใช่ หรือ 27 และคนทัง้ หลายที่ ไม่ เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง เป็น ตามธรรมชาติ อยู่ แล้ว แต่ ได้ ทํา
ตามพระราชบัญญัติ เขาจะปรับโทษท่านผู้มีประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุ หนัตแล้ว
แต่ ยัง ละเมิด พระราชบัญญั ติ นั ้น 28 เพราะว่า ยิว แท้ มิใช่ คนที ่ เป็น ยิว แต่ ภายนอกเท่านั ้น
และการเข้า สุ หน ัต แท้ ก็ ไม่ใช่การเข้า สุ หน ัต ซึ่ง ปรากฏที่ เนื้ อ หนั ง เท่านั ้น 29 คนที ่ เป็น ยิว แท้
คือ คนที่ เป็น ยิว ภายใน และการเข้า สุ หน ัต แท้ นั้น เป็น เรือ
่ งของจิตใจตามจิต วิญญาณ มิใช่
ตามตัวบทบัญญัติ คนอย่างนั ้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ
17

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอันพิเศษแก่พวกยิว
ถ้า เช่น นั ้น พวกยิว จะได้ เปรียบคนอื่น อย่างไร และการเข้า สุ หน ั ตน น
ั ้ จะมี ประโยชน์
2
อะไร มี ประโยชน์ มากในทุก สถาน เป็น ต้ นว ่า พวกยิว ได้ เป็น ผู้รบ
ั มอบให้ รก
ั ษาพระดํารัส
ของพระเจ้า 3 ถึงมีบางคนไม่เชื่อ ความไม่เชื่อของเขานั ้นจะทําให้ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
ไร้ประโยชน์ หรือ 4 ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ถึง แม้ ทุ กคนจะพู ดม ุ สาก ็ ขอให้
พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง เถิด ตามที่ มี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เพื่อ พระองค์ จะได้ ปรากฏว่า ทรงเป็น
ผู้ สัตย์ ซื่อ ในพระดํารัส ทัง้ หลายของพระองค์ และทรงมี ชย
ั เมื่อ เขาวินิจฉั ย พระองค์� 5 แต่
ถ้า ความอธรรมของเราเป็น เหตุ ให้ เห ็น ความชอบธรรมของพระเจ้า เราจะว่า อย่างไร จะ
ว่าพระเจ้าทรงลงอาญาโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั ้นหรือ (ข้าพเจ้าพู ดอย่างมนุษย์� 6 พระเจ้า
ไม่ ทรงโปรดให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น แล้ว พระเจ้า จะทรงพิพากษาโลกได้
อย่างไร 7 เพราะ ถ้า ความ จริง ของ พระเจ้า ปรากฏ มาก ยิง่ ขึ้น เพราะ เหตุ ความ อสัตย์ ของ
ข้าพเจ้า เป็ นที ่ ให้ เก ิด เกียรติยศแด่ พระองค์ แล้ว ทําไมเขาจึง ยัง ลงโทษข้าพเจ้า ว่า เป็น คน
บาป 8 และทําไมเราจึง ไม่ ทําความชัว่ เพื่อ ความดี จะได้ เกิด ขึ้น (ตามที่ เราได้ ถู กกล่า วร้าย
และตามที่ บางคนยืน ยั นว ่า เราได้ กล ่า วอย่างนั ้น� พระอาชญาของคนเช่น นั ้ นก ็ ยุติ ธรรม
แล้ว
1

ทุกคนเป็นคนบาป
9 ถ้า เช่น นั ้น จะเป็ น อย่างไร พวกเราจะได้ เปรียบกว่า พวกเขาหรือ เปล ่า เลย เพราะเราได้
ชี้แจงให้เห็นแล้วว่า ทัง้ พวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อํานาจของบาปทุกคน 10 ตาม
ที่ มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย 11 ไม่มีคนที ่เข้าใจ ไม่มี
คนที ่ แสวงหาพระเจ้า 12 เขาทุก คนหลงทางไปหมด เขาทัง้ ปวงเป็น คนไร้ค่า เหมือนกัน ทัง้
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สิน
้ ไม่มีสักคนเดียวที่ ทําดี ไม่มีเลย 13 ลําคอของเขาคือหลุมฝังศพที่ เปิ ดอยู่ เขาใช้ลิน
้ ของ
เขาในการล่อลวง ภายใต้ ริม ฝีปากของเขามี พิษ ของงู ร้าย 14 ปากของเขาเต็ มด ้วยคํา แช่
งด่าและคําขมขื่น 15 เท้าของเขาว่องไวในการทําให้นองเลือด 16 ในทางเดินของเขามีความ
พินาศและความทุกข์ 17 และเขาไม่รูจั
้ กทางแห่งสันติสุข 18 ในแววตาของเขาไม่มีความเกรง
กลัวพระเจ้า� 19 บัดนี้ เรารู แล
้ ้วว่าพระราชบัญญัติ ทุกข้อที่ ได้ กล่าวนั ้น ก็ได้กล่าวแก่ คนเห
ล่านั ้นที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคน และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกมีความผิด
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 20 เพราะฉะนั ้นจึงไม่มีเนื้ อหนั งคนหนึ่ งคนใดเป็นผู้ชอบธรรมใน
สายพระเนตรของพระเจ้า ได้ โดยการประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ เพราะว่า โดยพระราช
บัญญัตินั ้นเราจึงรู จ
้ ักบาปได้
ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
แต่ บัดนี้ ได้ ปรากฏแล้ วว ่า ความชอบธรรมของพระเจ้า นั ้น ปรากฏนอกเหนื อ พระราช
บัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติกับพวกศาสดาพยากรณ์ เป็นพยานอยู่
21

พระราชบัญญัติมัน
่ คงยิง่ ขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์
คือ ความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานโดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ สํา หรั
บท ุก คนและแก่ ทุ กคนที่ เชื่อ เพราะว่า คนทัง้ หลายไม่ ต่างกัน 23 เหตุ ว่า ทุก คนทําบาป และ
เสื่อมจากสง่า ราศี ของพระเจ้า 24 แต่ พระเจ้า ทรงพระกรุ ณาให้เราเป็น ผู้ ชอบธรรม โดยไม่
คิ ดม ูล ค่า โดยที่ พระเยซู คริสต์ ทรงไถ่ เราให้ พ้น บาปแล้ว 25 พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระเยซู ไว้
ให้ เป็ นที ่ ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื่อ ในพระโลหิต ของพระองค์ เพื่อ สําแดงให้ เห ็น
ความชอบธรรมของพระองค์ ในการที่ พระเจ้า ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย และทรงยกบาปที่ ได้
ทํา ไปแล้ วน น
ั ้ 26 และเพื่อ จะสําแดงความชอบธรรมของพระองค์ ในปัจจุบัน นี้ ว่า พระองค์
ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม และทรงโปรดให้ ผู้ ที่ เชื่อ ในพระเยซู เป็น ผู้ ชอบธรรมด้วย 27 เมื่อ เป็น
เช่นนั ้นแล้วเราจะเอาอะไรมาอวด ก็ หมดหนทาง จะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทาง อ้างหลัก
การประพฤติ หรือ ไม่ใช่ แต่ ต้องอ้างหลักของความเชื่อ 28 เหตุ ฉะนั ้นเราทัง้ หลายสรุ ปได้ ว่า
คนหนึ่ ง คนใดจะเป็น คนชอบธรรมได้ ก็ โดยอาศัย ความเชื่อ นอกเหนื อ การประพฤติ ตามพ
ระราชบัญญัติ 29 หรือว่าพระเจ้านั ้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั ้นหรือ พระองค์
ไม่ ทรงเป็น พระเจ้า ของชนต่างชาติ ด้วยหรือ ถู กแล้ว พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของชนต่าง
ชาติ ด้วย 30 เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์ เดียว และพระองค์ จะทรงโปรดให้คนที ่เข้าสุ
หน ัต เป็น คนชอบธรรมโดยความเชื่อ และจะทรงโปรดให้คนที ่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต เป็น คนชอบ
ธรรมก็ เพราะความเชื่ อด ุ จกัน 31 ถ้า เช่น นั ้น เราลบล้างพระราชบัญญั ติด ้วยความเชื่อ หรือ
ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เรากลับสนั บสนุนพระราชบัญญัติเสียอีก
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4
อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง
1 ถ้าเช่นนั ้น เราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราได้ประโยชน์ อะไรตามเนื้ อหนั งเล่า
พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
เพราะถ้า อับ ราฮัม เป็น ผู้ ชอบธรรมโดยการกระทํา ท่านก็ มี ทางที่ จะอวดได้ แต่ มิใช่
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 3 ด้วยว่าพระคัมภีรว์ า่ อย่างไร ก็ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และ
พระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน � 4 ดัง นั ้น คนที่ อาศัย การกระทํา ก็ ไม่ ถือว่า
บําเหน็ จที่ได้นั ้นเป็นเพราะพระคุณ แต่ถือว่า บําเหน็ จนัน
้ เป็นค่าแรงของงานที่ได้ทํา 5 ส่วน
คนที่มิได้อาศัยการกระทํา แต่ได้เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงโปรดให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรม
2
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ได้ ความเชื่อของคนนั ้นต้องนั บว่าเป็นความชอบธรรม 6 ดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของ
คนที่ พระเจ้าได้ ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรม โดยมิได้ อาศัยการกระทํา 7 ว่า ‘คนทัง้ หลาย
ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดยกความชัว่ ช้า ของเขาแล้ว และพระเจ้า ทรงกลบเกลื่อนบาปของเขา
แล้วก็เป็นสุข 8 บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุข�
ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ
หรือว่ามีแก่ พวกที่ มิได้ เข้าสุ หน
ั ตด ้วย เพราะเรากล่าวว่า “เพราะความเชื่อ นั ้น เองทรงถือว่า อับ ราฮัม เป็น คนชอบธรรม�
10 แต่ พระเจ้า ทรง ถือ อย่างไร เมื่อ ท่าน เข้า สุ หน ัต แล้ว หรือ หรือ เมื่อ ยัง ไม่ ได้ เข้า สุ หนั ต
มิใช่ เมื่อ ท่านเข้า สุ หน ัต แล้ว แต่ เมื่อ ท่านยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต 11 และท่านได้ เข ้าสุ หน ัต เป็น
เครือ
่ งหมายสําคัญ เป็น ตราแห่ง ความชอบธรรม ซึ่ง เกิด โดยความเชื่อ ที่ ท่านได้ มี อยู่ เมื่อ
ท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทัง้ ปวงที่เชื่อ ทัง้ ที่เมื่อเขายังไม่ได้เข้า
สุหนั ต เพื่อจะถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วย 12 และเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั ้ นที ่เข้า
สุหนั ต ที่ มิได้ เพียงแต่ เข ้าสุ หน ัต เท่านั ้น แต่ มี ความเชื่อ ตามแบบของอับ ราฮัม บิดาของเรา
ทัง้ หลาย ซึ่งท่านมีอยูเมื
่ ่ อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต
9 ถ้า เช่น นั ้น ความสุ ขม ี แก่ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต พวกเดียวหรือ

เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ

เพราะว่า พระสัญญาที่ ประทานแก่ อบ
ั ราฮัม และผู้ สืบ เชื้อ สายของท่าน ที่ ว่า จะได้ ทัง้
พิภพเป็น มรดกนั ้น ไม่ ได้ มี มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความชอบธรรมที่ เก ิด จาก
ความเชื่อ 14 เพราะถ้าเขาเหล่านั ้ นที่ถือตามพระราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไม่มี
ประโยชน์ อะไร และพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ 15 เพราะพระราชบัญญัตินั ้นกระทําให้
ทรงพระพิโรธ แต่ ที่ ใดไม่ มี พระราชบัญญัติ ที่ นั ่ นก ็ ไม่มี การละเมิด พระราชบัญญั ติ 16 ด้วย
เหตุ นี้ เองการที่ ได้ รับ มรดกนั ้น จึง ขึ้น อยู่ กับ ความเชื่อ เพื่อ จะได้ เป็น ตามพระคุ ณ เพื่อ พระ
สัญญานั ้นจะเป็นที่แน่ ใจแก่ผู้สืบเชื้อสายของท่านทุกคน มิใช่แก่ผู้สืบเชื้อสายที่ถือพระราช
บัญญั ติ พวกเดียว แต่ แก่ คนที ่ มี ความเชื่อ เช่น เดียวกับ อับ ราฮัม ผู้ เป็น บิดาของพวกเราทุก
คน 17 (ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘เราได้ ให้ เจ้ าเป็น บิดาของประชาชาติ มากมาย �) ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้ นชีวต
ิ ขึ้นมา และทรงเรียกสิง่
ของที่ ยังม ิ ได้ เป็น ให้เป็น ขึ้น 18 ฝ่ายอับ ราฮัมน น
ั ้ เมื่อ ไม่ มี หวัง ซึ่ง เป็ นที ่ น่า ไว้ใจก็ ยงั ได้ เชื่อ ไว้
ใจ มีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย ตามคําที่ได้ตรัสไว้แลวว
้ ่า ‘เชื้อสาย
ของเจ้าจะเป็นเช่นนั ้น� 19 และความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอยลง ถึงแม้อายุของท่านได้
ประมาณร้อยปี แล้ว ท่านก็ มิได้ คิด ว่า ร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้ว และมิ ได้ คิด
ว่า ครรภ์ นางซาราห์ เป็น หมัน 20 ท่านมิ ได้ หวัน
่ ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่
ท่านมีความเชื่อมน
ั ่ คงยิง่ ขึ้น จึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า 21 ท่านเชื่อมันว
่ ่า พระองค์ทรง
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ถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน 23 แต่คําว่า ‘ทรงนั บว่าเป็นความชอบ
ธรรมแก่ ท่าน � นั ้น มิได้ เข ียนไว้สํา หรับท ่านแต่ ผู้ เดียว 24 แต่ สําหรับ พวกเราด้วย จะทรง
ถือว่า เราเป็น คนชอบธรรม คือ เราที่ เชื่อ วางใจในพระองค์ ผู้ ทรงให้ พระเยซู องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราฟื้ นขึ้น จากความตาย 25 คือ พระองค์ ผู้ ทรงถูก มอบไว้เพราะการละเมิด ของเรา
และได้ทรงฟื้ นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม
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เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราเป็น คนชอบธรรมเพราะความเชื่อ แล้ว เราจึ งม ี สันติ สุข กับ พระเจ้า
ทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 2 โดยทางพระองค์ เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณ
ที่ เรายืน อยู่โดยความเชื่อ และเราชื่นชมยินดี ในความหวัง ใจว่า จะได้ มี ส่วนในสง่า ราศี ของ
พระเจ้า 3 ยิง่ กว่า นั ้น เราชื่นชมยินดี ในความทุกข์ ยากด้วย เพราะเรารู ้วา่ ความทุกข์ ยาก
นั ้น ทําให้ เก ิด ความอดทน 4 และความอดทนทําให้ เก ิ ดม ี ประสบการณ์ และประสบการณ์
ทําให้เก ิ ดม ี ความหวัง ใจ 5 และความหวังใจมิ ได้ ทําให้เก ิด ความละอาย เพราะเหตุ วา่ ความ
รักของพระเจ้าได้ หลัง่ ไหลเข้าสู่ จิ ตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง พระองค์ ได้
ประทานให้แก่เราแล้ว 6 ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อช่วย
7
คนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนอาจ
ตายเพื่อ คนดี ก็ได้ 8 แต่ พระเจ้า ทรงสําแดงความรัก ของพระองค์ แก่ เราทัง้ หลาย คือ ขณะ
ที่ เรายัง เป็น คนบาปอยู่ นั ้น พระคริสต์ ได้ ทรงสิน
้ พระชนม์ เพื่อ เรา 9 เพราะเหตุ นั้น เมื่อ เรา
เป็น คนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิต ของพระองค์ ยิง่ กว่า นั ้น เราจะพ้น จากพระพิโรธโดย
พระองค์ 10 เพราะว่า ถ้า ขณะที่ เรายัง เป็น ศั ตรู เราได้ กล ับ คืนดี กับ พระเจ้า โดยที่ พระบุตร
ของพระองค์สิน
้ พระชนม์ ยิง่ กว่านั ้ นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพ
ของพระองค์แน่ 11 มิใช่เพียงเท่านั ้น เราทัง้ หลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
1

ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น เช่น เดีย วกั บท ี่ บาปได้ เข ้า มาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็ เก
ิ ดมา เพราะ บาป นั ้น และ ความ ตาย ก็ ได้ แผ่ ไป ถึง มวล มนุษย์ ทุก คน เพราะ มนุษย์ ทุ ก คน
ทําบาป 13 (บาปได้ มี อยู่ ในโลกแล้ วก ่อ นมี พระราชบัญญัติ แต่ ที่ ใดไม่ มี พระราชบัญญัติ ก็
ไม่ ถือว่า มี บาป 14 อย่างไรก็ตามความตายก็ ได้ ครอบงํา ตลอดมาตัง้ แต่ อาด ัม จนถึง โมเสส
แม้ คนที ่ มิได้ ทําบาปอย่างเดียวกับ การละเมิด ของอาดัม ผู้ ซึ่ง เป็น แบบของผู้ ที่ จะเสด็จ มา
ภายหลัง 15 แต่ของประทานแห่งพระคุณนั ้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั ้นไม่ เพราะว่าถ้าคน
เป็ นอ ัน มากต้องตายเพราะการละเมิด ของคนๆเดียว มากยิง่ กว่า นั ้น พระคุณ ของพระเจ้า
และของประทานโดยพระคุณ ของพระองค์ ผู้ เดียวนั ้น คือ พระเยซู คริสต์ ก็ มี บริบูรณ์ แก่
คนเป็ นอ ัน มาก 16 และของประทานนั ้ นก ็ ไม่ เหมือนกับ ผลซึ่ง เกิด จากบาปของคนนั ้น คน
เดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการละเมิดเพียงครัง้ เดียวนั ้น ได้นําไปสู่การ
ลงโทษ แต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครัง้ นั ้นนําไปสู่ความชอบธรรม 17 เพราะ
ว่า ถ้า โดยการละเมิด ของคนนั ้น คนเดียว เป็น เหตุ ให้ ความตายครอบงํา อยู่ โดยคนนั ้น คน
เดียว มากยิง่ กว่า นั ้น คนทัง้ หลายที่ รบ
ั พระคุณ อัน ไพบูลย์ และรับ ของประทานแห่ง ความ
ชอบธรรม ก็ จะดํารงชีวต
ิ และครอบครองโดยพระองค์ ผู้เดียว คือพระเยซู คริสต์) 18 ฉะนั ้น
การพิพากษาลงโทษได้ มาถึง คนทัง้ ปวงเพราะการละเมิด ของคนๆเดียวฉั นใด ความชอบ
ธรรมของพระองค์ ผู้ เดียวก็ นํา ของประทานแห่ง พระคุณ มาถึง ทุก คนฉั น นั ้น คือ ความชอบ
ธรรมแห่งชีวต
ิ 19 เพราะว่าคนเป็ นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนๆเดียวที่ มิได้ เชื่อฟังฉั นใด
คนเป็ นอ ัน มากก็ เป็น คนชอบธรรมเพราะพระองค์ ผู้ เดียวที่ ได้ ทรงเชื่อ ฟัง ฉั น นั ้น 20 เมื่ อม ี
พระราชบัญญัติ ก็ ทําให้ มี การละเมิด พระราชบัญญั ติ ปรากฏมากขึ้น แต่ ที่ ใดมี บาปปรากฏ
มากขึ้น ที่ นั ่น พระคุณ ก็ จะไพบูลย์ ยิง่ ขึ้น 21 เพื่อ ว่า บาปได้ ครอบงํา ทําให้ ถึง ซึ่ง ความตาย
ฉั นใด พระคุณ ก็ ครอบงํา ด้วยความชอบธรรมให้ถึง ซึ่ง ชีวิตน ิ รน
ั ดร์ โดยทางพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉั นนั ้น
12
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6
การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ถ้า เช่น นั ้น แล้ว เราจะว่า อย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อ ไปเพื่อ ให้พระคุณ มี มากยิง่ ขึ้น
หรือ 2 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อ
ไปอย่างไรได้ 3 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า เราทัง้ หลายที่ ได้ รับ บัพ ติศ มาเข้า ในพระเยซู คริสต์ ก็ได้ รับ
บัพติศมานั ้นเข้าในความตายของพระองค์ 4 เหตุฉะนั ้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดย
การรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั ้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา
จากความตาย โดยเดชพระรัศมี ของพระบิดาอย่างไร เราก็ จะได้ ดําเนิ น ตามชีวต
ิ ใหม่ ด้วย
อย่างนั ้น 5 เพราะว่าถ้า เราเข้า สนิ ท กับ พระองค์ แล ้ว ในการตายอย่างพระองค์ เราก็ จะเป็น
ขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 6 เราทัง้ หลายรู แล
้ ้วว่า มนุษย์เก่า
ของเรานั ้นได้ ถู กตรึงไว้กับพระองค์ แล้ว เพื่อตั วที่บาปนั ้นจะถูกทําลายให้สิ ้นไป เพื่อเราจะ
ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 7 เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป 8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับ
พระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยูก
่ ับพระองค์ด้วย 9 เราทัง้ หลายรู อยู
้ ว่
่ า พระคริสต์ที่ทรง
ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนัน
้ จะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงําพระองค์ต่อไปไม่
10 ด้วยว่า ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตายนั ้น พระองค์ ได้ ทรงตายต่อ บาปหนเดียว แต่ ซึ่ง พระองค์
ทรงมีชีวิตอยูนั
่ ้น พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า
1

ทาสแห่งความชอบธรรม
เหมือนกันเช่นนั ้นแหละ ท่านทัง้ หลายจงถือว่า ท่านได้ ตายต่อบาปและมี ชีวิตอยู่เพื่อ
พระเจ้า ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 12 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้บาปครอบงํา กาย
ที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทําให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั ้น 13 อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่
บาป ให้ เป็น เครือ
่ งใช้ ในการอธรรม แต่ จงถวายตัว ของท่านแด่ พระเจ้า เหมือนหนึ่ ง คนที่
เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครือ
่ งใช้ในการชอบธรรมถวาย
14
แด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะมีอาํ นาจเหนื อท่านทัง้ หลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทัง้
หลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ 15 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะ
ทําบาปเพราะมิ ได้ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แต่ อยู่ ใต้ พระคุณ กระนั ้น หรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอม
ให้เป็นเช่นนั ้นเลย 16 ท่านทัง้ หลายไม่รู หรื
้ อว่า ท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคําของผู้ใด ท่าน
ก็ เป็น ทาสของผู้ ที่ ท่านเชื่อ ฟัง นั ้น คือ เป็น ทาสของบาปซึ่ง นํา ไปสู่ ความตาย หรือ เป็น ทาส
ของการเชื่อ ฟัง ซึ่ง นํา ไปสู่ ความชอบธรรม 17 แต่ จงขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะว่า เมื่ อก ่อน
นั ้น ท่านเป็น ทาสของบาป แต่ บัดนี้ ท่านมี ใจเชื่อ ฟัง หลัก คํา สอนนั ้น ซึ่ง ทรงมอบไว้ แก่ ท่าน
18 เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้กลายเป็ นทาสของความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้ายกเอา
ตัวอย่างมนุษย์มาพูด เพราะเหตุ เนื้ อหนั งของท่านอ่อนกําลัง เพราะท่านเคยให้อวัยวะของ
ท่านเป็น ทาสของการโสโครกและของความชัว่ ช้า ซ้อนชัว่ ช้า ฉั นใด บัดนี้ ท่านจงให้ อวัยวะ
ของท่านเป็น ทาสของความชอบธรรม เพื่อ ให้ ถึง ความบริสุทธิ ์ ฉั น นั ้น 20 เพราะเมื่อ ท่าน
ทัง้ หลายเป็น ทาสของบาป ความชอบธรรมก็ ไม่ ได้ ครอบครองท่าน 21 ขณะนั ้น ท่านได้ ผล
ประโยชน์ อะไรในการเหล่า นั ้น ซึ่ งบ ัด นี้ ท่านทัง้ หลายก็ ละอาย ด้วยว่าที่ สุดท้ายของการเห
ล่านั ้ นก็คือความตาย 22 แต่เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลับมา
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้ว ผลที่ ท่านได้รบก
ั ็คือความบริสุทธิ์ และผลสุดท้ายคือชีวตน
ิ ิ รน
ั
ดร์ 23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวตน
ิ ริ น
ั
ดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
11
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การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
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พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านไม่ รู หรื
้ อ (ข้าพเจ้า พู ดก ับ คนที่ รู พระราชบั
้
ญญัติ แล้ว) ว่า พระราช
บัญญั ติ นั ้ นม ี อาํ นาจเหนื อมนุษย์ เฉพาะในขณะที่ ยั งม ี ชี วิตอยู่ เท่านั ้น 2 เพราะว่า ผู้ หญิง ที่
สามี ยังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี สามี ภรรยา แต่ ถ้าสามี ตาย
ผู้ หญิง นั ้ นก ็ พ้น จากพระราชบัญญั ติว ่า ด้วยประเพณี สามี ภรรยา 3 ฉะนั ้น ถ้า ผู้ หญิง นั ้น ไป
แต่งงานกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่ นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณี แต่ถ้าสามี
ตายแล้ว นางก็ พ้น จากพระราชบัญญั ติ นั ้น แม้ นางไปแต่งงานกับ ชายอื่นก ็ หาผิด ประเวณี
ไม่ 4 เช่น นั ้น แหละ พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ
ทางพระกายของพระคริสต์ด้วย เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่น คือของพระองค์ผู้ทรงฟื้ นขึ้น
มาจากความตายแล้ว เพื่อเราทัง้ หลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า 5 เพราะว่าเมื่อเราเคย
มีชีวิตตามเนื้ อหนั ง ตัณหาชัว่ ซึ่งเป็นมาโดยพระราชบัญญัติ ได้ ทําให้อวัยวะของเราเกิดผล
นําไปสู่ความตาย 6 แต่บัดนี้ เราได้พ้นจากพระราชบัญญัติ คือได้ตายจากพระราชบัญญัติที่
ได้ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่า แต่จะ
ดําเนิ นชีวต
ิ ใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณ
1

พระราชบัญญัติชีว่
้ าทุกคนต้องการความรอด
7 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร ว่า พระราชบัญญั ติ คือ บาปหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้เป็ น
เช่น นั ้น เลย แต่ ว่า ถ้า มิ ใช่ เพราะพระราชบัญญั ติ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ รู จั
้ ก บาป เพราะว่า ถ้า
พระราชบัญญัติมิได้ห้ามว่า “อย่าโลภ� ข้าพเจ้าก็จะไม่รูว่้ าอะไรคือความโลภ 8 แต่ว่าบาปได้
ถือเอาพระบัญญัตินั ้นเป็นช่อง ทําให้ตัณหาชัวท
ุ อย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า เพราะว่าถ้าไม่
่ ก
มีพระราชบัญญัติ บาปก็ตายเสียแล้ว 9 เพราะครัง้ หนึ่ งข้าพเจ้าดํารงชีวต
ิ อยู่โดยปราศจาก
พระราชบัญญั ติ แต่ เมื่ อม ี พระบัญญั ติ บาปก็ กล ับ มี ข้ึ นอ ีก และข้าพเจ้า ก็ ตาย 10 พระบัญญั
ติ นั ้น ซึ่ งม ี ข้น
ึ เพื่อ ให้ มี ชว
ิ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า กลับ เป็น เหตุ ที่ ทําให้ ถึง ความตาย 11 เพราะว่า
ี ต
บาปได้ ถือเอาพระบัญญัติ นั ้นเป็นช่องทางล่อลวงข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วย
พระบัญญั ติ นั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้น พระราชบัญญั ติ จึง เป็น สิง่ บริสุทธิ์ และพระบัญญั ติ ก็ บริสุทธิ์
ยุติธรรม และดี 13 ถ้า เช่น นั ้น สิ ่ง ที่ ดี กล ับ ทําให้ ข้าพเจ้า ต้องตายหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอม
ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย บาปต่างหาก คือ บาปซึ่ง อาศัย สิง่ ที่ ดีน ั ้นทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้องตาย เพื่อ จะ
ให้ปรากฏว่า บาปนั ้น เป็น บาปจริง และโดยอาศัย พระบัญญั ติ นั ้น บาปก็ ปรากฏว่า ชัว่ ร้ายยิง่
นั ก 14 เพราะเรารูว้ า่ พระราชบัญญัตินั ้นเป็นโดยฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่เนื้ อ
หนั งถูกขายไว้ให้อยูใต้
่ บาป
การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้ อหนั งกับฝ่ายจิตวิญญาณ
15 ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจ การก ระ ทํา ของ ข้าพเจ้า เอง เพราะ ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ทํา สิง
่ ที่ ข้าพเจ้า
16
ปรารถนาที่ จะทํา แต่ กล ับ ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า เกลียดชัง นั ้น เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า ทํา สิง่ ที่
ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาที่ จะทํา ข้าพเจ้า ก็ ยอมรับ ว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ดี 17 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า
จึ งม ิ ใช่ ผู้ กระทํา แต่ ว่า บาปซึ่ง อยู่ ในตัว ข้าพเจ้า นั ่นเองเป็น ผู้ ทํา 18 ด้วยว่า ข้าพเจ้า รู ้วา่ ใน
ตัว ข้าพเจ้า (คือ ในเนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า� ไม่มี ความดี ประการใดอยู่ เลย เพราะว่า เจตนา
ดี ข้าพเจ้า ก็ มี อยู่ แต่ ซึ่ง จะกระทํา การดี นั้น ข้าพเจ้า หาได้ กระทํา ไม่ 19 ด้วยว่าการดี นั้น ซึ่ง
ข้าพเจ้า ปรารถนาทํา ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กระทํา แต่ การชัว่ ซึ่ง ข้าพเจ้า มิ ได้ ปรารถนาทํา ข้าพเจ้า
ยัง ทํา อยู่ 20 ถ้า แม้ ข้าพเจ้า ยัง ทํา สิง่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาจะทํา ก็ ไม่ใช่ ตัว ข้าพเจ้า เป็น ผู้
กระทํา แต่ บาปซึ่ง อยู่ ในตัว ข้าพเจ้า นั ่นเองเป็น ผู้ กระทํา 21 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า เป็น
กฎอย่างหนึ่ ง คือ เมื่อ ใดข้าพเจ้า ตัง้ ใจจะกระทํา ความดี ความชั ่วก ็ ยงั ติ ดอย ู่ ในตัว ข้าพเจ้า
22 เพราะ ว่า ส่วน ลึก ใน ใจ ของ ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า ชื่นชม ใน พระ ราช บัญญั ติ ของ พระเจ้า
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แต่ ข้าพเจ้า เห็ นม ี กฎอีก อย่างหนึ่ ง อยู่ ในอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่ง ต่อสู้ กับ กฎแห่ง จิตใจ
ของ ข้าพเจ้า และ ชักนํา ให้ ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ บังคับ กฎ แห่ง บาป ซึ่ง อยู่ ใน อวัยวะ ของ ข้าพเจ้า
24 โอ ข้าพเจ้า เป็ น คนเข็ญใจจริง ใครจะช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากร่างกายแห่ง ความตายนี้
ได้ 25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั ้น
ทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนื้ อหนั งข้าพเจ้ารับใช้
กฎแห่งบาป
23

8
ไม่มีการปรับโทษแก่คนทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์

เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ การปรับ โทษจึง ไม่ มี แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในพระเยซู คริสต์ ผู้ ไม่ ดําเนิ น
ตามฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามฝ่ายพระวิญญาณ 2 เพราะว่า กฎของพระวิญญาณแห่ง ชีวต
ิ ใน
พระเยซู คริสต์ ได้ ทําให้ ข้าพเจ้า พ้น จากกฎแห่ง บาปและความตาย 3 เพราะสิง่ ซึ่ง พระราช
บัญญั ติ ทําไม ่ ได้ เพราะเนื้ อ หนั ง ทําให้ออ
่ นกําลัง ไปนั ้น พระเจ้า ทรงใช้พระบุตรของพระองค์
มาในสภาพเสมือนเนื้ อ หนั ง ที่ บาปและเพื่อ ไถ่ บาป พระองค์ จึง ได้ ทรงปรับ โทษบาปที่ อยู่ ใน
เนื้ อหนั ง 4 เพื่อความชอบธรรมของพระราชบัญญัติจะได้สําเร็จในพวกเรา ผู้ไม่ดําเนิ นตาม
ฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ
1

อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณหรืออยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง

5 เพราะว่า

คนทัง้ หลายที่อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งก็ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของเนื้ อหนั ง แต่คนทัง้
หลายที่ อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณก็ ปักใจในสิง่ ซึ่ง เป็น ของของพระวิญญาณ 6 ด้วยว่า ซึ่ง ปักใจ
อยูก
่ ับเนื้ อหนั งก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยูก
่ ับพระวิญญาณก็คือชีวต
ิ และสันติสุข 7 เหตุ
ว่าใจซึ่งปักอยูก
่ ับเนื้ อหนั งนั ้นก็เป็นศัตรู ต่อพระเจ้า เพราะหาได้อยูใต้
่ บังคับพระราชบัญญัติ
8
ของพระเจ้าไม่ และที่จริงจะอยูใต้
่ บังคับพระราชบัญญัตินั ้นไม่ได้ เพราะฉะนั ้นคนทัง้ หลาย
ที่อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งจะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ 9 ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรง
สถิตอยู่ในท่านทัง้ หลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่
ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั ้นก็ไม่เป็นของพระองค์ 10 และถ้าพระคริสต์อยู่
ในท่านทัง้ หลายแล้ว ร่างกายก็ตายไปเพราะบาป แต่จิตวิญญาณก็มีชีวิตเพราะความชอบ
ธรรม 11 แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผูทรงชุ
้
บให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรง
สถิตอยูใ่ นท่านทัง้ หลาย พระองค์ผูทรงชุ
้
บให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนัน
้ จะ
ทรงกระทําให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ ด้วย โดยพระวิญญาณของพระองค์
ซึ่ง ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง้ หลาย 12 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย เหตุ ฉะนั ้น เราทัง้ หลายเป็น หนี้ แต่
มิใช่เป็นหนี้ ฝ่ายเนื้ อหนั งที่ จะดําเนิ นชีวต
ิ ตามเนื้ อหนั ง 13 เพราะว่าถ้าท่านทัง้ หลายดําเนิ น
ชีวต
ิ ตามฝ่ายเนื้ อหนั งแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทําลายการ
ของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะดํารงชีวต
ิ ได้
ผู้เชื่อเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกันกับพระคริสต์

ด้วยว่า พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงนําพาคนหนึ่ ง คนใด คนเหล่านั ้ นก ็ เป็น บุตร
ของพระเจ้า 15 เหตุ ว่า ท่านไม่ ได้ รับน ิสัย อย่างทาสซึ่ง ทําให้ ตกในความกลั วอ ีก แต่ ท่านได้
รับ พระวิญญาณผู้ทรงให้ เป็น บุตรซึ่ง ให้ เราทัง้ หลายร้องเรียกพระเจ้า ว่า “อับ บา� คือ พระ
บิดา 16 พระวิญญาณนั ้น เป็น พยานร่วมกับ จิต วิญญาณของเราทัง้ หลายว่า เราทัง้ หลาย
เป็น บุตรของพระเจ้า 17 และถ้า เราทัง้ หลายเป็น บุตรแล้ว เราก็ เป็น ทายาทคือ เป็น ทายาท
14

หนั งสือโรม 8:18

1234

หนั งสือโรม 8:36

ของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทัง้ หลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับ
พระองค์นั ้น ก็เพื่อเราทัง้ หลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วย
ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบ
กับ สง่า ราศี ซึ่ง จะ เผย ใน เรา ทัง้ หลาย 19 ด้วย ว่า สรรพ สิง่ ที่ ทรง สร้าง แล้ว มี ความ เพียร
คอยท่าปรารถนาให้บุตรทัง้ หลายของพระเจ้าปรากฏ 20 เพราะว่าสรรพสิง่ เหล่านั ้นต้องเข้า
อยู่ในอํานาจของอนิ จจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามพระองค์ผู้ทรงบันดาล
ให้เข้าอยูน
่ ั ้นด้วยมีความหวังใจ 21 ว่าสรรพสิง่ เหล่านั ้นจะได้รอดจากอํานาจแห่งความเปื่ อย
เน่า และจะเข้า ในเสรีภาพซึ่ งม ี สง่า ราศี แห่ งบ ุตรทัง้ หลายของพระเจ้า ด้วย 22 เรารู ้อยู่ ว่า
บรรดาสรรพสิง่ ที่ทรงสร้างนั ้น กําลังครํา่ ครวญและผจญความทุกข์ลําบากเจ็บปวดด้วยกัน
มาจนทุกวันนี้ 23 และไม่ใช่สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเท่านั ้น แต่เราทัง้ หลายเองด้วย ผู้ได้รับผลแรก
ของพระวิญญาณ ตัว เราเองก็ ยงั ครํา่ ครวญคอยจะเป็น อย่างบุตร คือ ที่ จะทรงไถ่ กายของ
เราทัง้ หลายไว้ 24 เหตุ ว่าเราทัง้ หลายรอดได้ เพราะความหวังใจ แต่ ความหวังใจในสิง่ ที่ เรา
เห็น ได้ หาได้ เป็น ความหวัง ใจไม่ ด้วยว่า ใครเล่า จะยัง หวัง ในสิง่ ที่ เขาเห็น 25 แต่ ถ้า เราทัง้
หลายคอยหวังใจในสิง่ ที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นั ้น
18 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า ความทุกข์ลําบากแห่งสมัยปั จจุบันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยกันกับเรา
พระวิญญาณก็ ทรงช่วยเราเมื่อ เราอ่อนกําลั งด ้วยเช่นก ัน เพราะเราไม่ รู ว่
้ าเราควรจะ
อธิษฐานขอสิง่ ใดอย่างไร แต่ พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อ เราด้วยความครํา่ ครวญซึ่ง
เหลือที่ จะพูดได้ 27 และพระองค์ ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ ก็ ทรงทราบความหมายของพระ
วิญญาณ เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า
26

ทรงเรียก ทรงประทานความรอด ทรงให้เป็นคนชอบธรรม ทรงประทานสง่าราศี
เรารู ้ ว่า พระเจ้า ทรงร่วมมื อก ับ คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์ ให้ เก ิด ผลอัน ดี ในทุก สิง่
คือ คนทัง้ ปวงที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกตามพระประสงค์ ของพระองค์ 29 เพราะว่า ผู้ หน ่งึ ผู้
ใดที่ พระองค์ ได้ ทรงทราบอยู่ แล้ว ผู้ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ ให้ เป็น ตามลักษณะพระฉาย
แห่ง พระบุตรของพระองค์ เพื่อ พระบุตรนั ้น จะได้ เป็น บุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่ น้องเป็ นอ
ัน มาก 30 ยิง่ กว่า นั ้น บรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้นั ้น พระองค์ ได้ ทรงเรียกมาด้วย และ
ผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมานั ้น พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม และผู้ ที่ พระองค์
ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม พระองค์ ก็ ทรงโปรดให้ มี สง่า ราศี ด้วย 31 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า
อย่างไร ถ้า พระเจ้า ทรงอยู่ ฝ่ายเราใครจะขัด ขวางเรา 32 พระองค์ ผู้ มิได้ ทรงหวงพระบุตร
ของพระองค์ เอง แต่ ได้ ทรงโปรดประทานพระบุตรนั ้นเพื่อเราทัง้ หลาย ถ้าเช่นนั ้นพระองค์
จะไม่ทรงโปรดประทานสิง่ สารพัดให้เราทัง้ หลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั ้นหรือ 33 ใครจะฟ้อง
คนเหล่านั ้ นที ่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้ พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ที่ ทําให้ เราเป็น คนชอบธรรมแล้ว
34 ใครเล่าจะเป็ นผู้ปรับโทษอีก ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์แล้ว และยิง่ กว่านั ้ นอีกได้
ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อ เรา
ทัง้ หลายด้วย
28

ผู้เชื่อได้รับความรอดนิ รน
ั ดร์
แล ้ว ใครจะให้ เราทัง้ หลายขาดจากความรัก ของพระคริสต์ ได้ เล่า จะเป็น ความยาก
ลําบาก หรือ ความทุกข์ หรือ การข่มเหง หรือ การกันดารอาหาร หรือ การเปลือยกาย หรือ
การถูก โพยภัย หรือ การถูก คมดาบหรือ 36 ตามที่ เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘เพราะเห็น แก่ พระองค์
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจึงถูกประหารวันยังคํ่า และนั บว่าเป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า�
35
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37 แต่ ว่าในเหตุ การณ์ ทัง
้ ปวงเหล่านี้

เรามีชย
ั เหลือล้นโดยพระองค์ ผู้ได้ ทรงรักเราทัง้ หลาย
38 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมนว
ั ่ ่า แม้ความตาย หรือชีวต
ิ หรือทูตสวรรค์ หรือผูมี
้ บรรดาศักดิ์ หรือ
ฤทธิเ์ ดชทัง้ หลาย หรือสิง่ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีในภายหน้า 39 หรือซึ่งสูง หรือ
ซึ่ง ลึก หรือ สิ่ งอ่น
ื ใดๆที่ ได้ ทรงสร้างแล้ วน น
ั ้ จะไม่ สามารถกระทํา ให้ เราทัง้ หลายขาดจาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยูในพระเยซู
่
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

9
ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา ใจสํานึ กผิดชอบของข้าพเจ้า
เป็น พยานฝ่ายข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ด้วย 2 ว่า ข้าพเจ้า มี ความทุกข์ หน ัก และ
เสียใจเสมอมิ ได้ ขาด 3 เพราะว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะให้ ข้าพเจ้า เองถูก สาปให้ ตัดขาดจาก
พระ คริสต์ เพราะ เห็น แก่ พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า คือ ญาติ ของ ข้าพเจ้า ตาม เนื้ อ หนั ง 4 พวก
เขาเป็น คนอิสราเอล ได้ รับ การทรงให้ เป็น บุตรของพระเจ้า และสง่า ราศี และบรรดาพันธ
สัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญัติ และการปรนนิ บติ
ั พระเจ้าและพระสัญญาทัง้
5
หลาย ทัง้ บรรพบุรุษ ก็ เป็น ของเขาด้วย และพระคริสต์ ก็ได้ ทรงถือ กําเนิ ด ตามเนื้ อ หนั ง ใน
เชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ เหนื อ สารพัด ผู้ ซึ่ง พระเจ้า จะทรงโปรดอวยพระพรเป็น
นิ ตย์ เอเมน
1 ข้าพเจ้าพูดตามความจริงในพระคริสต์

มิใช่ชาวยิวจะอยูฝ
่ ่ายจิตวิญญาณทุกคน
6 แต่ มิใช่ ว่า พระวจนะของพระเจ้า ได้ ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่า เขาทัง
้ หลายที่ เก ิ ดมาจาก
อิสราเอลนั ้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่ 7 และมิใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับรา
ฮัมเป็นบุตรแท้ ของท่าน แต่ วา่ ‘เขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค� 8 คือว่าเขาเห
ล่านั ้ นที ่เป็นบุตรตามเนื้ อหนั งจะนั บเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ได้ แต่ บุ ตรแห่งพระสัญญานั ้น
จึงจะนั บเป็นเชื้อสายได้ 9 เพราะพระวจนะแห่งพระสัญญามี วา่ ดังนี้ ‘คราวนี้ เราจะมาและ
นางซาราห์จะมีบุตรชาย�
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
และ มิ ใช่ เท่านั ้น แต่ ว่า นาง เรเบ คาห์ ก็ได้ มี ครรภ์ กับ ชาย คน หนึ่ งด ้วย คื ออ ิ สอัค
บรรพบุรุษของเรา 11 (แม้ก่อนบุตรนั ้นบังเกิดมา และยังไม่ได้กระทําดีหรือชัว่ เพื่อพระดําริ
ของพระเจ้า ในการทรงเลือกนั ้น จะตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ ไม่ใช่ ตามการกระทํา แต่ ตามซึ่ง พระองค์
12
ทรงเรียก) พระองค์จึงตรัสแก่นางนั ้นว่า ‘พีจะปรนนิ
่
บติ
ั น้ อง� 13 ตามที่มีคําเขียนไว้แลวว
้
14
่า ‘เราก็ยงั รักยาโคบ แต่เราได้เกลียดเอซาว� ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร พระเจ้าไม่ทรงยุ
ติธรรมหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 15 เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า ‘เรา
ประสงค์จะกรุ ณาผู้ใด เราก็จะกรุ ณาผู้นั ้น และเราประสงค์จะเมตตาผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้
นั ้น � 16 เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ ข้น
ึ แก่ ความตัง้ ใจหรือ การตะเกียกตะกายของเขา แต่ ขึ้น อยู่ กับ
พระเจ้าผู้ทรงสําแดงพระกรุ ณา 17 เพราะมีข้อพระคัมภีรที
์ ่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า ‘เพราะเหตุนี้
เองเราให้เจ้ ามีตําแหน่ งสูง ก็ เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของ
เราถูกประกาศออกไปทัว่ โลก� 18 เหตุฉะนั ้นพระองค์จะทรงพระกรุ ณาแก่ผูใ้ ด ก็จะทรงพระ
กรุ ณาผู้ นั ้น และพระองค์ จะทรงให้ผู้ ใดมี ใจแข็ง กระด้าง ก็ จะทรงให้ผู้ นั ้ นม ี ใจแข็ง กระด้าง
19 แล ้ วท ่า นก็ จะกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ทําไมพระองค์ จึง ยัง ทรงติ เตียน เพราะว่า
ผู้ ใดจะขัดขืน พระทัย ของพระองค์ ได้ � 20 โอ มนุษย์ เอ๋ย ดู ก่อน ท่านคือ ผู้ ใดเล่า ซึ่ง ท่านจะ
โต้ตอบกับ พระเจ้า ได้ สิ ่ง ซึ่ง ถูก ทํา ขึ้น แล้ วน ัน
้ จะกลับ ว่า แก่ ผู้ ทําได้ หรือ ว่า “ท่านได้ กระทํา
ข้าพเจ้าอย่างนี้ ทําไม� 21 ส่วนช่างปั้ นหม้อ ไม่มีสิทธิที
์ ่ จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้ นเป็นภา
10
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ชนะอันมีเกียรติอันหนึ่ ง และภาชนะอันไม่มีเกียรติอันหนึ่ งหรือ 22 แล้วถ้าโดยทรงประสงค์
จะสําแดงการลงพระอาชญา และทรงให้ ฤทธิ์เดชของพระองค์ ปรากฏ พระเจ้า ได้ ทรงอด
กลัน
้ พระทัย ไว้ ชา้ นานต่อ ผู้ เหล่า นั ้น ที่ เป็น ภาชนะอัน สมควรแก่ พระอาชญา ซึ่ง เตรียมไว้
สําหรับความพินาศ 23 เพื่อจะได้ทรงสําแดงสง่าราศีอนอ
ั ุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็น
ภาชนะแห่ง พระเมตตา ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมไว้ก่อนให้สมกับ สง่า ราศี 24 คือ เราทัง้
หลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้ว มิใช่จากยิวพวกเดียว แต่จากพวกต่างชาติด้วย
มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยูที
่ ่จะได้รบ
ั ความรอด
ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ไว้ในพระคัมภีร ์โฮเชยาว่า ‘เราจะเรียกเขาเหล่านั ้ นว ่า เป็น ชนชาติ
ของเรา ซึ่ง เมื่ อก ่อนเขาหาได้ เป็น ชนชาติ ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่า เป็ นที ่ รัก ซึ่ง เมื่ อก
่อนเขาหาได้ เป็ นที ่รก
ั ไม่ 26 และต่อ มาในสถานที่ ซ่ึงทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายไม่ ใช่
ชนชาติของเรา� ในที่นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่ 27 และ
ท่านอิสยาห์ได้ ร้องประกาศเรือ
่ งพวกอิสราเอลด้วยว่า ‘แม้พวกลู กอิสราเอลจะมากเหมือน
เม็ดทรายที่ทะเล แต่คนทีเหลื
่
ออยูเท่
่ านั ้นจะรอด 28 ด้วยว่าพระองค์จะทรงให้การนั ้นสําเร็จ
และจะให้สําเร็จ โดยเร็ว พลัน ในความชอบธรรม เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงให้การ
นั ้นสําเร็จโดยเร็วพลันบนพิภพนี้ � 29 และตามที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้ก่อนว่า ‘ถ้าองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธามิ ได้ ทรงเหลือ เชื้อ สายไว้ให้เราบ้าง เราก็ จะได้ เป็น เหมือ นเมืองโส
โดม และจะเป็น เหมือนเมืองโกโมราห์� 30 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร จะว่า พวกต่างชาติ
ที่ ไม่ ได้ ใฝ่ หาความชอบธรรม ก็ ยัง ได้ รบ
ั ความชอบธรรมคือ ความชอบธรรมที่ เก ิด ขึ้น โดย
ความเชื่อ 31 แต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม ก็ยังไม่ได้บรรลุ
ตามพระราชบัญญั ติ แห่ งความชอบธรรมนั ้น 32 เพราะอะไร เพราะเหตุ ที่ เขามิ ได้ แสวงหา
โดยความเชื่อ แต่ แสวงหาโดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ เขาจึง สะดุ ดก ้อนหิ นที ่ ให้
สะดุด นั ้น 33 ดัง ที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘จงดู เถิด เราได้ วางศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ไว้ในศิ โยนซึ่ง จะ
ทําให้สะดุด และหินก้อนหนึ่ งซึ่งจะทําให้ล้ม แต่ผู้ใดที่ เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความ
อับอาย�
25

10

ชนชาติอิสราเอลไม่รู จั
้ กความชอบธรรม
พี่ น้ องทัง้ หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคํา วิงวอนขอต่อ พระเจ้า เพื่อ
คนอิสราเอลนั ้น คือขอให้เขารอด 2 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขามีความกระตือรือร้นที ่
จะปรนนิ บัติพระเจ้า แต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่ 3 เพราะว่าเขาไม่รู จั
้ กความชอบธรรมของ
พระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตัง้ ความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรม
ของพระเจ้า 4 เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของพระราชบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความ
เชื่อได้รบ
ั ความชอบธรรม 5 โมเสสได้เขียนเรือ
่ งความชอบธรรมซึ่งมีพระราชบัญญัติเป็ นม
ูลฐานว่า ‘คนใดที่ประพฤติตามสิง่ เหล่านั ้นจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั ้น�
1

ความรอดที่ทรงให้แก่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระคริสต์

“อย่านึ กในใจของตั วว่า ใคร
จะขึ้น ไปบนสวรรค์� (คือ จะเชิญ พระคริสต์ ลงมาจากเบื้องบน� 7 หรือ “ใครจะลงไปยัง ที่
ลึก � (คือ จะเชิญ พระคริสต์ ข้น
ึ มาจากความตายอีก� 8 แต่ ความชอบธรรมนั ้ นว ่า อย่างไร
ก็ ว่า “ถ้อยคํา นั ้น อยู่ ใกล้ ท่าน อยู่ ในปากของท่านและอยู่ ในใจของท่าน� คือ คํา แห่ง ความ
เชื่อที่เราทัง้ หลายประกาศอยูนั
่ ้น 9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจาก
ความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็ นําไปสู่ ความชอบธรรม และการยอมรั
6 แต่ ความชอบธรรมที่ มี ความเชื่อ เป็ นม ูล ฐานว่า อย่างนี้ ว่า
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บด้วยปากก็ นําไปสู่ ความรอด 11 เพราะมีข้อพระคัมภีรว่
์ า ‘ผู้ใดที่ เชื่อในพระองค์ นั้นก็จะไม่
ได้รับความอับอาย� 12 เพราะว่าพวกยิวและพวกกรีก ไม่ทรงถือว่าต่างกัน ด้วยว่าทรงเป็น
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าองค์เดียวกันของคนทัง้ ปวง ซึ่งทรงโปรดอย่างบริบูรณแก่
์ คนทัง้ ปวงที่ทูล
13
ขอต่อพระองค์ เพราะว่า ‘ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�
ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

แต่ ผู้ ที่ ยัง ไม่ เชื่อ ในพระองค์ จะทูล ขอต่อ พระองค์ อย่างไรได้ และผู้ ที่ ยัง ไม่ ได้ ยิน ถึง
พระองค์ จะ เชื่อ ใน พระองค์ อย่างไร ได้ และ เมื่อ ไม่ มี ผู้ ใด ประกาศ ให้ เขา ฟัง เขา จะ ได้ยน
ิ
อย่างไรได้ 15 และถ้า ไม่ มี ใครใช้ เขาไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล
้ วว ่า ‘เท ้า ของคนเหล่านั ้ นที ่ ประกาศข่าวประเสริฐ แห่ง สันติ สุข และประกาศข่าวประเสริฐ
แห่งสิงอ
่ ันประเสริฐ ก็งามสักเท่าใด� 16 แต่มิใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั ้น เพราะอิส
ยาห์ได้ กล่าวไว้ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ใครเล่าได้ เชื่อสิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย� 17 ฉะนั ้น
ความเชื่อ เกิด ขึ้น ได้ ก็ เพราะการได้ ยิน และการได้ยน
ิ เกิด ขึ้น ได้ ก็ เพราะการประกาศพระ
วจนะของพระเจ้า 18 ข้าพเจ้าถามว่า “เขาทัง้ หลายไม่ได้ยินหรือ� เขาได้ยน
ิ แล้วจริงๆ ‘เสียง
ของพวกเขากระจายออกไปทัว่ แผ่น ดิน โลก และถ้อยคํา ของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่
สุดปลายพิภพ� 19 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “พลอิสราเอลไม่เข้าใจหรือ� ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า
‘เราจะให้เจ้ าทัง้ หลายอิจฉาผู้ ที่ ไม่ใช่ ชนชาติ เราจะยัว่ โทสะเจ้า ด้วยประชาชาติ ที่ เขลาชาติ
หนึ่ ง� 20 แลวอ
้ ิสยาห์กล้ากล่าวว่า ‘คนเหล่านั ้นทีมิ
่ ได้แสวงหาเราได้พบเรา เราได้ปรากฏแก่
คนที่มิได้ถามหาเรา� 21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอลว่า ‘เรายื่นมือของเราออกตลอด
วันต่อชนชาติหน่งึ ซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน
้ �
14

11
ชาวอิสราเอลที่เหลืออยูจะได้
่
รบ
ั ความรอด

เมื่อ เป็น เช่น นี้ แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พระเจ้า ทรงทอดทิง้ ชนชาติ ของพระองค์ แล ้ว
หรือ� ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ข้าพเจ้า เองก็ เป็น ชนชาติ อิสราเอล เป็น เชื้อ
สายของอับ ราฮัม เป็น ตระกูล เบนยามิน 2 พระเจ้า มิ ได้ ทรงทอดทิง้ ชนชาติ ของพระองค์ นั้
นที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่รู เรื
้ อ
่ งซึ่งเขียนไว้แล้วในพระคัมภีรกล
์ ่าวถึงท่าน
3
เอลียาห์หรือ ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่า
พวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ แท่น บูชาของพระองค์ เขาก็ ได้ ขุด ทําลายลงเสีย เหลือ
อยูแต่
่ ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่จะประหารชีวต
ิ ของข้าพระองค์� 4 แล
้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไร ว่าดังนี้ ‘เราได้เหลือคนไว้สําหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่งเป็นผู้
ที่ มิได้ คุ กเข่า ลงต่อ รู ป พระบาอัล� 5 เช่น นั ้น แหละบัดนี้ ก็ ยั งม ี พวกที่ เหลือ อยู่ ตามที่ ได้ ทรง
เลือกไว้ โดยพระคุ ณ 6 แต่ ถ้า เป็น ทางพระคุณ ก็ หาได้ เป็น เพราะทางการกระทํา ไม่ ฉะนั ้น
แล้ว พระคุณ ก็ ไม่ เป็น พระคุณ อีก ต่อ ไป แต่ ถ้า เป็น ทางการกระทํา ก็ หาได้ เป็น เพราะทาง
พระคุณไม่ ฉะนั ้นแล้ว การกระทําก็ไม่เป็นการกระทําอีกต่อไป
1

ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ
7 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็ นอย่างไร พวกอิสราเอลไม่พบสิง
่ ที่เขาแสวงหา แต่คนที่พระเจ้าได้ทรง
เลือกไว้นั้นเป็น ผู้ได้ พบ และคนนอกนั ้ นก็มี ใจแข็งกระด้างไป 8 (ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล้วว่า
‘พระเจ้าได้ทรงประทานใจที่เซื่องซึม ประทานตาที่มองไม่เห็น หูที่ฟังไม่ได้ยินให้แก่เขา) จน
ทุก วัน นี้ � 9 ดาว ิด ทรงกล่าวว่า ‘ขอให้สํารับ ของเขากลายเป็น บ่วงแร้ว และเครือ
่ งดัก และ
10
เป็น สิง่ ให้ สะดุด และเป็น สิง่ สนองเขา ขอให้ ตาของเขามืด ไปเพื่อ เขาจะได้ มองไม่ เห็น
และให้ หลัง ของเขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พวกอิสราเอลสะดุด จนหกล้
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มท ี เดียวหรือ� ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย แต่ การที่ เขาละเมิด นั ้น เป็น เหตุ ให้
ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้น 12 แต่ถ้าการที่ พวก
อิสราเอลละเมิด นั ้น เป็น เหตุ ให้ ทัง้ โลกบริบู รณ ์ และถ้า การพ่ายแพ้ ของเขาเป็น เหตุ ให้ คน
ต่างชาติบริบูรณ์ เขาจะยิง่ บริบูรณ์มากสักเท่าใด
คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคําเตือนนั ้น
แต่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวกท่านที่ เป็น คนต่างชาติ เพราะข้าพเจ้า เป็ นอ ัค รสาวกมายัง
พวกต่างชาติ ข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า
13

ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก
เพื่ อด ้วยวิธี ใดก็ตามข้าพเจ้า จะได้ เร้าใจพี่ น้องร่วมชาติ ของข้าพเจ้า ให้ เขาเอาอย่าง
เพื่อให้เขารอดได้บ้าง 15 เพราะว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอด
ทิง้ เสียแล้วเป็นเหตุให้คนทัง้ โลกกลับคืนดีกับพระองค์ การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีก
นั ้น ก็เป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้ นขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้าแป้
งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทังอ
้ ่างก็บริสุทธิด้
์ วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิง่ ทัง้ หมดก็บริสุทธิด้
์ วย 17 แต่
ถ้า ทรงหั กก ิ่งบางกิ่ งออกเสีย แล้ว และได้ ทรงนํา ท่านผู้ เป็ นก ิ่งมะกอกป่า มาต่ อก งิ่ ไว้แทน
กิง่ เหล่านั ้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รบน
ั ้าํ เลี้ยงจากรากต้นมะกอกเทศ 18 ท่านก็อย่าอวดดีต่
อกงิ่ เหล่านั ้น แต่ ถ้าท่านอวดดี ใช่ว่าท่านได้ เลี้ยงรากนั ้ นก็หาไม่ แต่ รากต่างหากเลี้ยงท่าน
19 ท่านอาจจะแย้งว่า “กิง
่ เหล่านั ้นได้ทรงหักออกเสียแล้วกเ็ พื่อจะได้ต่อกงิ่ ข้าไว้� 20 ถูกแล้ว
เขาถู กห ัก ออกก็ เพราะเขาไม่ เชื่อ แต่ ที่ ท่านอยู่ ได้ ก็ เพราะความเชื่อ เท่านั ้น อย่า เย่อ หยิง่ ไป
เลย แต่จงเกรงกลัว 21 เพราะว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงงดโทษกิง่ เหล่านั ้นที่เป็ นกงิ่ เดิม ก็เกรง
ว่า พระองค์ จะไม่ ทรงงดโทษท่านเหมือนกัน 22 เหตุ ฉะนั ้น จงพิจารณาดู ทัง้ พระกรุ ณาและ
ความเข้มงวดของพระเจ้า กับคนเหล่านั ้ นที ่หลงผิดไปก็ ทรงเข้มงวด แต่ สําหรับท่านก็ ทรง
พระกรุ ณา ถ้า ท่านจะดํารงอยู่ในพระกรุ ณาของพระองค์ นั้น ต่อ ไป มิ ฉะนั ้น ท่านก็ จะถูก ตัด
ออกเสียด้วย 23 ส่วนเขาทัง้ หลายด้วย ถ้าเขาไม่ดํารงอยู่ในความไม่เชื่อสืบไป เขาก็จะได้รบ
ั
24
การต่ อก งิ่ เข้าไปใหม่ เพราะว่า พระเจ้า ทรงฤทธิที
์ ่ จะทรงให้เขาต่ อก งิ่ เข้า อีก ได้ เพราะว่า
ถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่าซึ่งเป็นต้นไม้ ตามธรรมชาติ และทรงนํามาต่
อก ิ่ งก ับ ต้น มะกอกเทศพันธุ ์ ดี ซึ่ง ผิด ธรรมชาติ ของมัน แล้ว การที่ จะเอากิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็
นก งิ่ เดิม มาต่ อก งิ่ เข้า กับ ต้น ของมัน เอง ก็ จะง่ายยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 25 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้ อง
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทัง้ หลายเขลาในข้อความลึ กลับนี้ เกลือกว่าท่านจะอวดรู ้
คือ เรือ
่ งที่ บางคนในพวกอิสราเอลได้ มี ใจแข็ง กระด้างไป จนถึง พวกต่างชาติ ได้ เข ้า มาครบ
จํานวน 26 และเมื่อ เป็น ดัง นั ้น พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็ จะได้ รบ
ั ความรอด ตามที่ มี คํา เขียน
ไว้แล้วว่า ‘พระผู้ชว
่ ยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้สูญสิน
้
ไปจากยาโคบ 27 นี่ แหละเป็น พันธสัญญาของเรากับ เขาทัง้ หลาย เมื่อ เราจะยกโทษบาป
ของเขา� 28 ในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ นั ้น เขาเหล่านั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู เพื่อ ประโยชน์ ของพวกท่าน
แต่ถ้าว่าตามที่ได้ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ หลายก็เป็ นที่รก
ั เนื่ องจากบรรพบุรุษของเขา 29 เพราะ
ว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงกลับ พระทัย ในการที่ ได้ ทรงให้ ของประทานและทรงเรียกไว้ 30 ท่านทัง้
หลายเมื่ อก ่อ นมิ ได้ เชื่อ พระเจ้า แต่ บัดนี้ ได้ รับ พระกรุ ณาเพราะความไม่ เชื่อ ของพวกเขา
เหล่านั ้นฉั นใด 31 บัดนี้ เขาเหล่านั ้นกมิ
็ ได้เชื่อ เพื่อว่าเขาจะได้รบ
ั พระกรุ ณาโดยพระกรุ ณาที่
32
ได้ประทานแก่ท่านทัง้ หลายฉั นนั ้น เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที่
ไม่เชื่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงพระกรุ ณาแก่เขาทัง้ หลายทุกคน 33 โอ พระปัญญาและความ
รอบรูข
้ องพระเจ้านั ้นลํ้าลึกเท่าใด คําตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยัง่ รูได้
้ และทางของ
34
พระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ เพราะว่า ‘ใครเล่ารู จ
้ ักพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า หรือ
ใครเล่า เป็ นที ่ ปรึกษาพระองค์ 35 หรือ ใครเล่า ได้ ถวายสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดแก่ พระองค์ ที่ พระองค์
14
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จะต้องประทานตอบแทนให้แก่เขา� 36 เพราะสิง่ สารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์และ
เพื่อพระองค์ ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน

12
ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครือ
่ งบูชาที่มีชว
ิ
ี ต
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ด้วย เหตุ นี้ โดย เห็น แก่ ความ เมตตา กรุ ณา ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จึง
วิงวอนท่านทัง้ หลายให้ ถวายตัว ของท่านแด่ พระองค์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาที่ มี ชว
ิ อัน บริ
ี ต
สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการปรนนิ บัติอันสมควรของท่านทัง้ หลาย 2 อย่า
ทําตามอย่างชาวโลกนี้ แต่ จงรับ การเปลี่ยนแปลงจิตใจเสีย ใหม่ เพื่อ ท่านจะได้ ทราบพระ
ประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยีย
่ ม
คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน
3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง
้ หลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า
อย่าคิดถือตัวเกิ นที ่ตนควรจะคิดนั ้น แต่ จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่ พระเจ้า
ได้ ทรงโปรดประทานแก่ มนุษย์ ทุก คน 4 เพราะว่า ในร่างกายอัน เดียวนั ้น เรามี อวัยวะหลาย
อย่าง และอวัยวะนั ้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉั นใด 5 พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอัน
เดียวในพระคริสต์ และเป็น อวัยวะแก่ กัน และกัน ฉั น นั ้น 6 และเราทุก คนมี ของประทานที่
ต่างกันตามพระคุณที่ได้ทรงประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการพยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ ตาม
กําลัง ของความเชื่อ 7 ถ้า เป็นการปรนนิ บั ติ ก็ จงปรนนิ บั ติ ถ้า เป็นการสัง่ สอนก็ จงสัง่ สอน
8 ถ้าเป็ นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็ นการบริจาคก็จงให้โดยเต็มใจ ผูที
้ ่ครอบครองก็จง
ครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี
1

คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน

9 จงให้ความรักปราศจากมารยา จงเกลียดชังสิง
่ ในสิง่ ที่ดี 10 จงรักกันฉั นพี่
่ ที่ชัว่ จงยึดมัน

น้ อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั ้น จงถือว่าผู้อ่น
ื ดีกว่าตัว 11 อย่าเกียจคร้านในการ
งาน จงมี จิ ตใจกระตือรือร้น จงปรนนิ บั ติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 12 จงชื่นชมยินดี ในความหวัง
จงอดทนต่อความยากลําบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน 13 จงช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสน จง
มี น้ําใจอัธยาศัย ไมตรี 14 จงอวยพรแก่ คนที ่ ข่มเหงท่าน จงอวยพร อย่า แช่ งด ่า เลย 15 จง
ชื่นชมยินดี กับ ผู้ ที่ มี ความชื่นชมยินดี จงร้องไห้ กับ ผู้ ที่ ร้องไห้ 16 จงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน
อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ตํ่าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด

การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
17 อย่า ทํา ชัว
่ ตอบแทนชัว่ แก่ ผู้ หน่งึ ผู้ ใดเลย ‘แต่ จงมุ่ง กระทํา สิง่ ที่ ซื่อสัตย์ในสายตาของ
18
คนทัง้ ปวง� ถ้า เป็น ได้ คือ เรือ
่ งที่ ขึ้น อยู่ กั บท ่าน จงอยู่ อย่างสงบสุข กั บท ุกคน 19 ท่านผู้
เป็ นที ่ รก
ั ของข้าพเจ้า อย่า ทําการแก้ แค้น แต่ จงมอบการนั ้น ไว้แล้ว แต่ พระเจ้า จะทรงลง
พระอาชญา เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “การแก้ แค้น เป็น ของ
เรา เราเองจะตอบสนอง� 20 เหตุฉะนั ้น ถ้าศัตรู ของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้า
เขากระหาย จงให้น้ําเขาดื่ม เพราะว่าการทําอย่างนั ้นเป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะ
ของเขา� 21 อย่าให้ความชัว่ ชนะท่านได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้วยความดี

13

คริสเตียนจงยอมอยูใต้
่ การปกครองของผู้มีอาํ นาจ
ทุ กคนจงยอมอยู่ ใต้ บังคับ ของผู้ ที่ มี อาํ นาจ เพราะว่า ไม่ มี อํานาจใดเลยที่ มิได้ มาจาก
พระเจ้า และผู้ ที่ ทรงอํานาจนั ้น พระเจ้า ทรงแต่ง ตัง้ ขึ้น 2 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดก็ ตามที่ ขัดขืน อํา
1
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นาจนั ้ นก็ขัดขืนผู้ซ่ึงพระเจ้าทรงแต่งตัง้ ขึ้น และผู้ที่ ขัดขืนนั ้นจะนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง
3 เพราะว่าผู้ครอบครองนั ้นไม่น่ากลัวเลยสําหรับคนที่ทําความดี แต่ว่าเป็ นที่น่ากลัวสําหรับ
คนที่ ทําความชัว่ ท่านไม่ อยากจะกลัว ผู้ มี อํานาจหรือ ถ้า เช่น นั ้ นก ็ จงประพฤติ แต่ ความดี
แล ้ วท ่านจะได้ รบ
ั การสรรเสริญ จากผู้ มี อํานาจนั ้น 4 เพราะว่า ผู้ ครอบครองนั ้น เป็น ผู้ รับ ใช้
ของพระเจ้า เพื่อ ให้ ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ ถ้า ท่านทํา การชั ่วก ็ จงกลัว เถิด เพราะว่า ผู้ ครอบ
ครองนั ้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทน
พระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชัว่ 5 เหตุฉะนั ้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรง
พระอาชญาสิง่ เดียว แต่เพราะจิตที่สํานึ กผิดและชอบด้วย 6 เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่าน
จึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะว่าผู้มีอํานาจนั ้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และปฏิบติ
ั หน้าที่
7
นี้ อยู่ เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับ ส่วยอากรควรจะให้แก่
ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น ภาษี ควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น ความยําเกรงควรจะให้แก่ผู้ใด จง
ให้แก่ผู้นั ้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น
“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง� ได้อย่างไร
อย่า เป็น หนี้ อะไรใคร นอกจากความรัก ซึ่ งม ี ต่อ กัน เพราะว่า ผู้ ที่ รัก คนอื่ นก ็ ทําให้ พระ
ราชบัญญัติสําเร็จแล้ว 9 พระบัญญัติกล่าวว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่า
ลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าโลภ� ทัง้ พระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้ คือ ‘ท่านจงรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 10 ความรักไม่ ทําอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุ ฉะนั ้น ความรัก
จึงเป็นทีให้
่ พระราชบัญญัติสําเร็จแล้ว 11 นอกจากนี้ ท่านควรจะรูก
้ าลสมัยว่า บัดนี้ เป็นเวลา
ที่ เราควรจะตื่น จากหลับ แล้ว เพราะว่า เวลาที่ เราจะรอดนั ้น ใกล้ กว่า เวลาที่ เราได้ เริม
่ เชื่อ
นั ้น 12 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุ ง่ เช้าก็ใกล้เข้ามา เหตุฉะนั ้นเราจงเลิกการกระทําของ
ความมืด และจงสวมเครือ
่ งอาวุธของความสว่าง 13 เราจงดําเนิ นชีวต
ิ ให้เหมาะสมกับเวลา
กลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่หยาบโลนลามก มิใช่วิวาทริษยากัน 14 แต่ ท่านทัง้
หลายจงประดับตัวด้วยพระเยซูคริสต์เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บําเรอเนื้ อหนั ง เพื่อจะ
ให้สําเร็จตามความปรารถนาของเนื้ อหนั งนั ้น
8

14
ความรักของคริสเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ที่มีธรรมเนี ยมต่างกัน

ส่วนคนที่ ยั งอ ่อนในความเชื่อ นั ้น จงรับ เขาไว้ แต่ มิใช่ เพื่อ ให้ โต้ เถียงกัน ในเรือ
่ งความ
เชื่อที่แตกต่างกันนั ้น 2 คนหนึ่ งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทัง้ นั ้น แต่อีกคนหนึ่ งที่ยังอ่อนในความ
เชื่ออยู่ก็กินแต่ผักเท่านั ้น 3 อย่าให้คนที่กินนั ้นดูหมิน
่ คนที่ไม่ได้กิน และอย่าให้คนที่มิได้กิน
กล่าวโทษคนที่ ได้ กิน เหตุ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดรับ เขาไว้แล้ว 4 ท่านเป็น ใครเล่า จึง กล่าว
โทษผู้รับใช้ของคนอื่น ผู้รบ
ั ใช้คนนั ้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขา และเขา
ก็ จะได้ ดี แน่ นอน เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถให้เขาได้ ดี ได้ 5 คนหนึ่ งถือว่าวันหนึ่ งดี
กว่าอีกวันหนึ่ ง แต่อีกคนหนึ่ งถือว่าทุกวันเหมือนกัน ขอให้ทุกคนมีความแน่ ใจในความคิด
เห็นของตนเถิด 6 ผู้ที่ ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่ ไม่ ถือวันก็
ไม่ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่กินก็กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็น
เจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ที่มิได้กินก็มิได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้
เป็น เจ้า และยัง ขอบพระคุณ พระเจ้า 7 เพราะในพวกเราไม่ มี ผู้ ใดมี ชีวิตอยู่เพื่อ ตนเองฝ่าย
เดียว และไม่มีผูใดตายเพื
้
่อตนเองฝ่ายเดียว 8 ถ้าเรามีชีวิตอยูก็
่ มีชีวิตอยูเ่ พื่อองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า และถ้าเราตายก็ ตายเพื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า เหตุ ฉะนั ้นไม่วา่ เรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็
1
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ตาม เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า 9 เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิน
้ พระชนม์
และได้ ทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้ เป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้าของทัง้ คนตาย
และคนเป็น 10 แต่ตัวท่านเล่า เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรือเหตุไฉนท่านจึ
งดูหมิน
่ พี่น้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลั งก์พิพากษาของพระคริสต์
11 เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘องค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยู่ฉั นใด หัวเข่าทุกหัวเข่า
จะต้องคุก กราบลงต่อ เรา และลิน
ิ้ จะต้องร้องสรรเสริญ พระเจ้า� ’ 12 ฉะนั ้น เราทุก
้ ทุ กล น
คนจะต้องทูลเรือ
่ งราวของตัวเองต่อพระเจ้า
เพราะเห็นแก่ความรักคริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง
ดังนั ้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกั นอีกเลย แต่ จงตัดสินใจเสียดี กว่า คืออย่าให้ผู้หน่งึ
ผู้ใดวางสิง่ ซึ่งให้สะดุด หรือสิง่ ซึ่งเป็นเหตุให้ล้มลงไว้ต่อหน้าพี่น้ อง 14 ข้าพเจ้ารู แ
้ ละปลงใจ
เชื่อ เป็น แน่ ในองค์ พระเยซู เจ้ าว่า ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดที่ เป็น มลทิน ในตัว เองเลย แต่ ถ้า ผู้ ใด
ถือว่าสิง่ ใดเป็นมลทิน สิ่งนั ้นก็เป็นมลทินสําหรับคนนั ้น 15 แต่ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจ
เพราะอาหารที่ ท่านกิน ท่านก็ ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามทางแห่ง ความรัก เสีย แล้ว พระคริสต์ ทรง
สิน
้ พระชนม์เพื่อผู้ใด ก็อย่าให้คนนั ้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลย 16 ฉะนั ้นอย่าให้การ
ดี ของท่านเป็ นที ่ ให้ เขาติ เตียนได้ 17 เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า นั ้น ไม่ ใช่ การก ิน และ
การดื่ม แต่ เป็น ความชอบธรรมและสันติสุข และความชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ 18 ผู้ ที่ ปรนนิ บัติ พระคริสต์ ในการเหล่านั ้ นก ็เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า และเป็ นที ่ พอใจของ
มนุษย์ด้วย 19 เหตุฉะนั ้นให้เรามุ่งกระทําในสิง่ ซึ่งทําให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกัน และ
สิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ทําให้ เก ิด ความเจริญ แก่ กัน และกัน 20 อย่า ทําลายงานของพระเจ้า เพราะ
เรือ
่ งอาหารเลย ทุ กสิ่ง ทุก อย่างปราศจากมลทิ นก ็ จริง แต่ ผู้ ใดที่ กิน อาหารซึ่ง เป็น เหตุ ให้ผู้
อื่นหลงผิด ก็มีความผิดด้วย 21 เป็นการดี ที่ จะไม่กินเนื้ อสัตว์หรือด่ืมน้าํ องุน
่ หรือทําสิง่ ใดๆ
ที่ เป็น เหตุ ให้ พี่ น้ องสะดุด หรือ สะดุด ใจหรือ ทําให้ อ่อนกําลัง 22 ท่านมี ความเชื่อ หรือ จงยึด
ไว้ให้มัน
่ ต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิง่ ที่ตนเห็นชอบแล้วนันก
้
็ เป็นสุข 23 แต่ ผู้ ที่ ยัง สงสัย อยู่ นั ้น ถ้า เขากิ นก ็ จะถูก ลงพระอาชญา เพราะเขามิ ได้ กิน ด้วย
ความเชื่อ ทัง้ นี้ เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่มิได้กระทําด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทัง้ สิน
้
13

15
จงอดทนในการประพฤติต่อพี่น้องที่ออ
่ นในความเชื่อ
พวกเราที่ มี ความเชื่อ เข้ม แข็ง ควรจะอดทนในข้อ เคร่ง หยุ มๆหยิมๆของคนที่ ออ
่ นใน
ความเชื่อ และไม่ควรกระทําสิง่ ใดตามความพอใจของตัวเอง 2 เราทุกคนจงกระทําให้เพื่อน
บ้านพอใจ เพื่อนําประโยชน์ และความเจริญมาให้เขา 3 เพราะว่าพระคริสต์ก็มิได้ทรงกระทํา
สิง่ ที่พอพระทัยพระองค์ ตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘คําพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ย
พระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์�
1

คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
เพราะว่า สิง่ ที่ เข ียนไว้ ในสมั ยก ่อนนั ้ นก ็ เข ียนไว้ เพื่อ สัง่ สอนเรา เพื่อ เราจะได้ มี ความ
หวัง โดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร ์ 5 ขอพระเจ้า แห่ง ความเพียรและความ
ชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมี น้ําหนึ่ งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซู คริสต์ 6 เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะได้มีใจและปากพร้อมเพรียงกันสรรเสริญพระเจ้า ผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 7 เหตุ ฉะนั ้น จงต้อ นรับก ัน และกัน เช่น เดีย วกั บท ี่ พระคริสต์ ได้ ทรง
ต้อนรับเราทัง้ หลายเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า 8 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอบอกว่า พระเยซูคริสต์ได้
4
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ทรงเป็น ผู้ รับ ใช้ สําหรับ พวกที่ เข ้าสุ หน ัต ในเรือ
่ งเกี่ยวกับ ความจริง ของพระเจ้า เพื่อ ยืนยัน
ถึง พระสัญญาเหล่านั ้ นที ่ ได้ ทรงกระทํา ไว้กับ บรรพบุรุษ ทัง้ หลาย 9 และเพื่อ ให้ คนต่างชาติ
ได้ ถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพราะพระเมตตาของพระองค์ ตามที่ มี คํา เขียนไว้ แล ้
วว่า ‘เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และร้อง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์� 10 และมีคํากล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติทัง้ หลายเอ๋ย จง
ชื่นชมยินดี กับ ประชาชนของพระองค์� 11 แล ้วยั งม ี คํา กล่าวอี กว่า ‘ประชาชาติ ทัง้ ปวงเอ๋ย
จงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เถิด และให้ ชนชาติ ทัง้ หลายยกย่องพระองค์� 12 และอิส
ยาห์กล ่า วอี กว่า ‘รากแห่ง เจสซี จะมา คือ ผู้ จะทรงบังเกิด มาครอบครองบรรดาประชาชาติ
ประชาชาติ ทัง้ หลายจะวางใจในพระองค์� 13 ขอพระเจ้า แห่ง ความหวัง ทรงโปรดให้ท่า นบ
ริบู รณ ์ ด้วยความชื่นชมยินดี และสันติสุข ในความเชื่อ เพื่อ ท่านจะได้ เปี่ ยมด้วยความหวัง
โดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 14 พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อแน่ วา่ ท่า
นบริบูรณ์ด้วยการดีและเปี่ ยมด้วยความรู ทุ
้ กอย่าง สามารถเตือนสติกันและกันได้ด้วย
การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
15 แต่ พี่ น้ องทัง
้ หลาย การที่ ข้าพเจ้า กล้า เขียนบางเรือ
่ งถึง ท่านเพื่อ เตือนความจํา ของ
ท่าน ก็เพราะเหตุพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า 16 เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผูรั
้ บใช้
ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติ โดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวาย
พวกต่างชาติ ทัง้ หลายนั ้น จะได้ เป็ นที ่ ชอบพระทัย คือ เป็ นที ่ แยกตัง้ ไว้โดยพระวิญญาณบริ
สุทธิ ์ 17 เหตุ ฉะนั ้น ในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า มี สิ ่ง ที่ จะอวดได้ ฝ่ายพระราชกิจ ของพระเจ้า
18 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ กล ้า จะอ้างสิง
่ ใดนอกจากสิง่ ซึ่ง พระคริสต์ ได้ ทรงกระทํา โดยทรง
ใช้ ข้าพเจ้า ทางคํา สอนและกิจการ เพื่อ จะให้ คนต่างชาติ เชื่อ ฟัง 19 คื อด ้วยหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ อน
ั ทรงฤทธิ์ ในฤทธิ์เดชแห่ง พระวิญญาณของพระเจ้า จนข้าพเจ้า ได้
ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ อย่างถ้วนถี่ ตัง้ แต่ กรุ งเยรู ซาเล็ มอ ้ อมไปยัง เมือ งอิล
ลี ร คุ
ิ ม 20 อั นที ่ จร ิง ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้อย่างนี้ ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐ ในที่ ซ่ึง ไม่ เคยมี
ใครออกพระนามพระคริสต์ มาก ่อน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ไม่ ก่อ ขึ้น บนรากฐานที่ คนอื่น ได้ วาง
ไว้ก่อนแล้ว 21 ตามที่ มีคําเขียนไว้ว่า ‘คนที ่ไม่เคยได้รบ
ั คําบอกเล่าเรือ
่ งพระองค์ก็จะได้เห็น
22
และคนที่ ไม่ เคยได้ ฟังจะได้ เข้าใจ� นี่ คือเหตุ ที่ ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ ให้มาหาท่าน 23 แต่
เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า ไม่ มี กิจ ที่ จะต้องอยู่ ในแว่น แคว้น เหล่า นี้ ต่อ ไป ข้าพเจ้า มี ความปรารถนา
หลายปี แล ้ วท ี่ จะมาหาท่าน 24 เมื่อ ข้าพเจ้า จะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้า จะแวะมาหาท่าน
ทัง้ หลาย เพราะข้าพเจ้า หวัง ว่า จะได้ พบท่านขณะที่ ไปตามทางนั ้น และเมื่อ ได้ รบ
ั ความบัน
เทิง ใจกั บท ่า นทัง้ หลายบ้างแล้ว ข้าพเจ้า จะได้ ลาท่านไปตามทาง 25 ขณะนี้ ข้าพเจ้า จะขึ้น
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อช่วยสงเคราะห์วสุ
ิ ทธิชน 26 เพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนี ย
และแคว้นอาคายาเห็นชอบที่จะถวายทรัพย์ ส่งไปให้แก่วสุ
ิ ทธิชนที่ยากจนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
27 พวกศิษย์เหล่านั ้นพอใจที่จะทําเช่นนั ้นจริงๆและพวกเขาก็เป็ นหนี้ วิสุ ทธิชนเหล่านั ้นด้วย
เพราะว่า ถ้า เขาได้ รบ
ั คนต่างชาติ เข ้า ส่วนในการฝ่ายจิต วิญญาณ ก็ เป็นการสมควรที่ พวก
ต่างชาตินั้นจะได้ปรนนิ บัติศิษย์เหล่านั ้นด้วยสิง่ ของฝ่ายเนื้ อหนั ง 28 เหตุฉะนั ้น เมื่อข้าพเจ้า
ไปส่ง ผลทานนั ้น มอบให้ แก่ พวกเขาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไปประเทศสเปนผ่าน
ตําบลที่ ท่านอยู่ นั ้น 29 และข้าพเจ้า รู แน่
้ ว ่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่านนั ้น ข้าพเจ้า จะมาพร้อม
ด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของข่าวประเสริฐแห่งพระคริสต์ 30 พี่น้ องทัง้ หลาย โดยเห็นแก่พระ
เยซู คริสต์ เจ้ าและโดยเห็น แก่ ความรัก ของพระวิญญาณ ข้าพเจ้า จึง วิงวอนขอให้ท่านช่วย
อธิษฐานพระเจ้า ด้วยใจร้อนรนเพื่อ ข้าพเจ้า 31 เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า พ้น จากมือ คนในประเทศยู
เดีย ที่ ไม่ เชื่อ และเพื่อ ให้ การปรนนิ บัติ เนื่ องด้วยผลทานซึ่ง ข้าพเจ้า นํา ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
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เป็นทีพ
่ อใจของวิสุทธิชน 32 เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความ
ชื่นชมยินดีและมีความเบิกบานแจ่มใสที่ได้พบท่าน 33 บัดนี้ ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขจงสถิต
อยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน

16
การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ยิง่

1 ข้าพเจ้าขอฝากน้ องสาวของเราไว้กับท่าน

คือเฟบีผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่ อยู่เมือง
เคนเครีย ขอท่านรับ นางไว้ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตามสมควรแก่ วิสุทธิชน และขอให้ท่าน
ช่วยนางในทุก สิง่ ที่ นางต้องการ เพราะนางได้ ชว
่ ยสงเคราะห์ คนหลายคนรวมทัง้ ข้าพเจ้า
3
ด้วย ขอฝากความคิดถึงมายังปริสสิลลาและอาควิลลา ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระเยซู
คริสต์ 4 ผู้ ซึ่ง ได้ ยอมพลี ชี วิต ของเขาเพื่อ ป้องกัน ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ เขา
ทัง้ สองและมิใช่ข้าพเจ้าคนเดียว แต่คริสตจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วย
5 และขอฝากความคิดถึง มายัง คริสตจักรที่ อยู่ ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึง มายัง
เอเปเนทัสที่รก
ั ของข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกที่ เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ ในแคว้นอาคายา 6 ขอ
ฝากความคิดถึง มายัง มารีย์ผู้ ได้ ตรากตรํา ทํางานหนั ก เพื่อ เราทัง้ หลาย 7 ขอฝากความคิด
ถึงมายังอันโดรนิ คัสกับยูนีอสผ
ั ู้เป็นญาติของข้าพเจ้า และได้ถูกจองจําร่วมกับข้าพเจ้า เขา
เป็นคนมีช่อ
ื เสียงดีในหมู่อัครสาวก ทัง้ ได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย 8 ขอฝากความ
คิด ถึง มายั งอ ัม พลี อส
ั ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 9 ขอฝากความคิด ถึง มายั งอ ู
รบานั สผ ู้ รว่ มงานกับ เราในพระคริสต์ และมายังสทาคิส ที่รก
ั ของข้าพเจ้า 10 ขอฝากความ
คิดถึง มายัง อาเป็ลเลสผู้ เป็ นที ่ พอพระทัย ของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง คนใน
ครัว เรือนของอาริส โทบูลัส 11 ขอฝากความคิดถึง มายัง เฮโรดิ โอนญาติ ของข้าพเจ้า ขอ
ฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนารซิสสัสที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 12 ขอฝากความ
คิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผูปฏิ
้ บัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึง
มายัง เปอร์ซิ สที่รก
ั ผู้ ได้ ปฏิบัติ งานมากมายฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 13 ขอฝากความคิดถึง
มายังรู ฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้า
ด้วย 14 ขอฝากความคิดถึง มายัง อาสิ นคร ีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัท โรบัส เฮอร์มาส และ
บรรดาพี่น้องที่ อยู่กับเขาเหล่านั ้น 15 ขอฝากความคิดถึงมายังฟี โลโลกัส ยู เลีย และเนเรอั
สกั บน ้ องสาวของเขาและโอลิมปัส กับ บรรดาวิสุทธิชนที่ อยู่กับ คนเหล่า นั ้น 16 จงต้อ นรับก
ัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง
ท่านทัง้ หลายด้วย 17 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่าน ให้สังเกตดูคนเหล่านั ้นทีก่
่ อ
เหตุ ทะเลาะวิวาทกันและทําให้คนอื่นหลงไป ซึ่งเป็นการผิดคําสอนที่ ท่านทัง้ หลายได้ เรียน
มา จงเมิน หน้า จากคนเหล่า นั ้น 18 เพราะว่า คนเหล่า นั ้น ไม่ ได้ ปรนนิ บัติ พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา แต่ ได้ ปรนนิ บัติ ท้องของตัว เอง และได้ ล่อลวงคนซื่อ ให้ หลงด้วยคํา
ดี คํา อ่อนหวาน 19 การซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟั งก ็ เลื่องลือ ไปถึง คนทัง้ ปวงแล้ว ข้าพเจ้า จึ
งม ี ความยินดี เพราะท่านทัง้ หลาย แต่ ข้าพเจ้า ใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเป็น คนฉลาดฝ่ายการดี
และให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชัว่ 20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยบ
ั เยินลง
ใต้ ฝ่าเท้า ของท่านทัง้ หลาย ขอพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจงอยู่
กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน 21 ทิ โมธีผู้ ร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ลู สิ อัส ยาโสน และโสสิ ปาเท
อร์ บรรดาญาติของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส ผู้เข
ียนจดหมายฉบับนี้ ขอฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลายในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 23 กายอัส
เจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า และเป็นผู้บํารุ งคริสตจักรทัง้ หมดฝากความคิดถึงมายังท่าน
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เอรัสทัสสมุหบัญชีของเมือง และควารทัสซึ่งเป็นพี่น้องฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย
24 ขอพระคุณ แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของเรา จงอยู่ กั บท ่า นทัง
้ หลายเถิด เอ
25
เมน บัดนี้ จงถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ์สามารถให้ ท่านทัง้ หลายตั ้งม ัน
่ คง
ตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น และตามที่ได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ ตาม
การเปิด เผยข้อ ความอัน ลึ กล ับ ซึ่ง ได้ ปิดบัง ไว้ตัง้ แต่ สร้างโลก 26 แต่ มาบ ัด นี้ ได้ เปิด เผยให้
ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีรข
์ องพวกศาสดาพยากรณ์ ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดํารงถาวร
ได้ทรงบัญญัติไว้ ได้เปิดเผยออกให้ประชาชาติทัง้ ปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อ 27 โดยพระ
เยซูคริสต์ ขอสง่าราศีมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูแต่องค์เดียว สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน [เข
ียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินธ์ และส่งโดยเฟบี ผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยู่เมืองเคนเค
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 โครินธ์

เปาโลได้ ประกาศที่ เมืองโครินธ์เป็นเวลา 18 เดือน และได้ ตัง้ คริสตจักรที่ นั ่น ท่านได้ ไป
เยีย
่ มพวกเขา “เป็ นครัง้ ที่ สาม� (2 คร 13:1) เปาโลได้ เขียนหนั งสือ 1 โครินธ์จากเมืองเอ
เฟซัสในต้นปีค�ศ� 57 ก่อนเทศกาลเพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)
เมืองโคริน ธ์ อยู่ ทางทิศ ตะวัน ตกจากกรุ ง เอเธนส์ ประมาณ 80 กิโลเมตร ในสมัย เปาโล
เมืองโครินธ์มีพลเมืองประมาณ 400,000 คน และเป็นเมืองอันดับที่ 4 ในอาณาจักรโรมัน
และเป็นศูนย์กลางสําหรับการนมัสการรู ปเคารพ หลังจากที่ เปาโลไปตัง้ คริสตจักรที่ เมือง
โครินธ์แล้ว ท่านได้ไปอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี
ขณะที่เปาโลอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัส มีผูอาว
้
ุโสบางคนจากคริสตจักรเมืองโครินธ์ได้ไปหาท่าน
และเล่าให้ท่านฟังถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์
จดหมายฉบั บน ี้ ส่วนใหญ่ เก ี่ย วกับ ปัญหาในชีวต
ิ คริสเตียนและปัญหาในคริสตจักรท้อง
ถิน
่ คือ การแตกแยกกัน การฟ้องกันที่ศาล การรับประทานอาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพแล้ว
การรับพิธ ี ศีล มหาสนิ ท ผู้ สอนเท็จ การสมรสและการหย่า ร้างกัน การพูด ภาษาต่างๆและ
การเป็นขึ้นมาจากความตาย
จดหมายฉบั บน ี้ มี สาระที่ สําคัญ 3 ประการคือ คํา สอนว่า พระคัมภีร ได้
์ รับ การดลใจจาก
พระเจ้า (2:9-14) คํา สอนเกี่ยวกับ ความรัก (13) และคํา สอนเกี่ยวกับ การเป็น ขึ้น มาจาก
ความตาย (15)
ผู้รบ
ั ใช้ที่รับการแยกตัง้ ไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิ ตย์
เปาโล ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์
ของพระเจ้า และโสสเธเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา 2 เรียน คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโคริน
ธ์ ผู้ได้รับการชําระให้บริสุทธิแล
์ ้วในพระเยซู คริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็ นวิสุทธิชน
ด้วยกั นก ับ คนทัง้ ปวงในทุก ตําบลที่ ออกพระนามพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
และของเขา 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์
เจ้า จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 4 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ในเรือ
่ ง
ท่านทัง้ หลายเสมอ เพราะพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานแก่ ท่านทัง้ หลายโดยพระ
เยซู คริสต์ 5 เพราะท่านทัง้ หลายพรัง่ พร้อมด้วยทุกสิง่ ทุกอย่างโดยพระองค์ คือพร้อมด้วย
วาจาและความรู ทุ
้ ก อย่าง 6 ด้วยว่า พยานเรือ
่ งพระคริสต์ นั้น เป็ นที ่ รบ
ั รองแน่ นอนในพวก
7
ท่านแล้ว เพื่อว่าท่านทัง้ หลายจึงมได้
ิ ขาดของประทานเลย ในขณะที่ท่านรอคอยการเสด็จ
มาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 8 พระองค์ จะทรงให้ ท่านมัน
่ คงอยู่ จนถึง
ที่สุด เพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 พระเจ้า
ทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
1

การแตกแยกในคริสตจักร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอนท่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา ขอให้ ท่านเห็น พร้อมกัน ในทางวาจา และไม่ มี การแตกแยกกัน ระหว่างพวก
ท่าน แต่ ขอให้ ท่านเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในทางความคิด และตัดสิน อย่างเดียวกัน 11 พี่
น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า คนในครอบครัว ของนางคะโลเอได้ เล่า เรือ
่ งของท่านให้ ข้าพเจ้า
ฟังว่า เกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่าน 12 ข้าพเจ้าจึงหมายความว่า พวกท่านต่าง
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ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโล� หรือ “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอลโล� หรือ “ข้าพเจ้าเป็น
ศิษย์เคฟาส� หรือ “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์� 13 พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล
้ว หรือ เขาได้ ตรึง เปาโลเพื่อ ท่านทัง้ หลายหรือ ท่านได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในนามของเปาโลหรือ
14 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ที่ ข้าพเจ้า มิ ได้ ให้ บัพ ติศ มาแก่ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดในพวกท่าน เว้น
15
แต่ คริสปัสและกายอัส ดังนั ้น จึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ ว่า ข้าพเจ้าได้ ทําพิธบั
ี พติศมาในนาม
ของข้าพเจ้า เอง 16 ข้าพเจ้า ได้ ให้ บัพ ติศ มาแก่ ครอบครัว ของสเทฟานั สด ้วย แต่ นอกจาก
คนเหล่านั ้นแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้าง 17 เพราะว่าพระ
คริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ แต่มิใช่
ด้วยชัน
่ งกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิเดช
้ เชิงฉลาดในการพูด เกรงว่าเรือ
์
พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า

18 คนทัง
้ หลายที่กําลังจะพินาศก็เหนว
็ ่าการประกาศเรือ
่ งกางเขนเป็นเรือ
่ งโง่ แต่พวกเรา

ที่ รอดเห็ นว ่า เป็น ฤทธานุภาพของพระเจ้า 19 เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘เราจะทําลายสติ
ปัญญาของคนมีปัญญา และจะทําให้ความเข้าใจของคนที่เข้าใจสูญสิน
้ ไป� 20 คนมีปัญญา
อยู่ ที่ไหน บัณฑิต อยู่ ที่ไหน นั ก โต้ ปัญหาแห่ง ยุ คน ี้ อยู่ ที่ไหน พระเจ้า มิ ได้ ทรงกระทํา ปัญญา
ของ โลก นี้ ให้ โฉด เขลา ไป แล้ว หรือ 21 เพราะ ตาม เรือ
่ ง ที่ เป็น พระ สติ ปัญญา ของ พระเจ้า
แล้ว โลกจะรู จ
้ ัก พระเจ้า โดยปัญญาไม่ ได้ พระเจ้า ทรงพอพระทัย ที่ จะช่วยคนที่ เชื่อ ให้ รอด
โดยการเทศนาที่ โง่เขลานั ้น 22 ด้วยว่า พวกยิว เรียกร้องหมายสําคัญ และพวกกรีก เสาะหา
ปัญญา 23 แต่ พวกเราประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ ผู้ ทรงถูก ตรึง ที่ กางเขนนั ้น อัน เป็น สิง่ ที่ ให้
พวกยิว สะดุด และพวกกรีก ถือว่า เป็น เรือ
่ งโง่ 24 แต่ สําหรับ ผู้ ที่ พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น ทัง้
พวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่า พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า
25 เพราะความเขลาของพระเจ้า ยั งม ี ปัญญายิง
่ กว่า ปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอ
ของพระเจ้า ก็ ยงั เข้ม แข็ง ยิง่ กว่า กําลัง ของมนุษย์ 26 พี่ น้ องทัง้ หลาย จงพิจารณาดู ว่า พวก
ท่านที่ พระเจ้า ได้ ทรงเรียกมานั ้น เป็น คนพวกไหน มีน ้อยคนที่ โลกนิ ยมว่า มี ปัญญา มีน ้อย
คนที่มีอาํ นาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง 27 แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อ
จะทําให้คนมีปัญญาอับอาย และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทําให้คนที
่ แข ็ง แรงอับอาย 28 พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า ตํ่าต้อย และสิง่ ที่ ถู กด ู หมิน
่ ทัง้ ทรง
เลือกสิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ยั งม ิ ได้ เก ิด เป็น ตัว จริงด ้วย เพื่อ จะได้ ทําลายสิง่ ซึ่ง เป็น ตัว จริง อยู่ แล้ว
29 เพื่อมิให้เนื้ อหนั งใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้ 30 โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซู
คริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตัง้ พระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตัง้ ไว้ และการ
ไถ่โทษ สําหรับเราทัง้ หลาย 31 เพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็น
เจ้า�

2
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

พี่ น้ องทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่าน ข้าพเจ้า มิ ได้ มาเพื่อ ประกาศสักขี พยานของ
พระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย ด้วยถ้อยคํา อัน ไพเราะหรือด ้วยสติ ปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจ
ว่า จะไม่ แสดงความรู ้ เรือ
่ งใดๆในหมู่ พวกท่านเลยเว้น แต่ เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ และการที่
พระองค์ ทรงถูก ตรึง ที่ กางเขน 3 และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่กั บท ่า นทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ก็ อ่อนกําลัง
มี ความกลัว และตัว สัน
่ เป็ นอ ัน มาก 4 คํา พูด และคํา เทศนาของข้าพเจ้า ไม่ใช่ คํา ที่ เกล ี้ ยก
ล่อ มด้วยสติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ เป็น คํา ซึ่ง ได้ แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุ ภาพ
5 เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ อาศัยสติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ อาศัยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า
1
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เรากล่าวถึง เรือ
่ งปัญญาในหมู่ คนที ่ เป็น ผู้ใหญ่ แล้ว ก็ จริง แต่ มิใช่ เรือ
่ งปัญญาของโลกนี้
หรือ เรือ
่ งปัญญาของอํานาจครอบครองในโลกนี้ ซึ่ง จะเสื่อมสูญ ไป 7 แต่ เรากล่าวถึง เรือ
่ ง
พระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลึกลับ คือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรง
กําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศี แก่เรา 8 ไม่มีอํานาจครอบครองใดๆในโลกนี้ ได้รู จั
้ ก
พระปัญญานั ้น เพราะว่าถ้ารู แล
้ ว
้ จะมิได้เอาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแห่งสง่าราศีตรึงไว้ที่กางเขน
6

พระดํารัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
ดัง ที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘สิ ่ง ที่ ตาไม่ เห็น หู ไม่ ได้ ยิน และไม่ เคยได้ เข ้า ไปในใจมนุษย์ คือ
สิง่ ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รก
ั พระองค์� 10 พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิง่ เหล่า
นั ้น แก่ เราทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่า พระวิญญาณทรงหยัง่ รู ทุ
้ ก สิง่ แม้ เป็น
11
ความลํ้าลึกของพระเจ้า อันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดหยัง่ รู ได้
้ เว้นแต่จิตวิญญาณ
ของมนุษย์ผู้นั ้นเองฉั นใด พระดําริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยัง่ รู ได้
้ เว้นแต่พระวิญญาณของ
พระเจ้าฉั นนั ้น 12 เราทัง้ หลายจึงไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจาก
พระเจ้า เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ รู ถึ
้ ง สิง่ ต่างๆที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานแก่ เรา 13 คือ สิง่
เหล่านั ้ นที ่ เราได้ กล ่าวด้วยถ้อยคํา ซึ่ งม ิ ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ ด้วยถ้อยคํา ซึ่ง พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ได้ ทรงสัง่ สอน ซึ่ง เปรียบเทียบสิง่ ที่ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณกับ สิง่ ซึ่ง เป็น ของ
จิตวิญญาณ 14 แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิง่ เหล่านั ้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่
ได้ เพราะเขาเห็นว ่า เป็น สิง่ โง่เขลา และเขาไม่ สามารถเข้าใจได้ เพราะว่า จะเข้าใจสิง่ เหล่า
นั ้นได้ ก็ ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ 15 แต่ มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณสังเกตสิง่ สารพัดได้ แต่
ไม่มีผู้ใดจะรู จ
้ ักใจคนนั ้นได้ 16 เพราะว่า ‘ใครเล่ารู จ
้ ักพระทัยขององค์ พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะ
แนะนําสัง่ สอนพระองค์ได้� แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์
9

3
การยอมอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ

พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อาจจะพู ดก ั บท ่านเหมือนพู ดก ับ ผู้ ที่ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณ
แล้ว ได้ แต่ ต้องพู ดก ั บท ่านเหมือนคนที่ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง เหมือ นกั บท ่านเป็น ทารกในพระ
คริสต์ 2 ข้าพเจ้า เลี้ยงท่านด้วยนํ้านมมิ ใช่ ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ท่านยัง ไม่
สามารถรับ และถึง แม้ เดีย
๋ วนี้ ท่านก็ ยงั ไม่ สามารถ 3 ด้วยว่า ท่านยัง อยู่ฝ่ายเนื้ อ หนั ง เพราะ
ว่า เมื่อ ท่านยั งอ ิจ ฉากั น โต้ เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่านไม่ ได้ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง หรือ และ
ไม่ได้ดําเนิ นตามมนุษย์สามัญดอกหรือ 4 เพราะเมื่อคนหนึ่ งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของ
เปาโล� และอีกคนหนึ่ งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล� ท่านทัง้ หลายมิได้อยูฝ่
่ าย
เนื้ อหนั งหรือ
1

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันก็เป็นผู้ทําการร่วมกัน

5 เปาโลคือ ผู้ ใด

อปอลโลคือผู้ใด เขาเป็นผู้รับใช้มาแจ้งให้ท่านทัง้ หลายเชื่อ ตามซึ่งองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ทุกคน 6 ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดนํ้า แต่พระเจ้า
ทรงทําให้ เติบโต 7 เพราะฉะนั ้น คนที ่ ปลูก และคนที่ รดนํ้า ไม่ สําคัญ อะไร แต่ พระเจ้า ผู้ทรง
โปรดให้เติบโตนั ้นต่างหากที่สําคัญ 8 ดังนั ้นคนที่ปลูกและคนที่รดนํ้าก็เป็นพวกเดียวกัน แต่
ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการที่ ตนได้กระทําไว้ 9 เพราะว่าเราทัง้ หลายเป็นผู้รว่ มทํา
การด้วยกันกับพระเจ้า ท่านทัง้ หลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระเจ้า
พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว
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10 โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้ว

เหมือนนายช่างผู้ชํานาญ และอีกคนหนึ่ งก็มาก่อขึ้น ขอทุกคนจงระวังให้ดี ว่าเขาจะก่อขึ้น
มาอย่างไร 11 เพราะว่า ผู้ ใดจะวางรากอื่ นอ ีก ไม่ ได้ แล้ว นอกจากที่ วางไว้ แล ้ว คือ พระเยซู
คริสต์ 12 แล้วบนรากนั ้นถ้าผูใ้ ดจะก่อขึ้นด้วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง
ทรงทดลองการของเราทุกคน
13 การงานของแต่ละ คนก็ จะได้ ปรากฏให้ เห็น เพราะเวลาวัน นั ้น จะให้ เห ็น ได้ ชัดเจน
เพราะว่า จะเห็น ชัด ได้ ด้วยไฟ ไฟนั ้น จะพิ สู จน ์ ให้ เห ็ นการงานของแต่ละคนว่า เป็น อย่างไร
14 ถ้าการงานของผู้ใดที่ ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั ้ นก็จะได้ค่าตอบแทน 15 ถ้าการงานของผู้ใดถูก
เผาไหม้ไป ผู้นั ้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า

16 ท่านทัง
้ หลายไม่รูหรื
้ อว่าท่านเป็นวห
ิ ารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิต

อยู่ในท่าน 17 ถ้าผู้ใดทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผู้นั ้น เพราะวิหารของ
พระเจ้าเป็นที่บริสุทธิและท่
านทัง้ หลายเป็นวิหารนั ้น
์
การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด

18 อย่าให้ผูใดหลอกลวงตั
้
วเอง ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของ

ยุ คน ี้ จงให้ผู้ นั ้น ยอมเป็น คนโง่จึง จะเป็น คนมี ปัญญาได้ 19 เพราะว่า ปัญญาของโลกนี้ เป็น
ความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วยมี คําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระองค์ ทรงจับคนที่ มี ปัญญาด้วย
อุบายของเขาเอง� 20 และยังมอี
ี กว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงทราบความคิดของคนมีปัญญา
ว่า เป็น เพียงแต่ ไร้สาระ � 21 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ผู้ ใดยกมนุษย์ข้น
ึ อวด ด้วยว่า สิง่ สารพัด เป็น
22
ของท่านทัง้ หลาย จะเป็น เปาโล อปอลโล เคฟาส โลก ชีวต
ิ ความตาย สิ ่ง ในปัจจุบัน นี้
23
หรือ สิง่ ในอนาคต สิ ่ง สารพัด นั ้น เป็น ของท่านทัง้ หลาย และท่านทัง้ หลายเป็น ของพระ
คริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า

4

หน้าที่รับผิดชอบของผู้อารักขาต่อพระเจ้า
ให้ทุ กคนถือว่า เราเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์ และเป็น ผู้ อารัก ขาสิง่ ลึ กล ับ ของพระเจ้า
2 ยิง
่ กว่านี้ ฝ่ายผู้ อารักขาเหล่า นั ้น ต้องเป็น คนที่ สัตย์ซื่อ ทุก คน 3 สําหรับข้าพเจ้า การที่ ท่าน
ทัง้ หลายหรือมนุษย์ผูใดจะตั
้
ดสินตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรือ
่ งเล็กน้ อย ถึงแม้ข้าพเจ้า
4
เองก็ มิได้ ตัดสิน ตัว ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ไม่ รู ว่
้ า ข้าพเจ้า มี ความผิด สถานใด ถึง กระนั ้น
ข้าพเจ้า ก็ ไม่ พ้น การพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษาตัว ข้าพเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 5 เหตุ
ฉะนั ้นท่านอย่าตัดสินสิง่ ใดก่อนที่ จะถึงเวลาจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา พระองค์
จะทรงเปิด เผยความลั บท ี่ ซ่อนอยู่ ในความมืด ให้ แจ่ม กระจ่าง และจะทรงเผยความในใจ
ของคนทัง้ ปวงด้วย เมื่อ นั ้น ทุก คนจะได้ รบ
ั คํา ชมเชยจากพระเจ้า 6 พี่ น้ องทัง้ หลาย สิ ่ง เห
ล่านั ้ นที ่ข้าพเจ้าได้นํามากล่าวเปรียบเทียบถึงตัวข้าพเจ้าและอปอลโล ก็เพื่อประโยชน์ ของ
ท่านทัง้ หลาย เพื่อให้ท่านทัง้ หลายเรียนแบบของเรา มิให้ยกย่องคนหนึ่ งคนใดเกินกว่าที่เข
ียนบอกไว้แล้ว มิให้ยกคนหนึ่ งคนใดข่มผู้อื่น 7 ผู้ใดเล่ากระทําให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น ท่าน
มีอะไรที่ท่านมิได้รับมา ก็เมื่อท่านได้รบ
ั มา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับ
เลย 8 ท่านทัง้ หลายอิม
่ ีแล้วหนอ ท่านได้ครองเหมือนกษั ตริย์โดยไม่
่ หนําแล้วหนอ ท่านมังม
มี เราร่วมด้วยแล้วหนอ ข้าพเจ้ามี ความปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายได้ ข้น
ึ ครองจริงๆเพื่อเรา
จะได้ข้น
ึ ครองกับท่าน
1

สิ่งที่อค
ั รสาวกและผู้นําคริสเตียนต้องเสียสละ
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เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ ทรงตัง้ เราผู้เป็ นอัครสาวกไว้ในที่สุดปลาย เหมือนผู้ที่
ได้ถูกปรับโทษให้ถึงตาย เพราะว่าโลกคือทัง้ ทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวง
10 เราทัง
้ หลายเป็นคนเขลาเพราะเห็นแก่ พระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็นคนมี ปัญญาใน
พระคริสต์ เราทัง้ หลายมีกําลังน้ อยแต่ ท่านทัง้ หลายมีกําลังมาก ท่านทัง้ หลายมีเกียรติ ยศ
แต่ เราทัง้ หลายเป็นคนอัปยศ 11 จนถึงเวลานี้ เราก็ ทัง้ หิวและกระหาย เปลือยเปล่าและถูก
โบยตี และไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 12 เราทําการหนั กด้วยมือของเราเอง เมื่อถูกด่าเราก็
อวยพร เมื่อถูกข่มเหงเราก็ทนเอา 13 เมื่อถูกใส่รา้ ยเราก็อ้อนวอน เรากลายเป็นเหมือนกาก
เดนของโลกและเหมือนราคีของสิง่ สารพัดจนถึงบัดนี้ 14 ข้าพเจ้ามิได้เขียนข้อความเหล่านี้
เพื่อจะให้ท่านได้อาย แต่เขียนเพื่อเตือนสติในฐานะที่ท่านเป็นลูกที่รก
ั ของข้าพเจ้า 15 เพราะ
ในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีครู สักหมื่นคนแต่ท่านจะมีบิดาหลายคนก็หามิได้ เพราะว่าในพระ
เยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กําเนิ ดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐ 16 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่าน
ทําตามอย่างข้าพเจ้า 17 เพราะเหตุ นี้ข้าพเจ้า จึง ได้ ใช้ทิ โมธีลูก ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคน
สัตย์ ซ่ ือ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ มาหาท่าน เพื่อ นํา ท่านให้ ระลึก ถึง แบบการประพฤติ ของ
ข้าพเจ้าในพระคริสต์ ตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในทุกคริสตจักร 18 แต่บางคนทําผยองราวกับ
ข้าพเจ้า จะไม่ มาหาท่าน 19 แต่ ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด ข้าพเจ้า จะมาหาท่านในไม่
ช้านี้ และข้าพเจ้าจะหยังด
่ ู มิใช่ถ้อยคําของคนที่ผยองเหล่านั ้นแต่จะหยังด
่ ูฤทธิอํ
์ านาจของ
20
21 ท่านจะ
เขา เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามิใช่เรือ
่ งของคําพูดแต่เป็นเรือ
่ งฤทธิเดช
์
เอาอย่างไร จะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่าน หรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วย
ใจอ่อนสุภาพ
9

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
มี ข่าวเล่า ลือ ว่า ในพวกท่านมี การผิด ประเวณี และการผิด ประเวณี นั ้น ถึง แม้ ในพวก
ต่างชาติ ก็ ไม่มี เลย คือ เรือ
่ งมี วา่ คนหนึ่ ง ได้ เอาภรรยาของบิดามาเป็น ภรรยาของตน 2 และ
พวกท่านยัง ผยองแทนที่ จะเป็น ทุกข์ เป็ นร ้อน ที่ จะตัด คนที่ กระทํา ผิด เช่น นี้ ออกเสีย จาก
พวกท่าน 3 แม้ว ่า ตัว ข้าพเจ้า ไม่ ได้ อยู่ กับ พวกท่าน แต่ ใจของข้าพเจ้า ก็ อยู่ ด้วย ข้าพเจ้า ได้
ตัดสิน ลงโทษคนที่ ได้ กระทํา ผิด เช่น นั ้น เสมือนว่า ข้าพเจ้า ได้ อยู่ด้วย 4 ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เมื่อท่านทัง้ หลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่
ด้วย พร้อมทัง้ ฤทธิเ์ ดชของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 5 พวกท่านจงมอบคน
นั ้นไว้ให้ซาตานทําลายเนื้ อหนั งเสีย เพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้า
1

ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ
ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเชื้อขนมเพียงนิ ดเดียวย่อมทําให้แป้งด
ิบฟูทังก
้ ้อน 7 ดังนั ้นจงชําระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดบก
ิ ้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้
เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเรา ได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว 8 เหตุฉะนั ้นให้
เราถือ ปัส กานั ้น มิใช่ ด้วยเชื้อ เก่า หรือด ้วยเชื้อ ของความชัว่ ช้า เลวทราม แต่ ด้วยขนมปัง ไร้
เชื้อคือความจริงใจและความจริง 9 ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่านว่า อย่าคบกับคนที่ล่วง
ประเวณี 10 แต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ ที่เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้ อโกง หรือคน
ถือรู ปเคารพ ข้าพเจ้ามิ ได้ ห้ามเสียที เดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั ้นแล้ว ท่านก็ ต้องออกไป
เสียจากโลกนี้
6 การที่ ท่านอวดอ้างนั ้นไม่ ดี เลย

เราควรแยกตัวจากพีน
่ ้ องคริสเตียนที่กําลังดํารงชีวต
ิ อยูใ่ นความบาป
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แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า เขียนบอกท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ ช่อ
ื ว่า เป็น พี่ น้องแล้ว แต่ ยัง ล่วงประเวณี
เป็นคนโลภ เป็นคนถือรู ปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขี้เมา หรือเป็นคนฉ้ อโกง อย่าคบ
กับคนอย่างนั ้นแม้จะกินด้วยกั นก็อย่าเลย 12 ไม่ใช่หน้าที่ ของข้าพเจ้าที่ จะไปตัดสินลงโทษ
คนภายนอก ท่านจะต้องตัดสิน ลงโทษคนภายในมิ ใช่ หรือ 13 ส่วนคนภายนอกนั ้น พระเจ้า
จะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั ้นจงกําจัดคนชัว่ ช้านั ้นออกจากพวกท่านเสียเถิด
11

6
คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
ในพวกท่านมี ผู้ใดหรือ ถ้าเป็นความกับคนอื่น จะอาจไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรม
และไม่ไปว่าต่อหน้าวิสุทธิชน 2 ท่านไม่รูหรื
้ อว่าวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้าพวกท่านจะ
พิพากษาโลก ท่านไม่สมควรจะพิพากษาความเรือ
่ งเล็กน้ อยที่สุดหรือ 3 ท่านไม่รูหรื
้ อว่า เรา
จะต้องพิพากษาพวกทูตสวรรค์ ถ้าเช่นนั ้นจะยิง่ เป็นการสมควรสักเท่าใดที่เราจะพิพากษา
ตัดสินความเรือ
่ งของชีวตน
ิ ี้ 4 ฉะนั ้นถ้าพวกท่านเป็นความกันเรือ
่ งชีวตน
ิ ี้ ท่านจะตัง้ คนที่ค
ริสตจั กรน ับ ถือ น้ อยที่สุด ให้ตัดสิน หรือ 5 ข้าพเจ้า กล่าวดังนี้ ก็ เพื่อ ให้ท่านละอายใจ ในพวก
ท่านไม่ มี สัก คนหนึ่ ง หรือ ที่ มี สติ ปัญญาสามารถชําระความระหว่างพี่ น้ อง 6 แต่ พี่ น้ องกับ พี่
น้ องต้องไปว่าความกันต่อหน้าคนที่ไม่เชื่ออย่างนั ้นหรือ 7 เหตุฉะนั ้นเพราะพวกท่านไปเป็น
ความกัน บัดนี้ ท่านก็ ตกจากระดั บท ี่ ควรแล้ว ทําไมท่านจึง ไม่ ทนต่อ การร้ายซึ่ง เขาทํา แก่
ท่าน ทําไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกง 8 แต่ท่านเองกลับทําร้ายกัน และโกงกันในระหว่างพวกพี่
น้ องของท่านเอง
1

ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตัง้ ไว้ และได้รบ
ั ความชอบธรรมโดยความเชื่อ

9 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

อย่าหลงเลย คน
ล่วงประเวณี คนถือรู ปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิ สัยเหมือนผู้หญิงหรือคนที่เป็นกะเทย
10 คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้ อโกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ น
มรดก 11 แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั ้น แต่ท่านได้รบ
ั ทรงชําระแล้ว และได้
ทรงแยกตัง้ ท่านไว้แล้ว แต่ พระวิญญาณแห่ง พระเจ้า ของเราได้ ทรงตัง้ ท่านให้ เป็น ผู้ ชอบ
ธรรมในพระนามของพระเยซู เจ้า 12 ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง ที่ จะทําได้ นั้น
เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยูใต้
่ อํานาจของสิง่ ใดเลย
จงหนี จากการล่วงประเวณี
อาหารมี ไว้ สํา หรั บท ้อง และท้องก็ สําหรับ อาหาร แต่ พระเจ้า จะทรงให้ ทัง้ ท้องและ
อาหารสิน
้ สูญไป แล้วร่างกายนั ้นไม่ได้มีไว้สําหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สําหรับองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สําหรับร่างกาย 14 พระเจ้าได้ทรงชุบให้องค์พระผู้เป็น
เจ้า เป็น ขึ้น มาใหม่ และพระองค์ จะทรงชุบ ให้ เราทัง้ หลายเป็น ขึ้น มาใหม่ โดยฤทธิ์เดชของ
พระองค์ด้วย 15 ท่านไม่รูหรื
้ อว่า ร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์ เมื่อเป็นเช่นนั ้น
จะให้ ข้าพเจ้า เอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็น อวัยวะของหญิง แพศยาได้ หรือ ขอพระเจ้า
อย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 16 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนที่ผูกพันกับหญิงแพศยาก็เป็นกายอันเดีย
วกั นกับหญิงนั ้น เพราะพระองค์ ได้ ตรัสว่า ‘เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 17 แต่ ส่วน
คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นอันเดียวกันกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ 18 จงหลีก
เลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี ความบาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทํานั ้นเป็นบาปนอกกาย แต่
คนที่ล่วงประเวณี นั ้นทําผิดต่อร่างกายของตนเอง
13

ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า ร่างกายของท่านเป็ นว ิ หารของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ซึ่ง สถิต อยู่ ใน
ท่าน ซึ่งท่านได้รบ
ั จากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง 20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล
้ว ตามราคา เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า ด้วยร่างกายของท่าน และด้วย
จิตวิญญาณของท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า
19

7
คําแนะนําสําหรับคู่สมรสของคริสเตียน
1 แล ้ว เรือ
่ งที่ พวกท่านเขียนมาถึง ข้าพเจ้า นั ้น ขอตอบว่า การที่ ผู้ ชายไม่ ยุ ่ง เกี่ยวกับ ผู้
หญิง เลยก็ ดี แล้ว 2 แต่ เพื่อ ป้องกัน การล่วงประเวณี ผู้ ชายทุก คนควรมี ภรรยาเป็น ของตน
และผู้ หญิง ทุก คนมี สามี เป็น ของตน 3 สามี พึง ประพฤติ ต่อ ภรรยาตามควร และภรรยาก็
พึง ประพฤติ ต่อ สามี ตามควรเช่น เดียวกัน 4 ภรรยาไม่ มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของตน แต่
สามี มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของภรรยา ทํานองเดียวกัน สามี ไม่มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของ
ตน แต่ ภรรยามี อาํ นาจเหนื อร่างกายของสามี 5 อย่าปฏิเสธการอยู่รว่ มกันเว้นแต่ ได้ ตกลง
กัน เป็นการชัว่ คราว เพื่ ออ ุ ทิศ ตัว ในการถือ อดอาหารและการอธิษฐาน แล ้ว จึง ค่อยมาอยู่
ร่วมกันอีก เพื่อมิให้ซาตานชักจูงให้ทําผิด เพราะตัวอดไม่ได้ 6 ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ โดยได้ ร ั
บอนุญาต มิใช่เป็นพระบัญชา 7 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุก
คนก็ ได้ รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับ ตัว คนหนึ่ งได้ รบอย
ั
่างนี้ และอีกคนหนึ่ ง ได้ ร ั
8
บอย ่างนั ้น เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ขอกล่าวแก่ คนที ่ ยงั เป็น โสดและพวกแม่ ม่ายว่า การที่ เขา
จะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว 9 แต่ถ้าเขายัง้ ใจไม่ได้ก็จงแต่งงานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสี
ยก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสัง่ มิใช่ข้าพเจ้าสัง่
เอง แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงบัญชาว่า อย่าให้ภรรยาทิง้ สามี 11 แต่ถ้านางทิง้ สามีไปอย่าให้
นางไปมีสามีใหม่ หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่า และขออย่าให้สามีหย่าร้างภรรยา
เลย
คําแนะนําสําหรับคริสเตียนที่สามีหรือภรรยายังไม่เชื่อในพระเจ้า
(องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ตรัส) ว่า ถ้าพี่น้อง
คนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อและนางพอใจที่จะอยูก
่ ับสามี สามีก็ไม่ควรหย่านาง 13 ถ้าหญิงคนใด
มีสามีที่ ไม่เชื่อและสามีพอใจที่ จะอยู่กับนาง นางก็ ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลย 14 ด้วยว่าสามีที่
ไม่เชื่อนั ้นได้รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิทางภรรยา
และภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้รับการทรงชําระ
์
ให้บริสุทธิทางสามี
มิฉะนั ้นลูกของท่านก็เป็นมลทิน แต่บัดนี้ ลูกเหล่านั ้นก็บริสุทธิ์ 15 แต่ถ้า
์
คนที่ไม่เชื่อจะแยกไป ก็จงให้เขาไปเถิด เรือ
่ งเช่นนี้ ไม่จําเป็นทีพี
่ น้
่ องชายหญิงจะผูกมัดให้จํา
ใจอยู่ด้วยกัน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบ 16 โอ ท่านผู้เป็นภรรยา ไฉน
ท่านจะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ โอ ท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่าท่านจะ
ช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้

จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่
17 แต่ ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงประทานฐานะแก่ แต่ ละคนอย่างไร เมื่อ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ได้
ทรงเรียกให้ เขามาแล้ว ก็ ให้ เขาดํารงอยู่ ในฐานะนั ้น ข้าพเจ้า ขอสัง่ ให้ ค ริสตจักรทัง้ หมด
ทํา ตามดัง นั ้น 18 มี ชายคนใดที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขาได้ ร บพิ
ั ธ ี เข ้าสุ หน ัต แล้ว หรือ อย่า
ให้ เขากลับ เป็น เหมือนคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต หรือม ี ชายคนใดที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขามิ
ได้ เข ้าสุ หน ัต หรือ อย่า ให้ เขาเข้า สุ หน ัต เลย 19 การเข้า สุ หน ัต ไม่ สําคัญ อะไร และการไม่ เข
้าสุ หน ัต ไม่ สําคัญ อะไร แต่ การรักษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า นั ้น สําคัญ 20 ให้ ทุ กคนอยู่ ใน
ฐานะที่ เขาอยู่เมื่อ พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น 21 พระเจ้า ทรงเรียกท่านเมื่อ ยัง เป็น ทาสอยู่หรือ ก็
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อย่า กระวนกระวายเพราะการเป็น ทาสนั ้น แต่ ถ้า ท่านสามารถไถ่ ตัว ออกได้ ก็ ควรไถ่ ดี กว่า
22 เพราะผู้ ใดที่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงเรียกเมื่อ ยัง เป็ น ทาสอยู่ ผู้ นั ้น เป็ น เสรีชนขององค์
พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกันคนที่รบ
ั การทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชน คนนั ้นเป็นผู้รับใช้ของพระ
คริสต์ 23 พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลย 24 พี่น้ องทัง้
หลาย ท่านทุก คนดํารงอยู่ ในฐานะอัน ใดเมื่อ พระเจ้า ทรงเรียก ก็ ให้ ผู้ นั ้น อยู่ กับ พระเจ้า ใน
ฐานะนั ้น
คําแนะนําสําหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย
25 แล ้ว เรือ
่ งหญิง สาวพรหมจารีนั ้น ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ พระบัญชาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
แต่ ข้าพเจ้า ก็ ขอออกความเห็น ในฐานะที่ เป็น ผู้ ได้ รับ พระเมตตาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้
เป็น ผู้ ที่ ไว้ใจได้ 26 ฉะนั ้น เพราะเหตุ ความยากลําบากที่ มี อยู่ ในเวลานี้ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ทุ ก
คนควรจะอยู่ อย่างที่ เขาอยู่ เดีย
๋ วนี้ 27 ท่านมี ภรรยาแล้ว หรือ อย่า หาช่องที่ จะหย่า ภรรยา
เลย ท่านหย่าจากภรรยาแล้วหรือ อย่าหาภรรยาเลย 28 ถ้าท่านจะแต่งงานก็ ไม่มีความผิด
และถ้า หญิง สาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ ไม่มี ความผิด แต่ คนที ่ แต่ งงานนั ้น คงจะต้องยุง่
ยากลําบากในฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่ จะให้ท่านพ้นจากความยุง่ ยากนั ้น 29 พี่
น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนก็
ี้ สัน
้ มากแล้ว ตัง้ แต่นี้ ไปให้คนเหล่านั ้นทีมี
่ ภรรยา
30
ดําเนิ นชีวต
ิ เหมือนกับไม่มีภรรยา และให้คนที่เศร้าโศกเป็นเหมือนกับมิได้เศร้าโศก และ
ผู้ ที่ ชื่นชมยินดี ให้ ได้ เป็น เหมือนกับ มิ ได้ ชื่นชมยินดี และผู้ ที่ ซื้ อก ็ ให้ ดําเนิ น ชีวต
ิ เหมือนกับ
ว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิเหนื
ออะไรเลย 31 และคนที่ ใช้ของโลกนี้ ให้เป็นเหมือนกับมิได้ใช้อย่าง
์
เต็ม ที่ เลย เพราะความนิ ยมของโลกนี้ กําลัง ล่วงไป 32 ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านพ้น จากความ
สาละวนวุน
่ วาย ฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็สาละวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะทํา
สิง่ ซึ่งเป็ นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า 33 แต่คนที่มีภรรยาแล้วก็สาละวนในการงานของ
โลกนี้ เพื่อ จะทํา สิง่ ที่ พอใจของภรรยา 34 มี ความแตกต่างกัน ด้วยระหว่างภรรยาและสาว
พรหมจารี หญิงที่ ยงั ไม่แต่ งงานก็ สาละวนในการงานขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะได้ เป็น
คนบริสุทธิ์ทัง้ กายและจิตใจ แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อจะทํา
สิง่ ซึ่งเป็นทีพ
่ อใจของสามี 35 ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ ก็เพื่อเป็นประโยชน์ ของท่าน มิใช่จะเอาบ่วง
บาศคล้องท่านแต่ เพื่อความเป็นระเบียบ ให้ท่านปฏิ บัติ องค์ พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจ
สองฝักสองฝ่าย 36 แต่ ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิ บัติ ต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่างสมควรไม่
ได้ และถ้า หญิง นั ้ นม ี อายุ ผ่านวัย หนุ่ม สาวแล้ว และต้องทํา อย่างใดอย่างหนึ่ งก ็ ให้ เขาทํา
ตามปรารถนา จงให้เขาแต่งงานเสีย เขาไม่ได้ทําผิดสิง่ ใด 37 แต่ชายใดที่ตัง้ ใจแน่วแน่ และ
เห็นว่าไม่มีความจําเป็น แต่เขาบังคับใจตนเองได้ และตัง้ ใจว่าจะให้หญิงนั ้นเป็นพรหมจารี
ต่อ ไป เขาก็ กระทํา ดี แล้ว 38 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดที่ ให้หญิง นั ้น แต่งงานก็ ทําดี อยู่ แต่ ผู้ ที่ ไม่ ให้แต่
งงานก็ ทําดี กว่า 39 ตราบใดที่ สามี ยั งม ี ชี วิตอยู่ ภรรยาก็ ต้องอยู่ กับ สามี ตามกฎหมาย แต่
ถ้า สามี ตาย นางก็เป็ นอ ิ สระจะแต่งงานกับ ชายใดก็ ได้ ตามใจ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เท่านั ้น
40 แต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าก็เห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็ นสุ ขกว่า และข้าพเจ้าคิด
ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูฝ
่ ่ายข้าพเจ้าด้วย

8
อาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพ

แล ้ว เรือ
่ งของที่ เขาบูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น เราทัง้ หลายทราบแล้ วว ่า เราทุก คนต่างก็ มี
ความรู ้ ความรู นั
้ ้นทําให้ลําพอง แต่ ความรักเสริมสร้างขึ้น 2 ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู สิ
้ ่งใดแล้ว ผู้
นั ้นยังไม่ รู ตามที
้
่ ตนควรจะรู ้ 3 แต่ ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ ก็ ทรงรู จ
้ ักผู้นั ้น 4 ฉะนั ้นเรือ
่ ง
1
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การกิน อาหารที่ เขาได้ บูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น เรารู อยู
้ ่ แล ้ วว ่ารู ปน ัน
้ ไม่ มีต ัว มี ตนเลยในโลก
และพระเจ้าองค์อ่น
ื ไม่มี มีแต่พระเจ้าองค์เดียว 5 ถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆในสวรรค์และในแผ่น
ดินโลกที่เขาเรียกว่า “พระ� (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามาก� 6 แต่ว่าสําหรับพวกเรา
นั ้ นม ี พระเจ้า องค์ เดียวคือ พระบิดา และสิง่ สารพัด ทัง้ ปวงบังเกิด ขึ้น จากพระองค์ และเรา
อยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซู คริสต์ เจ้ าองค์ เดียว และสิง่ สารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์
และเราก็ เป็น มาโดยพระองค์ 7 มิใช่ ว่า ทุก คนมี ความรู อย่
้ างนี้ เพราะมี บางคนมี จิ ตสํานึ ก
ผิดชอบเรือ
่ งรู ปเคารพว่า เมื่อได้ กินอาหารนั ้ นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่ รู ปเคารพจริงๆ และ
จิตสํานึ กผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่จึงเป็นมลทิน 8 อาหารไม่เป็นเครือ
่ งที่ทําให้พระเจ้าทรง
โปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เราก็ ไม่ได้ อะไรเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่ กิน เราก็ ไม่ขาดอะไร 9 แต่ จง
ระวัง อย่าให้เสรีภาพของท่านนั ้นทําให้คนที่ออ
่ นในความเชื่อหลงผิดไป 10 เพราะว่า ถ้าผู้ใด
เห็นท่านที่ มีความรู เอนกายลงรั
้
บประทานในวิหารของรู ปเคารพ จิ ตสํานึ กผิดชอบที่ ออ
่ นข
11
องคนนั ้น จะไม่ เห ิม ขึ้น ทําให้เขาบังอาจกิน ของที่ ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น หรือ โดยความ
รู ข
้ องท่าน พี่ น้ องที่ มี ความเชื่ ออ ่อน ซึ่ง พระคริสต์ ได้ ทรงยอมวายพระชนม์ เพื่อ เขา จะต้อง
พินาศไป 12 เมื่อ ท่านทํา ผิด เช่น นั ้น ต่อ พวกพี่ น้ อง และทําร้ายจิตสํานึ ก ผิด ชอบที่ ออ
่ นของ
เขา ท่านก็ได้ทําผิดต่อพระคริสต์ 13 เหตุฉะนั ้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทําให้พี่น้ องของข้าพเจ้า
หลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้ อสัตว์อีกต่อไป เพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทําให้พี่น้ องต้องหลง
ผิดไป

9

เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ
ข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นอ ัค รสาวกหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ มี เสรีภาพหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็ นพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านทัง้ หลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าหรือ 2 ถ้าข้าพเจ้ามิได้ เป็ นอัครสาวกในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้าก็ ยงั คงเป็ นอัค
รสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะพวกท่านคือตราตําแหน่ งอัครสาวกของ
ข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า 3 ถ้าผู้ใดสอบสวนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะบอกว่า 4 เราไม่มีสิทธิ์
ที่จะกินและดื่มหรือ 5 เราไม่มีสิทธิที
่ ้ องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนๆด้วยกัน เหมือนอย่าง
์ ่จะพาพีน
อัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้ องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสหรือ 6 เฉพาะข้าพเจ้า
และบารนาบัสเท่านั ้นหรือที่ไม่มีสิทธิจะเลิ
กทํางานหาเลี้ยงชีพ
์
1

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น
7 ใครบ้างที่ เป็ น ทหารไปในการศึก สงคราม และต้องกิน เสบียงของตัว เอง หรือ ใครบ้าง
ที่ ทํา สวนปลูก ต้ นอง ุ่น และมิ ได้ กิน ผลองุน
่ ในสวนนั ้น หรือ ใครบ้างที่ เลี้ยงสัตว์และมิ ได้ กิน
นํ้านมของฝูงสัตว์นั ้น 8 ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ ตามอย่างมนุษย์หรือ พระราชบัญญัติมิได้กล่า
วอย่างนี้ เหมือนกันหรือ 9 เพราะว่าในพระราชบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ‘อย่าเอาตะกร้า
ครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู�
่ พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือ 10 หรือพระองค์ได้ตรัส
เพื่อประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย แท้จริงคํานั ้นท่านเขียนไว้เพื่อประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย ให้
คนที ่ไถนาไถด้วยความหวังใจ และให้คนที ่นวดข้าวนวดด้วยความหวังใจว่าจะได้ประโยชน์
ตามที่ เขาหวัง 11 ถ้า เราได้ หว่านของสําหรับ จิต วิญญาณให้ แก่ ท่าน แล ้ วจะมากไปหรือ ที่
เราจะเกี่ยวของสําหรับ เนื้ อ หนั ง จากท่าน 12 ถ้า คนอื่ นม ี สิทธิ์ที่ จะได้ รับ ประโยชน์ จากท่าน
เราไม่มีสิทธิที
ั ยิง่ กว่าเขาอีกหรือ ถึงกระนั ้นเราก็ มิได้ ใช้สิทธินี
์ ่ จะได้ รบ
์ ้ เลย แต่ ยอมทนทุกข์
ยากสารพัด เพื่อ เราจะไม่ เป็ นอ ุป สรรคขัด ขวางข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ 13 ท่านไม่ รู ้
หรือ ว่า คนที่ ปรนนิ บัติ เรือ
่ งสิง่ บริสุทธิ์ ก็ กิน อาหารของพระวิหาร และคนปรนนิ บั ติ ที่ แท่น
บูชาก็ รบ
ั ส่วนแบ่ง จากแท่ นบู ชาน น
ั ้ 14 ทํานองเดียวกัน องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงบัญชาไว้
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ว่า คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น 15 แต่ข้าพเจ้าไม่
ได้ ใช้สิทธิเหล่
านี้ เลย ที่ ข้าพเจ้าเขียนเรือ
่ งนี้ ก็ มิใช่เพื่อจะให้เขากระทําอย่างนั ้นแก่ ข้าพเจ้า
์
เพราะข้าพเจ้า ยอมตายเสีย ดี กว่า ที่ จะให้ ผู้ ใดทําลายเกียรติ อัน นี้ ของข้าพเจ้า 16 เพราะถึง
แม้วา่ ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั ้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะจําเป็นทีข
่ ้าพเจ้า
จะต้องประกาศ ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ ประกาศข่าวประเสริฐ วิบั ติ จะเกิด แก่ ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้า
ข้าพเจ้าประกาศอย่างเต็มใจ ข้าพเจ้าก็จะได้บําเหน็ จ แต่ถ้ากระทําการประกาศนั ้นโดยฝืน
ใจ ก็ยังเป็นการที่ทรงมอบหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐไว้ให้ข้าพเจ้ากระทํา 18 แล้วอะไรเล่า
จะเป็น บําเหน็ จ ของข้าพเจ้า คือ เมื่อ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์โดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่
าวประเสริฐนั ้นอย่างเต็มที่
์
เปาโลยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจะนําจิตวิญญาณ
เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ ในบังคับ ของผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยงั ยอมตัว เป็น ทาสคนทัง้
ปวงเพื่อจะได้ ชนะใจคนมากยิง่ ขึ้น 20 ต่อพวกยิว ข้าพเจ้าก็ ทําตัวเหมือนยิว เพื่อจะได้ พวก
ยิว ต่อ พวกที่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนคนอยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ จะ
ได้คนทีอยู
่ ใต้
่ พระราชบัญญัตินั ้น 21 ต่อคนที่อยูนอกพระราชบั
่
ญญัติ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือน
คนนอกพระราชบัญญัติ เพื่อจะได้คนทีอยู
่ นอกพระราชบั
่
ญญัตินั ้น (แต่ข้าพเจ้ามิได้อยูนอก
่
พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า แต่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แห่ งพระคริสต์� 22 ต่อ คนอ่อนแอ
ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนคนอ่อนแอ เพื่อจะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิ ดต่อคน
ทัง้ ปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง 23 ข้าพเจ้าทําอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าว
ประเสริฐ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนกับท่านในข่าวประเสริฐนั ้น 24 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนเหล่านั ้
นที ่ วงิ่ แข่ งก ัน ก็ วิงด
่ ้ว ยกัน ทุก คน แต่ คนที ่ ได้ รับ รางวัลม ี คนเดียว เหตุ ฉะนั ้น จงวิง่ เพื่อ ชิง
25
รางวัล ให้ได้ ฝ่ายนั กก ีฬาทุก คนก็ เคร่งครัด ในระเบียบทุก อย่าง แล ้ว เขากระทํา อย่างนั ้น
เพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึงร่วงโรยได้ แต่เรากระทําเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย 26 ดัง
นั ้น ส่วนข้าพเจ้า วิง่ แข่ง อย่างนี้ โดยมี เป้า หมาย ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างนี้ ไม่ใช่ อย่างนั ก มวย
ที่ ชกลม 27 แต่ ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้ อหนั งให้อยู่ใต้ บังคับ เพราะเกรงว่าโดย
ทางหนึ่ ง ทางใดเมื่อ ข้าพเจ้าได้ ประกาศแก่ คนอื่นแล้ว ตัว ข้าพเจ้าเองจะเป็น คนที่ ใช้การไม่
ได้
19

10

การประพฤติของอิสราเอลเป็นเครือ
่ งเตือนใจของคริสตจักร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ยิง่ กว่า นี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า บรรพบุรุษ ของเราทัง้
สิน
้ ได้อยู่ใต้เมฆ และได้ผ่านทะเลไปทุกคน 2 ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับ
โมเสสทุกคน 3 และได้รบ
ั ประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน 4 และได้ด่ืมน
้ํา ฝ่ายจิต วิญญาณอันเดียวกัน ทุก คน เพราะว่า เขาได้ ด่ื มน้าํ ซึ่ง ไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิต
วิญญาณที่ ติดตามเขามา ศิ ลานน
ั ้ คือพระคริสต์ 5 แต่ถึงกระนั ้ นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั ้
นที ่พระเจ้าไม่ ทรงพอพระทัย เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิน
่ ทุ รกันดาร 6 แล้ว
เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึง เป็น เครือ
่ งเตือนใจพวกเรา ไม่ ให้เรามี ใจโลภปรารถนาสิง่ ที่ ชว
ั ่ เหมือน
7
เขาเหล่านั ้น ท่านทัง้ หลายอย่านั บถือรู ปเคารพ เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทํา
ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘ประชาชนก็ นั่ง ลงกิน และดื่ม แล้ว ก็ ลุ กขึ้น เล่น สนุกก ัน� 8 อย่า ให้
เรากระทํา ล่วงประเวณี เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ว ก็ ล้ม ลงตายในวัน
เดียวสองหมื่นสามพันคน 9 อย่าให้เราลองดีพระคริสต์เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้
กระทํา แล้ว ก็ ต้องพินาศด้วยงู ร้าย 10 ท่านทัง้ หลายอย่า บ่น เหมือนอย่างที่ บางคนในพวก
1
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เขาได้บ่น แล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต 11 แต่บรรดาเหตุการณ์ เหล่านี้ จึงได้บังเกิด
แก่ เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้ บันทึกไว้เพื่อเตือนสติ เราทัง้ หลาย ผู้ซึ่งกําลังอยู่ในกาลสุด
ปลายของแผ่น ดิน โลก 12 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ คิด ว่า ตัว เองมัน
่ คงดี แล้ว ก็ จงระวัง ให้ ดี กล ั วว ่า
13
จะล้ม ลง ไม่มี การทดลองใดๆเกิด ขึ้ นก ั บท ่าน นอกเหนื อ จากการทดลองซึ่ง เคยเกิ ดก ับ
มนุษย์ทัง้ หลาย แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่
ท่านจะทนได้ แต่ เมื่อ ท่านถูก ทดลองนั ้น พระองค์ จะทรงโปรดให้ท่านมี ทางที่ จะหลีก เลี่ยง
ได้ ด้วย เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ 14 พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหตุ ฉะนั ้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสีย
15
จากการนั บถือรู ปเคารพ ข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนที่มีปัญญา ท่านจงพิจารณา
ถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั ้นเถิด
พิธศี
ี ลระลึกมีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั ้น

16 ถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั ้นเป็ นที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระ

คริสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั ้นเป็นที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่
หรือ 17 แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน เราก็ ยงั เป็นขนมปั งก้อนเดียวและเป็ นร่างกายเดียว
เพราะว่า เราทุก คนรับ ประทานขนมปั งก ้อนเดียวกัน 18 จงพิจารณาดู พวกอิสราเอลตาม
เนื้ อ หนั ง คนที ่ รบ
ั ประทานของที่ บูชาแล้ วน ัน
้ ก็ มี ส่วนร่วมในแท่ นบู ชาน ั ้นม ิ ใช่ หรือ 19 ถ้า
อย่างนั ้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไร รู ปเคารพนั ้นศั กดิสิ
่ งบูชาที่ ถวายแก่รู ป
์ ทธิหรื
์ อ เครือ
เคารพนั ้นเป็นของศั กดิ์สิทธิหรื
่ งบูชาที่ พวกต่างชาติ ถวายนั ้น เขา
์ อ 20 แต่ ข้าพเจ้าว่า เครือ
ถวายบูชาแก่ พวกปิศาจ และไม่ได้ ถวายแด่ พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วม
กับพวกปิศาจ 21 ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปิศาจด้วย
ไม่ ได้ ท่านจะรับ ประทานที่ โต ๊ะ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และที่ โต ๊ะ ของพวกปิศาจด้วยก็ ไม่ ได้
22 เราจะยัว
่ ยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิมากกว่
าพระองค์หรือ
์
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง ที่ จะทําได้ นั ้น เป็น ประโยชน์ ข้าพเจ้า ทํา สิง่
สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง จะทําให้ เจริญ ขึ้น 24 อย่า ให้ ผู้ ใดเห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ จง
เห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่น 25 ทุกสิง่ ที่เขาขายตามตลาดเนื้ อนั ้นรับประทานได้ ไม่ต้องถาม
อะไรโดยเห็นแก่ ใจสํานึ กผิดชอบ 26 เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกกับ สรรพสิง่ ในโลกนั ้น เป็นของ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า� 27 ถ้าคนที่ไม่มความเชื
ี
่อจะเชิญท่านไปในงานเลี้ยงและท่านเต็มใจไป สิ
่งที่เขาตัง้ ให้รบ
ั ประทานก็รบ
ั ประทานได้ ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสํานึ กผิดชอบ 28 แต่
ถ้ามีใครมาบอกท่านว่า “ของนี้ เขาถวายแก่รูปเคารพแล้ว� ท่านอย่ารับประทาน เพราะเห็น
แก่คนที่บอกนั ้นและเพราะเห็นแก่ใจสํานึ กผิดชอบด้วย เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกกับสรรพสิง่
ในโลกนั ้น เป็น ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 29 ข้าพเจ้า มิ ได้ หมายถึงใจสํานึ ก ผิด ชอบของท่าน
แต่หมายถึงใจสํานึ กผิดชอบของคนที่บอกนั ้น ทําไมใจสํานึ กผิดชอบของผู้อ่น
ื จะต้องมาขัด
30
ขวางเสรีภาพของข้าพเจ้าเล่า เพราะถ้าข้าพเจ้ารับประทานโดยพระคุณ ทําไมเขาติเตียน
ข้าพเจ้าเพราะสิง่ ที่ข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณแล้วเล่า 31 เหตุฉะนั ้นเมื่อท่านจะรับประทาน จะ
ดื่ม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 32 อย่าเป็นต้น
เหตุ ที่ ทําให้ พวกยิว หรือ พวกต่างชาติ หรือ คริสตจักรของพระเจ้า หลงผิด ไป 33 เหมือนที่
ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสิง่ เพื่อให้เป็นทีพ
่ อใจของคนทัง้ ปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ ของคนทัง้ หลาย เพื่อให้เขารอดได้
23
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1 ท่านทัง
้ หลายก็จงปฏิบติ
ั ตามอย่างข้าพเจ้า

เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบติ
ั ตามอย่างพระ
คริสต์ 2 พี่น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้าขอชมท่านทัง้ หลายเพราะท่านได้ระลึกถึงข้าพเจ้าทุก
ประการ และท่านได้รก
ั ษากฎที่ ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่าน 3 แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลาย
เข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน และชายเป็นศีรษะของหญิง และพระเจ้า
ทรงเป็นพระเศียรของพระคริสต์ 4 ชายทุกคนที่กําลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ โดยคลุมศีรษะ
อยู่ ก็ ทําความอัปยศแก่ ศีรษะ 5 แต่ หญิง ทุก คนที่ กําลัง อธิษฐานหรือ พยากรณ์ ถ้า ไม่ คลุม
ศีรษะ ก็ ทําความอัปยศแก่ ศีรษะ เพราะเหมือนกับ ว่า นางได้ โกนผมเสีย แล้ว 6 เพราะถ้า ผู้
หญิง ไม่ ได้ คลุม ศีรษะ ก็ ควรจะตัดผมเสีย แต่ ถ้า การที่ ผู้ หญิง จะตัดผมหรือ โกนผมนั ้น เป็น
สิง่ ที่น่าอับอาย จงคลุมศีรษะเสีย 7 เพราะการที่ผูชายไม่
้
สมควรจะคลุมศีรษะนั ้น ก็เพราะว่า
8 เพราะ
ผู้ชายเป็นพระฉายาและสง่าราศีของพระเจ้า ส่วนผูห
้ ญิงนั ้นเป็นสง่าราศีของผูชาย
้
ว่า ไม่ ได้ ทรงสร้างผู้ชายจากผู้ หญิง แต่ ได้ ทรงสร้างผู้ หญิง จากผู้ ชาย 9 และไม่ ได้ ทรงสร้าง
ผู้ชายไว้สําหรับผู้หญิง แต่ ทรงสร้างผู้หญิงไว้สําหรับผู้ชาย 10 ด้วยเหตุนี้เอง ผู้หญิงจึงควร
จะเอาสัญญลักษณ์ แห่งอํานาจนี้ คลุมศีรษะ เพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์ 11 ถึงกระนั ้ นก็ดี
ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ชายก็ ต้องพึ่ง ผู้ หญิง และผู้ หญิ งก ็ ต้องพึ่ง ผู้ ชาย 12 เพราะว่า ผู้ หญิง
นั ้น ทรงสร้างมาจากผู้ชายฉั นใด ต่อ มาผู้ชายก็ เก ิ ดมาจากผู้ หญิง ฉั น นั ้น แต่ สิ ่ง สารพั ดก ็ มี
มาจากพระเจ้า 13 ท่านทัง้ หลายจงตัดสิน เองเถิด ว่า เป็นการสมควรหรือ ไม่ ที่ ผู้ หญิง จะไม่
คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า 14 ธรรมชาติเองไม่ได้สอนท่านหรือว่า ถ้าผู้ชายไว้ผมยา
วก็เป็ นที่น่าอายแก่ตัว 15 แต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นสง่าราศี แก่ตัว เพราะว่าผมเป็นสิง่ ที่
ประทานให้แก่เขาเพื่อคลุมศีรษะ 16 แต่ถ้าผู้ใดจะโต้แย้ง เราและคริสตจักรของพระเจ้าไม่
รับธรรมเนี ยมอย่างที่โต้แย้งนั ้น
พิธระลึ
ี
กถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า

17 แล้วในการให้คําสัง
่ ต่อไปนี้

ข้าพเจ้าชมท่านไม่ได้ คือว่าการประชุมของท่านนั ้นมักจะได้
ผลเสียมากกว่าผลดี 18 ประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่า เมื่อท่านประชุมคริสตจักรนัน
้ มีการ
19
แตกก๊กแตกเหล่าในพวกท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีความจริงอยู่บ้าง เพราะจะต้องมี
การขัดแย้งกันบ้างในพวกท่าน เพื่อคนฝ่ายถูกในพวกท่านจะได้ปรากฏเด่นขึ้น 20 เมื่อท่าน
ทัง้ หลายประชุมพร้อมกันนั ้น ท่านจึงประชุมรับประทานเป็นทีร่ ะลึกถึงองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าไม่
ได้ 21 เพราะว่าเมื่อท่านรับประทาน บ้างก็รบ
ั ประทานอาหารของตนก่อนคนอื่น บ้างก็ยงั หิว
อยู่ และบ้างก็เมา 22 อะไรกันนี่ ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือ หรือว่าท่านดูหมินคร
ิสต
่
จักรของพระเจ้า และทําให้คนที ่ ขัดสนได้ รบ
ั ความอับอาย จะให้ข้าพเจ้า ว่า อย่างไรแก่ ท่าน
จะให้ชมท่านหรือ ในเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย 23 เพราะว่าเรือ
่ งซึ่งข้าพเจ้าได้มอบ
ไว้กั บท ่านแล้ วน ัน
้ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั จากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ ในคื นที ่ เขาทรยศพระเยซู เจ้ า
นั ้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง 24 ครัน
้ ขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่า “จงรับไปกิน
เถิด นี่ เป็นกายของเรา ซึ่งหักออกเพื่อท่านทัง้ หลาย จงกระทําอย่างนี้ ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา�
25 เมื่อ รับ ประทานแล้ว พระองค์ จึง ทรงหยิบ ถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว ่า “ถ้วยนี้
คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด จงดื่มให้เป็นทีร่ ะลึกถึง
เรา� 26 เพราะว่าเมื่อท่านทัง้ หลายกิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วยนี้ เวลาใด ท่านก็ ประกาศ
การวายพระชนม์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า จนกว่า พระองค์ จะเสด็จ มา 27 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใด
กิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วยขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างไม่ สมควร ผู้ นั ้ นก ็ ทํา ผิด ต่อ พระ
กายและพระโลหิต ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 28 ขอให้ทุ กคนพิจารณาตนเอง แล ้วจึ งก ิ นขนม
ปังและดื่มจากถ้วยนี้ 29 เพราะว่าคนที่ กินและดื่มอย่างไม่สมควร ก็ กินและดื่มเพื่อนําพระ
อาชญามาสู่ตนเอง เพราะมิได้พินิจดูพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
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ผู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย
30 ด้วยเหตุ นี้ พวกท่านหลายคนจึ งอ ่อ นกํา ลัง และป่ วยอยู่ และที่ ล่วงหลับ ไปแล้ วก ็ มี มาก
31 เพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32 แต่เมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้า
ทรงทําโทษเรานั ้น พระองค์ ทรงตี สอนเรา เพื่ อม ิ ให้เราถูก พิพากษาลงโทษด้วยกั นก ับ โลก
33 พี่ น้ องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุ นี้ เมื่อ ท่านมาร่วมประชุม รับ ประทานอาหารนั ้น จงคอยซึ่ งก
ัน และกัน 34 ถ้า มี ใครหิ วก ็ ให้ เขากิ นที ่ บ้านเสี ยก ่อน เพื่อ เมื่อ มาประชุม กัน ท่านจะได้ ไม่ ถู ก
พิพากษาลงโทษ ส่วนเรือ
่ งอื่นๆนั ้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนําให้

12

ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
บัดนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรือ
่ งของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั ้น
2 ท่านรู แล
้ ้วว่า แต่ก่อนท่านยังเป็นคนไม่เชื่อนั ้น ท่านถูกชักนําให้หลงไปนั บถือรู ปเคารพซึ่ง
พูดไม่ได้ตามแต่ท่านจะถูกนําไป 3 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทัง้ หลายให้ทราบว่า ไม่มีผู้
ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะเรียกพระเยซูว่า ผูที
้ ่ถูกสาปแช่ง และไม่มีผูใดอาจ
้
4
พูดว่าพระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากผู้ที่ พู ดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วของ
ประทานนั ้นมต
ี ่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน 5 งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน 6 กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงกระทําสารพัด
ในทุก คน 7 การสําแดงของพระวิญญาณนั ้ นม ี แก่ ทุ กคนเพื่อ ประโยชน์ ร่วมกัน 8 ด้วยพระ
วิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่ งมถ
ี ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่ งม
ถ
ี ้อยคําอันประกอบด้วยความรู ้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน 9 และให้อีกคนหนึ่ งมี
ความเชื่อ แต่ เป็น โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่ งม ี ความสามารถรักษา
คนป่วยได้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน 10 และให้อีกคนหนึ่ งทําการอัศจรรย์ต่างๆ
และให้อี กคนหนึ่ ง พยากรณ์ ได้ และให้อี กคนหนึ่ ง รู จ
้ ัก สังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อี กคน
หนึ่ งพูดภาษาต่างๆ และให้อีกคนหนึ่ งแปลภาษานั ้นๆได้ 11 สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณ
องค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์
คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน
12 ถึง กายนั ้น เป็ น กายเดียว ก็ ยั งม ี อวัยวะหลายส่ วน และบรรดาอวัยวะต่างๆของกาย
เดียวนั ้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยงั เป็นกายเดียวกันฉั นใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉั นนั ้น 13 เพราะ
ว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกต่างชาติ เป็นทาสหรือมใช่
ิ ทาสก็ตาม เราทัง้ หลายได้รบ
ั บัพ
ติศ มาโดยพระวิญญาณองค์ เดียวเข้า เป็น กายอัน เดียวกัน และพระวิญญาณองค์ เดียวกัน
นั ้น ซาบซ่าน อยู่ 14 เพราะ ว่า ร่างกาย มิ ได้ ประกอบ ด้วย อวัยวะ เดียว แต่ ด้วย หลาย อวัยวะ
15 ถ้าเท้าจะพูดว่า “เพราะข้าพเจ้ามิได้เป็ นมือ ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็ นอวัยวะของร่างกายนั ้น�
เท้าจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นหรือ 16 และถ้าหูจะพูดว่า “เพราะข้าพเจ้ามิ
ได้เป็นตา ข้าพเจ้าจึงมได้
ิ เป็นอวัยวะของร่างกายนั ้น� หูจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะ
17
เหตุนั้นหรือ ถ้าอวัยวะทัง้ หมดในร่างกายเป็นตา การได้ยน
ิ จะอยูที
่ ่ไหน ถ้าทัง้ ร่างกายเป็น
18
หู การดมกลิน
่ ่ไหน แต่บัดนี้ พระเจ้าได้ทรงตัง้ อวัยวะทุกส่วนไว้ในร่างกายตามชอบ
่ จะอยูที
พระทัยของพระองค์ 19 ถ้าอวัยวะทัง้ หมดเป็นอวัยวะเดียว ร่างกายจะมีที่ไหน 20 แต่บัดนี้ มี
หลายอวัยวะแต่ ก็ ยัง เป็ นร ่า งกายเดียวกัน 21 และตาจะว่า แก่ มือ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ต้องการ
เจ้า� ก็ ไม่ ได้ หรือ ศีรษะจะว่า แก่ เท ้า ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ต้องการเจ้า� ก็ ไม่ ได้ 22 แต่ ยิง่ กว่า นี้
อวัยวะของร่างกายที่ เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้ 23 และอวัยวะของร่างกายที่ เรา
ถือว่า มี เกียรติ น้ อย เราก็ ยงั ทําให้ มี เกียรติ ยิง่ ขึ้น และอวัยวะที่ ไม่ น่า ดู นั ้น เราก็ ทําให้ น่า ดู
ยิง่ ขึ้น 24 เพราะว่า อวัยวะที่ น่า ดู แล้ว ก็ ไม่ จํา เป็ นที ่ จะต้องตกแต่ งอ ีก แต่ พระเจ้า ได้ ทรงให้
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย
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อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวัยวะที่ต่ําต้อยเป็ นที่นับถือมากขึ้น 25 เพื่อไม่ให้มี
การแก่งแย่งกันในร่างกาย แต่ ให้อวัยวะทุกส่วนมี ความห่วงใยซึ่ งกันและกัน 26 ถ้าอวัยวะ
อัน หนึ่ ง เจ็บ อวัยวะทัง้ หมดก็ พลอยเจ็ บด ้วย ถ้า อวัยวะอัน หนึ่ ง ได้ รบ
ั เกียรติ อวัยวะทัง้ หมด
27
ก็ พลอยชื่นชมยินดี ด้วย บัดนี้ ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็น กายของพระคริสต์ และต่างก็ เป็น
อวัยวะของพระกายนั ้น 28 และพระเจ้า ได้ ทรงโปรดตัง้ บางคนไว้ในคริสตจั กร คือ หนึ่ งอ ัค
รสาวก สองผู้พยากรณ์ สามครู บาอาจารย์ แล้วต่อจากนั ้นก็มีการอัศจรรย์ ของประทานใน
การรักษาโรค การช่วยเหลือ การครอบครอง การพูด ภาษาต่างๆ 29 ทุ กคนเป็ นอ ัค รสาวก
หรือ ทุ กคนเป็น ผู้ พยากรณ์ หรือ ทุ กคนเป็ นคร ู บาอาจารย์ หรือ ทุ กคนกระทํา การอัศจรรย์
หรือ 30 ทุกคนได้รบ
ั ของประทานให้รก
ั ษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษาต่างๆหรือ ทุกคนแปลได้
31
หรือ แต่ท่านทัง้ หลายจงกระตือรือร้นอย่างจริงจังบรรดาของประทานอันดีที่สุดนั ้น และ
ข้าพเจ้ายังคงแสดงทางที่ยอดเยีย
่ มกว่าแก่ท่านทัง้ หลาย
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คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
แม้ ข้าพเจ้า พูด ภาษา ของ มนุษย์ ก็ดี และ ภาษา ของ ทูต สวรรค์ ก็ดี แต่ ไม่มี ความ รัก
ข้าพเจ้า เป็น เหมือน ฆ้อง หรือ ฉาบ ที่ กําลัง ส่ง เสียง 2 แม้ ข้าพเจ้า มี ของ ประทาน แห่ง การ
พยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กล ั บท ัง้ ปวงและมี ความรู ้ทัง้ สิน
้ และแม้ ข้าพเจ้า มี ความ
เชื่อ ทัง้ หมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ ไม่มี ความรัก ข้าพเจ้า ก็ ไม่มี ค่า อะไรเลย 3 แม้ ข้าพเจ้า
มอบของสารพัด เพื่อ เลี้ยงคนยากจน และแม้ ข้าพเจ้า ยอมให้ เอาตัว ข้าพเจ้า ไปเผาไฟเสีย
แต่ ไม่มี ความรัก จะหาเป็น ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ไม่ 4 ความรัก นั ้ นก ็ อดทนนานและกระทํา
คุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง 5 ไม่ทําสิง่ ที่ ไม่บังควร ไม่คิดเห็น
แก่ ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ ฉุ นเฉี ยว ไม่ ช่างจดจํา ความผิด 6 ไม่ ชื่นชมยินดี ในความชัว่ ช้า แต่
ชื่นชมยินดี ในความจริง 7 ไม่ แคะไค้ คุ ้ย เขี่ย ความผิด ของเขา และเชื่อ ในส่วนดี ของเขาอยู่
เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง 8 ความรักไม่มีวันสูญสิน
้ แม้คํา
พยากรณ์ ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่างๆนั ้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม้ความรู ก็
้ จะเสื่อม
สูญ ไป 9 เพราะที่ เรารู ้นั้ นก ็ รู ้แต่ ส่วนหนึ่ ง และที่ เราพยากรณ์ นั ้ นก ็ พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึ่ ง
10 แต่ เมื่อ ความสมบู รณ ์ มาถึง แล้ว ความบกพร่องนั ้ นก ็ จะสู ญ ไป 11 เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง เป็ น
เด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็น
ผู้ ใหญ่ ข้าพเจ้า ก็ เลิก อาการเด็ก เสีย 12 เพราะว่า บัดนี้ เราเห็น สลัวๆเหมือนดู ในกระจก แต่
เวลานั ้นจะได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารู แต่
้ ส่วนหนึ่ ง แต่เวลานั ้นข้าพเจ้าจะรู แจ
้ ้ง
13
เหมือนได้รู จั
้ กข้าพเจ้าแล้วด้วย ดังนั ้นยังตัง้ อยู่สามสิง่ คือความเชื่อ ความหวังใจ ความ
รัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1

14
จงแสวงหาของประทานที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
จงมุ่ง หาความรัก และจงปรารถนาของประทานฝ่ายจิต วิญญาณ เฉพาะอย่างยิง่ การ
พยากรณ์ 2 เพราะว่า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดที่ พู ดภาษาต่างๆได้ ไม่ ได้ พู ดก ับ มนุษย์ แต่ ทูล ต่อ พระเจ้า
เพราะ ว่า ไม่ มี มนุษย์ คน ใด เข้าใจ ได้ แต่ เขา พูด เป็น ความ ลึ กล ับ ฝ่าย จิต วิญญาณ 3 ฝ่าย
ผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น พู ดก ับ มนุษย์ ทําให้ เขา เจริญ ขึ้น เป็ นที ่ เตือน สติ และ หนุน ใจ 4 ฝ่าย คน
ที่ พู ดภาษาต่างๆนั ้ นก ็ ทําให้ ตนเองเจริญ ฝ่ายเดียว แต่ ผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น ย่อมทํา ให้ ค ริสต
จักรจําเริญ ขึ้น 5 ข้าพเจ้า ใคร่ให้ ท่านทัง้ หลายพูด ภาษาต่างๆได้ แต่ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ข้าพเจ้า
ปรารถนาจะให้ ท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ เพราะว่า ผู้ ที่ พยากรณ์ ได้ นั ้ นก ็ ใหญ่ กว่า คนที่ พู ด
1
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ภาษาต่างๆได้ เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั ้นๆออก เพื่อคริสตจักรจะได้รบ
ั ความจําเริญ
ขึ้น 6 นี่ แหละพี่ น้องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า มาหาท่านและพูด ภาษาต่างๆ จะเป็น ประโยชน์
อะไรแก่ ท่านเล่า เว้น เสีย แต่ ข้าพเจ้า จะพู ดก ั บท ่านโดยคํา วิวรณ์ หรือ โดยความรู ้ หรือ โดย
คําพยากรณ์ หรือโดยการสัง่ สอน 7 แม้เป็นสิง่ ที่ไม่มีชีวิตก็ยงั กระทําเสียงได้ เช่นปี่ หรือพิณ
เขาคู่ ถ้าเสียงนั ้นไม่ต่างกัน ใครจะรู ได้
้ อย่างไรว่า เขาเป่าหรือดีดอะไร 8 เพราะถ้าแตรเดี่ยว
เปล่งเสียงไม่ชัดเจน ใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้ หลายก็เป็นเช่นนั ้น ถ้า
ท่านไม่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจได้ง่าย เขาจะเข้าใจคําพูดนั ้นได้อย่างไร ท่านก็จะพูดเพ้อตามลม
ไป 10 ในโลกนี้ มีภาษาเป็นอันมาก และไม่มีภาษาใดๆที่ปราศจากเนื้ อความ 11 เหตุฉะนั ้นถ้า
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้ อความของภาษานั ้นๆ ข้าพเจ้าจะเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูด และคน
ที่ พู ดนั ้น จะเป็น คนต่างภาษากับ ข้าพเจ้า ด้วย 12 เช่น เดียวกัน เมื่อ ท่านทัง้ หลายกําลัง ร้อน
ใจแสวงหาของประทานฝ่ายจิต วิญญาณแล้ว ก็ จงอุตส่าห์ กระทํา ตัว ของท่านให้ สามารถ
ที่ จะทํา ให้ ค ริ สตจักรจําเริญ ขึ้น 13 เหตุ ฉะนั ้น ให้ คนที ่ พู ดภาษาต่างๆอธิษฐานว่า เขาจะ
สามารถแปลได้ด้วย 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้า
อธิษฐานก็จริง แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ 15 ถ้าเช่นนั ้นข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้า
จะอธิษฐานด้วยจิต วิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย และจะร้องเพลงด้วย
จิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย 16 มิฉะนั ้นเมื่อท่านขอบพระคุณด้วยจิต
วิญญาณแล้ว คนที ่ อยู่ในพวกที่ รู ไม่
้ ถึง จะว่า “เอเมน� เมื่อ ท่านขอบพระคุณ อย่างไรได้ ใน
เมื่อ เขาไม่ เข ้า ใจสิง่ ที่ ท่านพูด 17 แม้ ท่านขอบพระคุณ อย่างไพเราะก็ ตาม แต่ คนอื่น นั ้น จะ
ไม่ จําเริญ ขึ้น 18 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า พูด ภาษาต่างๆมากกว่า
ท่านทัง้ หลายอีก 19 แต่ว่าในคริสตจักร ข้าพเจ้าพอใจที่จะพูดสักห้าคําด้วยความเข้าใจ เพื่อ
เสียงของข้าพเจ้า จะสัง่ สอนคนอื่น ด้วย ดี กว่า ที่ จะพูด หมื่น คําเป็น ภาษาต่างๆ 20 พี่ น้ องทัง้
หลาย ความเข้าใจของท่านอย่า ให้เป็น อย่างเด็ก อย่างไรก็ตามในเรือ
่ งความชัว่ ร้ายจงเป็น
21
อย่างเด็ก แต่ฝ่ายความเข้าใจจงให้เป็นอย่างผูใหญ่
้
ในพระราชบัญญัติมีคําเขียนไว้แลวว
้
่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะพูดกับชนชาตินี้ โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปากของ
คนต่างด้าว ถึงกระนั ้นเขาก็จะไม่ฟังเรา� ’ 22 เหตุฉะนั ้นการพูดภาษาต่างๆจึงไม่เป็นหมาย
สําคัญแก่คนทีเชื
่ ่อ แต่เป็นหมายสําคัญแก่คนทีไม่
่ เชื่อ แต่การพยากรณ์ นั้นไม่ใช่สําหรับคน
23
ที่ไม่เชื่อ แต่สําหรับคนที่เชื่อแล้ว เหตุฉะนั ้นถ้าทัง้ คริสตจักรมีการประชุมพร้อมกัน แล้ว
คนทัง้ ปวงต่างก็พูดภาษาต่างๆ และมีคนที ่รู ไม่
้ ถึงหรือคนที่ ไม่เชื่อเข้ามา เขาจะมิเห็นไปว่า
ท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้วหรือ 24 แต่ถ้าทุกคนพยากรณ์ คนที ่ไม่เชื่อหรือคนที่ รู ไม่
้ ถึงเข้ามา
ทุ กคนก็ จะทําให้เขารู สํ
้ านึ ก และทําให้เขาพิจารณาใจของตนเอง 25 ดังนั ้นความลั บที่ซ่อน
อยู่ ในใจของเขาจะเด่น ชัด ขึ้น เขาก็ จะกราบลงนมัสการพระเจ้า กล่าวว่า พระเจ้า ทรงสถิต
อยูท
่ ่ามกลางพวกท่านอย่างแน่ นอน
ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน

26 พี่ น้ องทัง
้ หลาย

เมื่อท่านประชุมกัน ทุกคนก็ มีเพลงสดุ ดี ทุกคนก็ มีคําสัง่ สอน ทุกคน
ก็พูดภาษาต่างๆ ทุกคนก็มีคําวิวรณ์ ทุกคนก็แปลข้อความ จะว่าอย่างไรกัน ท่านจงกระทํา
ทุก สิง่ ทุก อย่างเพื่อ ให้ จําเริญ ขึ้น 27 ถ้า ผู้ ใดจะพูด ภาษาต่างๆ จงให้ พู ดเพียงสองคนหรือ
อย่างมากที่ สุดก็สามคน และให้พู ดที ละคน และให้อีกคนหนึ่ งแปล 28 แต่ ถ้าไม่มีผู้ใดแปล
ก็ ให้ คนเหล่า นั ้น อยู่ เงียบๆในที่ ประชุม คริสตจั กร และให้ พู ดก ับ ตัว เอง และทูล ต่อ พระเจ้า
29 ฝ่ายพวกผู้ พยากรณ์ นั ้น ให้ พู ดสองหรือ สามคน และให้ คนอื่ นว ิ นิจ ฉั ย ข้อความที่ เขาพูด
นั ้น 30 ถ้ามีสิ ่งใดทรงสําแดงแก่ คนอื่นที ่นั่งอยู่ด้วยกัน ให้คนแรกนั ้นนิ่ งเสี ยก่อน 31 เพราะ
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ว่าท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ทีละคน เพื่อให้ทุกคนได้ความรู ้ และได้รบ
ั การปลอบประโลมใจ
32 วิญญาณของพวกผูพยากรณ์
33 เพราะว่าพระเจ้าไม่
้
นั ้นย่อมอยูใ่ นบังคับพวกผูพยากรณ์
้
ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุน
่ วาย แต่ ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติ สุข เหมือนที่ ได้ เกิดขึ้นในบร
รดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั ้น
ให้ผู้หญิงนิ่ งในที่ประชุมและเรียนรู จ
้ ากสามีของตน
34 จงให้พวกผู้หญิงนิ่ งเสียในที่ ประชุมคริสตจักร เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูด แต่ให้เขา
อยู่ ใต้ บังคับ บัญชา เหมือนที่ พระราชบัญญัติ สัง่ ไว้นั ้น 35 ถ้า เขาอยากรู ้สิง่ ใด ก็ ให้ เขาถาม
สามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมคริสตจักรนันก
้ ็เป็นสิง่ ที่น่าอาย 36 อะไร
กัน พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียวหรือ
37 ถ้า ผู้ ใดถือว่า ตนเป็ น ผู้ พยากรณ์ หรือ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณ ก็ ให้เขายอมรับ ว่า ข้อความซึ่ง
ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนั ้น เป็น พระบัญญั ติ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 38 แต่ ถ้า ผู้ ใดเฉยเมย
ต่อ ข้อความนี้ ก็ ให้ เขาเฉยเมยต่อ ไป 39 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงตัง้ ใจปรารถนาที่ จะ
พยากรณ์ ที่ เขาพูด ภาษาต่างๆก็ อย่า ห้ามเลย 40 แต่ สิ ่ง สารพัด ซึ่ง จะกระทํา นั ้น จงกระทํา
ตามสมควร และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

15
ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นํามาซึ่งความรอด
พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคํานึ งถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศ
แก่ท่านทัง้ หลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทัง้ หลายตังม
้ ัน
่ อยู่ 2 และซึ่งทําให้
ท่านรอดด้วย ถ้า ท่านยึด หลัก คํา สอนที่ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศไว้แก่ ท่านทัง้ หลายนั ้น เว้น เสีย
แต่ ท่านได้ เชื่อ อย่างไร้ประโยชน์ 3 เรือ
่ งซึ่ง ข้าพเจ้า รับ ไว้นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ประกาศแก่ ท่านทัง้
หลายก่อน คือ ว่า พระคริสต์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทัง้ หลาย ตามที่ เข ียน
ไว้ ในพระคัมภีร ์ 4 และทรงถูก ฝัง ไว้ แล ้ วว ั นที ่ สามพระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาใหม่ ตามที่ มี เข
ียนไว้ในพระคัมภีรนั
์ ้น 5 พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อค
ั รสาวกสิบสองคน 6 ภาย
หลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพีน
่ ้ องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนมากยังอยูจ
่ นถึง
ทุก วัน นี้ แต่ บางคนก็ ล่วงหลับ ไปแล้ว 7 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏแก่ ยากอบ แล ้ว แก่
อัครสาวกทัง้ หมด 8 ครัน
้ หลังที่สุดพระองค์ ทรงปรากฏแก่ ข้าพเจ้าด้วย ผู้เป็นเสมือนเด็กที่
9
คลอดก่อนกําหนด เพราะว่า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ น้อยที่สุด ในพวกอัครสาวก และไม่ สมควรจะ
ได้ ช่อ
ื ว่าเป็ นอัครสาวก เพราะว่าข้าพเจ้าได้ ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า 10 แต่ ว่าข้าพเจ้า
เป็นอยูอ
่ ย่างที่เป็นอยูนี
่ ้ ก็เนื่ องด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของพระองค์ซ่ึงได้ทรง
ประทานแก่ ข้าพเจ้า นั ้ นม ิ ได้ ไร้ประโยชน์ แต่ ข้าพเจ้า กลับ ทํางานมากกว่า พวกเขาเสี ยอ ีก
มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทํา แต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดํารงอยูก
่ ับข้าพเจ้า 11 เหตุฉะนั ้น
แม้ ตัว ข้าพเจ้า ก็ ดี หรือ พวกเขาก็ ดี เราทัง้ หลายก็ ได้ ประกาศอย่างที่ กล ่าวมานั ้น และท่าน
ทัง้ หลายก็ ได้ เชื่ออย่างนั ้น 12 แต่ ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ ได้ ทรงฟื้ นขึ้นมาจากตายแล้ว เหตุ
ใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่า การฟื้ นขึ้นมาจากตายไม่มี 13 แต่ ถ้าการฟื้ นขึ้นมาจากตาย
ไม่มี พระคริสต์ก็หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่ 14 ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงเป็นขึ้นมา การเทศนาของ
เรานั ้ นก ็ เปล่า ประโยชน์ ทัง้ ความเชื่อ ของท่านทัง้ หลายก็ เปล่า ประโยชน์ ด้วย 15 และก็ จะ
ปรากฏว่า เราอ้างพยานเท็จ ในเรือ
่ งพระเจ้า เพราะเราอ้างพยานถึง พระเจ้า ว่า พระองค์ ได้
ทรงบันดาลให้ พระคริสต์ เป็น ขึ้น มา แต่ ถ้า คนตายไม่ เป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ ก็ ไม่ ได้ ทรง
บันดาลให้ พระคริสต์ เป็น ขึ้น มา 16 เพราะว่า ถ้า คนตายไม่ เป็น ขึ้น มา พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรง
เป็นขึ้นมา 17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็
ยัง ตกอยู่ ในบาปของตน 18 และคนทัง้ หลายที่ ล่วงหลับในพระคริสต์ ก็ พินาศไปด้วย 19 ถ้า
1 ยิง
่ กว่านี้
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พวกเรามีความหวังใจในพระคริสต์ในชีวตน
ิ เท่
ี้ านั ้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดา
คนทัง้ ปวง
ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้เชื่อทีหลัง
20 แต่ บัดนี้ พระคริสต์ ทรงเป็ น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และทรงเป็ น ผลแรกในพวกคน
ทัง้ หลายที่ ได้ ล่วงหลับ ไปแล้ วน ัน
้ 21 เพราะว่า ความตายได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์ คนหนึ่ ง
เป็นเหตุฉั นใด การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หน่งึ เป็นเหตุฉั นนั ้น
22 เพราะว่า คนทัง
้ ปวงต้องตายเกี่ยวเนื่ องกับ อาดั ม ฉั นใด คนทัง้ ปวงก็ จะกลับ ได้ ชีวิต เกี่ยว
เนื่ องกับ พระคริสต์ ฉั น นั ้น 23 แต่ ว่า ทุก คนจะเป็น ไปตามลําดับ คือ พระคริสต์ ทรงเป็น ผล
แรก แล้วภายหลั งก็คือคนทัง้ หลายที่ เป็นของพระคริสต์ ในเมื่อพระองค์ จะเสด็จมา 24 ต่อ
จากนั ้นจะเป็นวาระที่สุด เมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่พระเจ้าคือพระบิดา เมื่อ
พระองค์ จะได้ ทรงทําลายการปกครอง และสิทธิ อาํ นาจและอานุภาพหมดแล้ว 25 เพราะ
ว่า พระองค์ จะต้องทรงปกครองอยู่ ก่อน จนกว่า พระองค์ จะได้ ทรงปราบศั ตรู ทัง้ สิน
้ ให้ อยู่
ใต้ พระบาทของพระองค์ 26 ศัตรู ตัวสุดท้ายที่ จะทรงทําลายนั ้ นก็คือความตาย 27 เพราะว่า
พระองค์ ทรงปราบสิง่ สารพัด ลงใต้ พระบาทของพระองค์ แล้ว แต่ เมื่อ พระองค์ ตรัสว ่า ทรง
ปราบสิง่ สารพัด ลงนั ้น ก็ เป็ นที ่ ทราบชัด ว่า ยกเว้น องค์ พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้ อยู่
ใต้พระองค์ 28 เมื่อสิง่ สารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว เมื่อนั ้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้
พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้ อยู่ ใต้ พระองค์ เพื่อ พระเจ้า จะทรงเป็น เอกเป็น ใหญ่ ในสิง่
สารพัดทัง้ ปวง
การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย
คนเหล่านั ้นที่รบ
ั บัพติศมาสําหรับคนตายเขาทําอะไรกัน ถ้าคนตายจะไม่เป็น
ขึ้น มา เหตุ ไฉนจึ งม ี คนรับ บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเล่า 30 และเหตุ ไฉนเราจึง ต้องเผชิญ
กับ ภั ยอ ัน ตรายตลอดเวลาเล่า 31 ข้าพเจ้า ขอยืนยัน โดยอ้างความภู มิ ใจซึ่ง ข้าพเจ้า มี อยู่ใน
ท่านทัง้ หลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ข้าพเจ้าตายทุกวัน 32 ถ้าตาม
ลักษณะของมนุษย์ ข้าพเจ้า ต่อสู้ กับ สัตว์ป่า ในเมืองเอเฟซั สน ัน
้ จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่
ข้าพเจ้า ถ้า คนตายไม่ ได้ เป็น ขึ้น มาอีก ‘ให้ เรากิน และดื่ม เถิด เพราะว่า พรุ ง่ นี้ เราจะตาย�
33 อย่า หลงเลย การคบกับ คนชัว
่ ย่อมทําให้ นิสัย ที่ ดี เสีย ไป 34 จงตื่น ขึ้น สู่ ความชอบธรรม
และอย่าทําผิดอีกเลย เพราะว่าบางคนไม่มีความรู เรื
้ อ
่ งพระเจ้าเสียเลย ที่ข้าพเจ้าว่านี้ ก็ให้
ท่านมีความละอาย
29 มิฉะนั ้น

สภาพรู ปกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
35 แต่ บางคนจะถามว่า “คนตายจะเป็ น ขึ้น มาอย่างไรได้ เมื่อ เขาเป็ น ขึ้น มาจะมี รู ปกาย
เป็น อย่างไร� 36 ท่านคนเขลา เมล็ด ที่ ท่านหว่านลงนั ้น ถ้า ไม่ ตายเสี ยก ่อนแล้ว จะงอกขึ้น
ใหม่ ไม่ ได้ 37 เมล็ดข้าวที่ ท่านหว่านนั ้น จะเป็น ข้าวสาลี หรือพืชอื่นๆก็ ดี ท่านมิ ได้ หว่านสิง่ ที่
เป็ นร ู ปร่า งของต้ นที ่ จะงอกขึ้น มา แต่ ได้ หว่านเมล็ด เท่านั ้น 38 แต่ พระเจ้า ทรงประทานรู ป
ร่างต้น ของเมล็ด นั ้น ตามที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบ และทรงประทานรู ป ร่างแก่ เมล็ด พืช ทุก
พรรณตามชนิ ด ของมัน 39 เพราะว่า เนื้ อ นั ้น ไม่ เหมือนกัน หมดทุก อย่าง เนื้ อมนุษย์ ก็ อย่าง
หนึ่ ง เนื้ อสัตว์สี่เท้าก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อปลาก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อนกก็อย่างหนึ่ ง 40 ร่างกายสําหรับ
สวรรค์ก็มี และร่างกายสําหรับโลกก็มี แต่ว่าสง่าราศีของร่างกายสําหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่ ง
และสง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ โลกก็ อย่างหนึ่ ง 41 สง่า ราศี ของดวงอาทิตย์ ก็ อย่างหนึ่ ง
สง่าราศี ของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่ ง สง่าราศี ของดวงดาวก็อย่างหนึ่ ง แท้ที่จริงสง่าราศี ของ
ดาวดวงหนึ่ งก ็ ต่างกั นก ับ สง่า ราศี ของดาวดวงอื่นๆ 42 การซึ่ง จะเป็น ขึ้น มาจากความตาย
นั ้ นก็เหมือนกัน สิ ่งที่ หว่านลงนั ้นเป็นของที่ จะเปื่ อยเน่า สิ ่งที่ เป็นขึ้นมาใหม่ นั้นก็จะไม่รู จั
้ ก
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เปื่ อยเน่า 43 สิ่งที่หว่านลงนั ้นไร้เกียรติ สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีสง่าราศี สิ่งที่หว่านลงนั ้นอ
่อนกําลัง สิ ่งที่ เป็นขึ้นมาใหม่ก็ จะมีอํานาจ 44 สิ ่งที่ หว่านลงนั ้ นก็เป็นกายธรรมดา สิ ่งที่ เป็น
ขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณ กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็มี 45 เหมือนมีเขียนไว้แลวว
้
่า ‘ทรงสร้างมนุษย์คนเดิมคืออาดั มเป็นจิตวิญญาณมี ชีวิตอยู�
่ แต่ อาดัมผู้ซ่ึงมาภายหลัง
นั ้นเป็นวิญญาณผูป
้ ระสาทชีวต
ิ 46 แต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั ้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่
เป็น กายธรรมดา แล ้ว ภายหลัง จึง เป็น กายวิญญาณ 47 มนุษย์ เดิ มน ั ้นกําเนิ ด จากดิน และ
เป็น มนุษย์ ดิน มนุษย์ ที่ สองเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มาจากสวรรค์ 48 มนุษย์ ดิ นผู้ นั้น
เป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั ้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั ้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุ
กคนก็เป็นอย่างนั ้น 49 และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมีลักษณะ
สมกับมนุษย์สวรรค์ ด้วย 50 แต่พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าหมายความว่า เนื้ อและเลือดจะรับ
อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกไม่ได้ และสิง่ ซึ่งเปื่ อยเน่าจะรับสิง่ ซึ่งไม่รู จั
้ กเปื่ อยเน่าเป็น
มรดกก็ไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงรู ปกายของคริสเตียนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา
ดู ก่อน ข้าพเจ้า มี ความลึ กล ั บท ี่ จะบอกแก่ ท่าน คือ ว่า เราจะไม่ ล่วงหลับ หมดทุก คน
แต่ เราจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่ หมด 52 ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบ ตาเดียว เมื่อ เป่า แตรครัง้
สุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่ อยเน่า แล้วเรา
ทัง้ หลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ 53 เพราะว่าสิง่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ ต้องสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า และ
ซึ่งจะตายนี้ ต้องสวมซึ่งจะไม่รู ตาย
้
51

คริสเตียนทุกคนมีชย
ั ชนะเหนื อความตายโดยพระเยซูคริสต์
54 เมื่อสิง
้ กตาย เมื่อ
่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ จะสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า และซึ่งจะตายนี้ จะสวมซึ่งไม่รู จั
นั ้นตามซึ่งเขียนไว้แล้วจะสําเร็จว่า ‘ความตายก็ถู กกลืนไปด้วยการมีชัย� 55 โอ ความตาย
เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน 56 เหล็กไนของความตาย
นั ้น คือ บาป และฤทธิ์ของบาปคือ พระราชบัญญั ติ 57 แต่ จงขอบพระคุณ แด่ พระเจ้า ผู้ ทรง
ประทานชัยชนะแก่ เราทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 58 เหตุ ฉะนั ้น
พี่ น้องที่รก
ั ของข้าพเจ้า ท่านจงตั ้ งม ั ่นอยู่ อย่า หวัน
่ ไหว จงปฏิ บั ติ งานขององค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายรู ว่
้ า โดยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า การของท่านจะไร้
ประโยชน์ ก็หามิได้

16

การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
แล ้ว เรือ
่ งการถวายทรัพย์ เพื่อ ช่วยวิ สุทธิ ชนนั ้น ข้าพเจ้า ได้ สัง่ คริสตจักรที่ แคว ้ นกา
ลา เทีย ไว้ อย่างไร ก็ ขอ ให้ ท่าน จง กระทํา เหมือน กัน ด้วย 2 ทุ ก วัน ต้น สัปดาห์ ให้ พวก ท่าน
ทุก คนเก็บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไว้ บ้าง ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ ท่านจําเริญ เพื่อ จะไม่ ต้อง
ถวายทรัพย์ เมื่อ ข้าพเจ้า มา 3 เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง แล้ว พวกท่านเห็น ชอบจะรับรองผู้ ใดโดย
จดหมายของท่าน ข้าพเจ้า จะใช้ ผู้ นั ้น ถือ ของถวายของท่านไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 4 และถ้า
สมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั ้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
1

เปาโลสัญญาว่าจะไปเยีย
่ มชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคําแนะนํา
5 เพราะเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนี ยแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าตัง
้ ใจ
ว่า จะไปทางมาซิ โดเนี ย 6 และข้าพเจ้า อาจจะพัก อยู่ กั บท ่าน บางที อาจจะอยู่ จนถึง สิน
้ ฤดู
หนาวก็ เป็น ได้ แล ้ว ข้าพเจ้า จะไปทางไหน พวกท่านจะได้ ส่ง ข้าพเจ้า ไปทางนั ้น 7 เพราะว่า
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ข้าพเจ้า ไม่ อยากจะพบท่านเมื่อ ผ่านไปเท่านั ้น แต่ ข้าพเจ้า หวัง ใจว่า ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ทรงโปรด ข้าพเจ้า จะค้า งอยู่ กั บท ่านนานๆหน่ อย 8 แต่ ข้าพเจ้า จะอยู่ ที่ เมืองเอเฟซัส จนถึง
เทศกาลเพ็นเทคศเต 9 เพราะว่าที่นี่ มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผล ทัง้
ผู้ขัดขวางก็มีเป็ นอันมากด้วย 10 แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยปราศจาก
ความกลัว เพราะว่าเขาทํางานขององค์ พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า 11 เหตุ ฉะนั ้นอย่า
ให้ ผู้ ใดประมาทเขา แต่ จงช่วยให้ เขาเดิน ทางไปโดยสันติสุข เพื่อ เขาจะมาถึง ข้าพเจ้า ได้
เพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพีน
่ ้ องอยู่ 12 อปอลโล ซึ่งเป็นพีน
่ ้ องของเรานั ้น ข้าพเจ้า
ได้คะยัน
้ คะยอให้ไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลายพร้อมกับพวกพีน้
่ อง แต่ท่านไม่จุใจที่จะไปเดีย
๋ วนี้ เมื่
อมโี อกาสท่านจึงจะไป 13 ท่านทัง้ หลายจงระมัดระวัง จงมัน
่ คงในความเชื่อ จงเป็นลูกผู้ชาย
แท้ จงเข้มแข็ง 14 ทุกสิง่ ซึ่งท่านกระทํานั ้น จงกระทําด้วยความรัก 15 พีน้
่ องทัง้ หลาย (ท่านรู ้
ว่าครอบครัวของสเทฟานั ส เป็นผลแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการ
ปรนนิ บั ติว ิ สุทธิชนทัง้ ปวง� 16 ข้าพเจ้า ขอให้ ท่านทัง้ หลายอยู่ ใต้ บังคับ คนเช่น นั ้น และคน
ทัง้ ปวงที่ ชว
่ ยทําการด้วยกันนั ้ นกับเรา 17 ที่ สเทฟานั ส และฟอร์ทูนาทั ส และอาคายคัสมา
แล้ วนัน
้ ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดี เพราะว่าสิง่ ซึ่งท่านทัง้ หลายขาดนั ้น เขาเหล่านั ้นได้มาทําให้
ครบ 18 เพราะเขาทําให้จิตใจของข้าพเจ้าและของท่านทัง้ หลายชุม
่ ชื่น ฉะนั ้นท่านทัง้ หลาย
จงรับรองคนเช่น นั ้น 19 คริสตจักรทัง้ หลายในแคว้น เอเชีย ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้
หลาย อาควิลลาและปริสสิลลากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึงมากมาย
ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า มายัง ท่านทัง้ หลาย 20 พี่ น้ องทุก คนฝากความคิดถึง มายัง ท่าน ท่าน
จงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริสุทธิ์ 21 คําแสดงความนั บถือนี้ เป็นลายมือ
ของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้า ผู้ ใดไม่ รก
ั พระเยซู คริสต์ เจ้า ก็ ขอให้ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง องค์ พระผู้
23
เป็นเจ้าจะเสด็จมา ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท
่านทัง้ หลายเถิด 24 ความรักของข้าพเจ้ามีอยูต่
่ อท่านทัง้ หลายในพระเยซูคริสต์เสมอ เอเมน
[จดหมายฉบับ แรกถึง ชาวโคริน ธ์ ได้ เข ียนจากเมืองฟี ลิ ป ปี และส่ง โดยสเทฟานั ส ฟอร์ทู
นาทัส อาคายคัสและทิโมธี�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 โครินธ์

ผูที
้ ่เขียนจดหมายฉบับนค
ี้ ือเปาโล เขียนในปีค�ศ� 57 ในจดหมายฉบับที่ 2 ซึ่งเขียนถึงค
ริสตจักรในเมืองโครินธ์นี้ เปาโลมีความชื่นชมยินดีเพราะคนที่เคยประพฤติผิดประเวณี นั ้น
ได้กลับใจใหม่แล้ว เปาโลพูดถึงความกระวนกระวายและความทุกข์ใจของท่าน และว่าท่าน
ได้ รบ
ั ความบรรเทาใจเมื่อ ทิตั ส ไปหาท่าน เปาโลอ้างอีก ครัง้ ว่า ท่านเป็ นอ ัค รสาวกของพระ
เยซู คริสต์ และบอกให้ ค ริสตจักรเตรียมพร้อมที่ จะต้อ นรับท ่านเมื่อ ท่านจะไปเยีย
่ มเยียน
เขาในไม่ชา้ นี้ ดูเหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงเมืองโครินธ์
ในบทที่ 8 และ 9 มีคําสอนที่ดีมากเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ของคริสเตียน
ภาระหนั กและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า
1 เปาโล ผู้เป็ นอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้อง
ของเรา เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่ เมืองโคริน ธ์ และบรรดาวิ สุทธิ ชนที่ อยู่ ทัว่ แคว้น
อาคายา 2 ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเรา และจากพระเยซู
คริสต์ เจ้า จงมี แก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงสรรเสริญ พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้า แห่ง การปลอบประโลมใจ
ทุก อย่าง 4 พระองค์ ผู้ ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยากทัง้ สิน
้ ของเรา เพื่อ เราจะ
สามารถ ปลอบ ประโลม ใจ คน เห ล่านั ้ นที ่ มี ความ ทุกข์ ยาก อย่าง ใด อย่าง หนึ่ ง ได้ ด้วย การ
ปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รบ
ั จากพระเจ้า 5 เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์
มากฉั นใด การปลอบประโลมใจของเราเนื่ องจากพระคริสต์ ก็ มากฉั น นั ้น 6 ที่ เราทนความ
ทุกข์ ยากนั ้น ก็ เพื่อ ให้ ท่านทัง้ หลายได้ ความชูใจและความรอด หรือ ที่ เราได้ รบ
ั การปลอบ
ประโลมใจนั ้น ก็ เพื่อ ให้ ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั ความชูใจและความรอด ซึ่ง ทําให้ ท่านทัง้ หลาย
เพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั ้น 7 เราจึงมีความหวังแน่ นอนในท่านทัง้ หลาย
เพราะเรารู ้วา่ ท่านทัง้ หลายได้ มี ส่วนในความทุกข์ ยากฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะได้ มี ส่วนใน
การปลอบประโลมใจฉั นนั ้น 8 พีน้
่ องทัง้ หลาย เราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิด
แก่เราในแคว้นเอเชีย ซึ่งทําให้เราหนั กใจจนเหลือกําลัง จนเราเกือบหมดหวังที่ จะเอาชีวต
ิ
9
รอดมาได้ ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้ว แต่ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพื่อมให้
ิ เราไว้ใจในตนเอง แต่
ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทัง้ ปวงฟื้ นจากความตาย 10 พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้น
จากความตายอัน ใหญ่ หลวง และพระองค์ จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ ว่า พระองค์
จะทรงช่วยเราต่อ ไปอีก 11 ท่านทัง้ หลายจะช่วยเราได้ ด้วยการอธิษฐานเพื่อ เรา เพื่อ ว่า คน
เป็ นอ ัน มากจะได้ ขอบพระคุณ เพราะเรา เนื่ องจากของประทานที่ ทรงประทานแก่ เรา อัน
เป็นการทรงตอบคําอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั ้น
ความจริงใจและการรับใช้อน
ั ยิง่ ใหญ่ของเปาโล
12 นี่ เป็ น สิง
่ ที่ เราชื่นชมยินดี ได้ คือ ใจสํานึ ก ผิด ชอบของเราเป็น พยานว่า เราได้ ประพฤติ
ตนเป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ โลก และยิง่ กว่า นั ้ นก ็ คือ การประพฤติ ต่อ ท่านทัง้ หลาย ด้วยนํ้า ใจบริ
สุทธิ์ และด้วยความจริงใจซึ่ง มาจากพระเจ้า และมิ ใช่ ตามปัญญาฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามพ
ระคุณของพระเจ้า 13 เพราะว่าเราไม่ได้ เขียนเรือ
่ งอื่นถึงท่าน นอกจากเรือ
่ งซึ่งท่านได้ อา่ น
และยอมรับแล้ว และข้าพเจ้าก็ หวังว่าท่านจะยอมรับโดยตลอด 14 ตามที่ พวกท่านยอมรับ
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เราบ้างแล้ วว ่า ในวัน ของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู มิ ใจในเราได้ เช่น เดีย วกั บท ี่ เราจะภู มิ ใจใน
ท่าน 15 และในความไว้ใจนี้ ข้าพเจ้า ได้ ประสงค์ ว่า จะไปเยีย
่ มพวกท่านก่อน เพื่อ ท่านจะได้
ประโยชน์ สองเท่า 16 ข้าพเจ้า ใคร่จะแวะเยีย
่ มพวกท่านระหว่างที่ เดิน ทางไปยัง แคว้น มาซิ
โดเนี ย และเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนี ย ก็จะแวะเยีย
่ มท่านอีก ท่านก็จะได้ส่งให้
ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังแคว้นยูเดีย 17 ฉะนั ้นเมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทําอย่างนั ้น ข้าพเจ้า
โลเลหรือ หรือสิง่ ที่ข้าพเจ้ามุ่งหมายไว้ข้าพเจ้ากะโครงการอย่างเนื้ อหนั งหรือ ซึ่งพร้อมที่จะ
กล่าวว่า มาไม่ มาส่งๆไป 18 แต่ พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง แน่ ฉั นใด คํา ของเราที่ กล ่า วกั บท ่า นก็
มิใช่ เป็น คํา รับ หรือ ปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ ฉั น นั ้น 19 เพราะว่า พระบุตรของพระเจ้า คือ พระเยซู
คริสต์ ผูซึ
้ ่งพวกเรา คือข้าพเจ้ากับสิลวานั สและทิโมธี ได้ประกาศแก่พวกท่านนั ้น ไม่ใช่ จริง
ไม่ จริง ส่งๆไป แต่ โดยพระองค์ นั้น ล้วนแต่ จร ิง ทัง้ สิน
้ 20 บรรดาพระสัญญาของพระเจ้า ก็
เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าเอเมนโดยพระองค์ เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่
พระเจ้า 21 บัดนี้ ผู้ซึ่งทรงตัง้ เรากับท่านทัง้ หลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั ้น ก็
คือ พระเจ้า 22 และพระองค์ ทรงประทับ ตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเรา
เป็ นม ัด จํา ด้วย 23 ยิง่ กว่า นั ้น ขอพระเจ้า ทรงเป็น พยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้า ว่า ที่ ข้าพเจ้า
ยัง ไม่ ได้ ไปถึง เมืองโคริน ธ์นั ้น ก็ เพื่อ จะงดโทษพวกท่านไว้ก่อน 24 เราไม่ ใช่ เป็น นายบังคับ
ความเชื่อ ของพวกท่าน แต่ ว่า เราเป็น ผู้ อุ ปการะความยินดี ของท่าน เพราะท่านตั ้งม ั ่นอยู่
โดยความเชื่อ

2

การอภัยคนบาปที่สํานึ กผิด

1 แต่ข้าพเจ้าได้ตัง
้ ใจไว้ว่า เมื่อมความทุ
ี
กข์อยู่ จะไม่มาหาพวกท่านอีก 2 เพราะถ้าข้าพเจ้า

ทําให้ พวกท่านเป็น ทุกข์ ใครเล่า จะทําให้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี ก็ คือ คนที่ ข้าพเจ้า ทําให้ มี
ความทุกข์ นั ่น แหละ 3 และข้าพเจ้า ได้ เข ีย นข้อ ความนั ้น มาถึง ท่าน เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา
ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ รับ ความทุกข์ จากคนเหล่า นั ้น ที่ ควรจะทําให้ ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี
ข้าพเจ้า ไว้ใจในพวกท่านว่า ความยินดี ของข้าพเจ้า ก็ เป็น ความยินดี ของท่านด้วย 4 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านเพราะข้าพเจ้า มี ความทุกข์ ระทมใจมาก และนํ้าตาไหลมากมาย
มิใช่ เพื่อ จะทําให้ ท่านเป็น ทุกข์ แต่ เพื่อ จะให้ ท่านรู จ
้ ัก ความรัก อย่างมากมายซึ่ง ข้าพเจ้า มี
ต่อท่านทัง้ หลาย 5 แต่ถ้าผู้ใดเป็นต้นเหตุทําให้เกิดความทุกข์ ผู้นั ้ นก็มิได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็น
ทุกข์แต่คนเดียว แต่ได้ทําให้พวกท่านเป็นทุกข์บ้างด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่อยากจะปรักปรํา
พวกท่านจนเหลือ เกิน 6 ที่ คนส่วนมากได้ ลงโทษคนเช่น นั ้ นก ็ พอสมควรแล้ว 7 ฉะนั ้น ท่าน
ทัง้ หลายควรจะยกโทษให้ผู้นั ้น และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก กลัวว่าคนเช่นนั ้นจะจม
ลงในความทุกข์ เหลือ ล้น 8 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ ยน
ื ยัน ความรัก ต่อ คนนั ้น ใหม่
9 นี่ คือเหตุ ที่ ข้าพเจ้าได้ เขียนถึงท่าน หวังจะลองใจท่านดู ว่า ท่านจะยอมเชื่อฟังทุกประการ
หรือ ไม่ 10 ถ้า พวกท่านจะยกโทษให้ ผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยกโทษให้ ผู้ นั ้น ด้วย เพราะถ้า ข้าพเจ้า
ยกโทษให้คนใดๆ ข้าพเจ้า ได้ ยกโทษให้ผู้ นั ้น เพราะเห็น แก่ ท่านทัง้ หลายต่อ พระพักตร์พระ
คริสต์ 11 เพื่อไม่ให้ซาตานมีชย
้ ลอุบายของมันแล้ว 12 นอกจากนี้ เมื่อ
ั เหนื อเรา เพราะเรารู ก
ข้าพเจ้า ไปถึง เมืองโตรอัส เพื่อ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ นั ้น มี ประตู เปิด ให้ แก่
ข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า 13 ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลย เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พบ
ทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั ่น ข้าพเจ้าจึงลาพวกนั ้นเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย
คริสเตียนเป็นกลิน
ิ และกลิน
่ แห่งชีวต
่ แห่งความตาย
แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรงให้เรามี ชย
ั เสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทาน
กลิน
้ องพระองค์ ให้ ปรากฏด้วยตัว เราทุก แห่ง 15 เพราะว่า เราเป็น กลิ่ นอ
่ หอมแห่ง ความรู ข
14
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ัน หอมหวานของพระคริสต์ จําเพาะพระเจ้า ในหมู่ คนที ่ รอด และในหมู่ คนที ่ พินาศ 16 ฝ่าย
หนึ่ งเป็นกลิน
ิ ซึ่ง
่ แห่งความตายซึ่งนําไปสู่ความตาย และอีกฝ่ายหนึ่ งเป็นกลิน
่ หอมแห่งชีวต
17
นําไปสู่ชีวต
ิ ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้ เพราะว่า เราไม่เหมือ
นคนเป็ นอ ัน มากที่ ทําให้ พระวจนะของพระเจ้า เสื่อมเสีย แต่ ว่า เราประกาศโดยอาศัย พระ
คริสต์ด้วยความจริงใจ อย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยูใ่ นสายพระเนตรของพระเจ้า

3
คริสเตียนเป็นหนั งสือแห่งพระคริสต์
หรือว่าเราต้องการหนั งสือแนะนําตัวให้แก่พวกท่าน
เหมือนอย่างคนบางคนหรือ เราต้องการหนั งสือ แนะนํา ตัว จากพวกท่านหรือ 2 ท่านเอง
เป็นหนั งสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเรา ให้คนทัง้ ปวงได้รู และได้
้
อ่าน 3 ท่านปรากฏเป็น
หนั งสือ ของพระคริสต์ ซ่ึง เราเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ และได้ เข ียนไว้ มิใช่ ด้วยนํ้า หมึก แต่ ด้วยพระ
วิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่ แผ่นศิ ลา แต่เขียนไว้ที่ แผ่นดวงใจ
มนุษย์ 4 และเรามีความไว้ใจในพระเจ้าโดยพระคริสต์อย่างนั ้น 5 มิใช่เราจะคิดถือว่าสิง่ หนึ่ ง
สิง่ ใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า
1 เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรือ

การเปรียบเทียบระหว่างสง่าราศีของพระราชบัญญัติและสง่าราศีของพระวิญญาณ
พระองค์ จึง ทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็น ผู้ ปฏิบัติ ได้ ตามพันธสัญญาใหม่ มิใช่
ตามตั วอ ักษร แต่ ตามพระวิญญาณ ด้วยว่า ตั วอ ักษรนั ้น ประหารให้ตาย แต่ พระวิญญาณ
นั ้น ประทาน ชีวต
ิ 7 แต่ ถ้า การ ปฏิ บั ติ ที่ นํา ไป ถึง ความ ตาย ตาม ตั วอ ักษร ซึ่ง ได้ เข ียน และ
จารึก ไว้ที่ แผ่ นศิ ลาน น
ั ้ ยั งม ี รัศมี จนชนชาติ อส
ิ ราเอลไม่ สามารถจ้องมองหน้า ของโมเสส
ได้เพราะรัศมีจากใบหน้าของท่านซึ่งเป็ นรัศมีที่กําลังเสื่อมสูญไป 8 ดังนั ้นการปฏิบัติตามพ
ระวิญญาณจะไม่มีรัศมียิง่ กว่านั ้ นอีกหรือ 9 เพราะว่าถ้าการรับใช้สําหรับปรับโทษยังมีรัศมี
การรับใช้สําหรับความชอบธรรมก็ ยิ่งมีรัศมี มากกว่านั ้ นอีก 10 อันที ่จริงรัศมี ซ่ึงได้ ทรงประ
ทานให้นั้นก็อบ
ั แสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีอน
ั เลิศประเสริฐนั ้นได้ส่องข่มเสียหมด 11 เพราะ
ถ้า สิง่ ที่ ได้ จางไปยัง เคยมี รัศมี ถึง เพียงนั ้น สิ ่ง ซึ่ง จะดํารงอยู่ ก็ จะมี รัศมี มากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก
12 เมื่อเรามีความหวังอย่างนั ้นแล้ว เราจึงกล้ามากขึ้นทีจ
่ ะพูด 13 และไม่เหมือนโมเสสที่เอา
ผ้า คลุม หน้า ไว้ เพื่อ ไม่ ให้ชนอิส ราเอลเพ่ งด ู ความเสื่อมของรัศมี ที่ ค่อยๆจางไปนั ้น 14 แต่ จิ
ตใจของเขาก็มืดบอดไป เพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิม ผ้าคลุ
มนน
ั ้ ยังคงอยู่มิได้เปิดออก แต่ผ้าคลุมนน
ั ้ ได้เปิดออกแล้วโดยพระคริสต์ 15 แต่ว่าตลอดมา
ถึงทุกวันนี้ ขณะใดที่ เขาอ่านคําของโมเสส ผ้าคลุ มนันก
้ ็ยงั ปิดบังใจของเขาไว้ 16 แต่ เมื่อผู้
ใดหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุ มนันก
้ ็จะเปิดออก 17 บัดนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นพระวิญญาณนั ้น และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยูที
่ ่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่
ที่ นั่น 18 แต่ เราทัง้ หลายไม่ มี ผ้า คลุม หน้า ไว้ จึง แลดู สง่า ราศี ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหมือน
มองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่า
ราศีเป็นลําดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า
6

4
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า
1 เพราะเหตุ ที่ เรามี การรับ ใช้ นี้ โดยได้ รบ
ั พระกรุ ณา เราจึง ไม่ ย่อท้อ 2 แต่ ว่า เราได้ สละ
ทิ้ งก ิ จการต่างๆที่ ไม่ ซื่อสัตย์ ซึ่ง ปิดบัง ซ่อนเร้น ไว้ คือ ไม่ ได้ ดําเนิ น อย่างมี เล่ห์ เหลี่ยมและไม่
ได้ พล ิก แพลงพระวจนะของพระเจ้า ด้วยวิธีการอัน ล่อลวง แต่ เราได้ มอบตัว ของเราไว้กับ
จิตสํานึ กผิดชอบของคนทัง้ ปวง โดยสําแดงความจริงในสายพระเนตรของพระเจ้า
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ซาตานทําให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป
3 แต่ ถ้า ข่าวประเสริฐ ของเราถู กบ ัง ไว้จากใคร ก็ จากคนเหล่านั ้ นที ่ กําลัง จะพินาศ 4 ส่วน
คนที่ไม่เชื่อนั ้น พระของยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประ
เสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา 5 ด้วยว่า
เราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และ
ได้ประกาศตัวเราเองเป็นผูรั
้ บใช้ของท่านทัง้ หลายเพราะเห็นแก่พระเยซู 6 เพราะว่าพระเจ้า
องค์นั ้น ผู้ได้ตรัสสัง่ ให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของ
เรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรูถ
้ ึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระ
เยซูคริสต์
“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน�
แต่ ว่า เรามี ทรัพย์ สมบัติ นี้ อยู่ ในภาชนะดิน เพื่อ ให้ เห ็ นว ่า ฤทธิ์เดชอัน เลิศ นั ้น เป็น ของ
พระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง
7

ความทุกข์ทรมานทําให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
เราถูก ขนาบรอบข้าง แต่ ก็ ไม่ ถึ งก ับ กระดิก ไม่ ไหว เราจนปัญญา แต่ ก็ ไม่ ถึ งก ับ หมด
หวัง 9 เราถูก ข่มเหง แต่ ก็ ไม่ ถู กทอดทิง้ เราถูก ตี ลงแล้ว แต่ ก็ ไม่ ถึง ตาย 10 เราแบกความ
ตายของพระเยซู เจ้ าไว้ ที่ กายเราเสมอ เพื่อ ว่า ชีวต
ิ ของพระเยซู จะปรากฏในกายของเรา
11
ด้วย เพราะว่า พวกเราที่ มี ชี วิ ตอยู่ นั้น ต้องถูก มอบไว้ แก่ ความตายอยู่ เสมอเพราะเห็น
แก่ พระเยซู เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซู จะได้ ปรากฏในเนื้ อหนั งของเราซึ่งจะต้องตาย
นั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้น ความตายจึง กําลัง ออกฤทธิ์อยู่ ในเรา แต่ ชี วิตกํา ลัง ออกฤทธิ์อยู่ ในท่าน
ทัง้ หลาย 13 เพราะเรามี ใจเชื่อ เช่น เดียวกัน ตามที่ เข ียนไว้ว่า ‘ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว เหตุ ฉะนั ้น
ข้าพเจ้าจึงพูด� เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั ้นเราจึงพูด 14 เรารู ว้ า่ พระองค์ผูทรงให้
้
พระ
เยซู เจ้ าคืน พระชนม์ จะทรงโปรดให้ เราเป็น ขึ้น มาเช่ นก ัน โดยพระเยซู และจะทรงพาเรา
เข้า มาเฝ้า พร้อมกั บท ่า นทัง้ หลาย 15 เพราะว่า สิง่ สารพัด นั ้น เป็น ไปเพื่อ ประโยชน์ ของท่าน
ทัง้ หลาย เพื่อ ว่า เมื่อ พระคุณ มาถึง คนเป็น จํานวนมากขึ้น ก็ จะมี การขอบพระคุณ มากยิง่
ขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 16 เหตุฉะนั ้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอก
ของเรากําลังทรุ ดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั ้ นก็ยงั คงจําเริญขึ้นใหม่ทุกวัน 17 เพราะว่าการ
ทุกข์ ยากเล็กๆน้ อยๆของเรา ซึ่ง เรารับอย ู่ ประเด ีย
๋ วเดียวนั ้น จะทําให้ เรามี สง่า ราศี ใหญ่ ยิง่
18
นิ รน
ั ดร์ ด้วยว่าเราไม่ ได้ เห็นแก่ สิ ่งของที่ เรามองเห็นอยู่ แต่ เห็นแก่ สิ ่งของที่ มองไม่ เห็น
เพราะว่าสิง่ ของซึ่งมองเห็นอยูน
่ ั ้นเป็นของไม่ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รน
ั ดร์
8

5
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
เพราะเรารู ว่
้ า ถ้า เรือนดิน แห่ง พลับพลาของเรานี้ จะพัง ทําลายเสีย เราก็ยั งม ี ที่ อาศัย
ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดประทานให้ ที่ มิได้ สร้างด้วยมื อมนุษย์ และตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์ ในสวรรค์
2 เพราะว่า ในร่างกายนี้ เรายัง ครวญครํา
่ อยู่ มี ความปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะสวมที่ อาศัย
3
ของเราที่มาจากสวรรค์ ถ้า ได้ สวมเช่น นั ้น แล้ว เราก็ จะมิ ได้ ถู กพบเห็ นว ่า เปลือยเปล่า
อีก 4 เพราะว่าเราผู้อาศัยในพลับพลานี้ จึงครวญครํา่ เป็นทุกข์ มิใช่เพราะปรารถนาที่ จะอยู่
ตัว เปล่า แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ นั ้น เพื่อ ว่า ร่างกายของเราซึ่ง จะต้องตายนั ้น จะได้ ถู
กชี วิตอมตะกลืน เสีย 5 แต่ พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ เตรียมเราไว้สําหรับ การเปลี่ยนแปลงนี้ และ
พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็ นม ัด จํา ไว้ กับ เรา 6 เหตุ ฉะนั ้น เรามัน
่ ใจอยู่
1
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เสมอรูอยู
้ แล
่ วว
้ ่า ขณะที่เราอยูใ่ นร่างกายนี้ เราอยูป
่ ราศจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 7 (เพราะเรา
ดําเนิ นโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น� 8 เรามีความมัน
่ ใจ และเราปรารถนาจะอยูก
่ ับ
9
องค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ เหตุฉะนั ้นเราตัง้ เป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้
ก็ดี หรือไม่อยูก็
่ ดี เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ (1 คร 3:10-15)
10 เพราะว่า จํา เป็ นที ่ เราทุก คนจะต้องปรากฏตั วท ี่ หน ้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของพระคริสต์
เพื่อ ทุก คนจะได้ รบ
ั สมกับ การที่ ได้ ประพฤติ ในร่างกายนี้ แล้ว แต่ จะดี หรือ ชัว่ 11 เพราะเหตุ
ที่ เรารู จ
้ ักความน่าเกรงขามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เราจึงชักชวนคนทัง้ หลาย แต่ เราเป็ นที
่ ประจักษ์ แก่ พระเจ้า และข้าพเจ้า หวัง ว่า เราได้ ปรากฏประจั กษ ์ แก่ จิ ตสํานึ ก ผิด และชอบ
ของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ ได้ ยกย่องตัว เองกั บท ่า นทัง้ หลายอีก แต่ เราให้ ท่านมี โอกาส
ที่ จะนํา เราออกอวดได้ เพื่อ ท่านจะได้ มี ข้อ โต้ตอบคนเหล่านั ้ นที ่ ชอบอวดในสิง่ ซึ่ง ปรากฏ
แต่ มิได้ อวดในสิง่ ซึ่ง อยู่ ในจิตใจ 13 เพราะว่า ถ้า เราได้ ประพฤติ อย่างคนเสียจริต เราก็ ได้
ประพฤติ เพราะเห็น แก่ พระเจ้า หรือ ถ้า เราประพฤติ อย่างคนปกติ ก็ เพื่อ ประโยชน์ แก่ ท่าน
ทัง้ หลาย

ราชทูตของพระคริสต์
14 เพราะว่า ความรัก ของพระคริสต์ ได้ ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิด เห็น อย่างนี้ ว่า ถ้า
ผู้ หน ่งึ ได้ ตายเพื่อ คนทัง้ ปวง เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงจึง ตายแล้ว 15 และพระองค์ ได้ ทรงวาย
พระชนม์เพื่อคนทัง้ ปวง เพื่อคนเหล่านั ้ นที ่มีชีวิตอยู่จะมิได้ เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวเอง
อีกต่อไป แต่ จะอยู่เพื่อพระองค์ ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่ เขาทัง้
หลาย 16 เหตุ ฉะนั ้น ตัง้ แต่ นี้ ไปเราจะไม่ พิจารณาผู้ ใดตามเนื้ อ หนั ง แม้ว ่า เมื่ อก ่อนเราเคย
พิจารณาพระคริสต์ ตามเนื้ อ หนั งก ็ จริง แต่ เดีย
๋ วนี้ เราจะไม่ พิจารณาพระองค์ เช่น นั ้ นอ ีก
17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดอยู่ ในพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ เป็ น คนที่ ถู กสร้างใหม่ แล้ว สิ ่ง เก่าๆก็ ล่วงไป ดู
เถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิง่ ใหม่ทัง้ นั ้น 18 ทัง้ สิน
ิ มาจากพระเจ้า ผูทรงให้
้
เราคืนดีกันก
้ นี้ เกด
ับพระองค์ทางพระเยซู คริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรือ
่ งการคืนดีกัน 19 คือ
พระเจ้าผูส
้ ถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี้ คืนดีกันกับพระองค์เอง มิได้ทรงถือโทษในการ
ละเมิด ของเขา และทรงมอบพระวจนะแห่ง การคืนดี กัน นั ้น ไว้ กับ เรา 20 ฉะนั ้น เราจึง เป็น
ราชทูต ของพระคริสต์ โดยที่ พระเจ้า ทรงขอร้องท่านทัง้ หลายทางเรา เราผู้ แทนของพระ
คริสต์จึงขอร้องท่านให้คืนดีกันกับพระเจ้า 21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผู้ทรง
ไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทาง
พระองค์

6

สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์

1 ฉะนั ้นเราผู้เป็ นคนทําการร่วมกับพระองค์ ขอวิงวอนท่านว่า

อย่าสักแต่รบ
ั พระคุณของ
พระเจ้า เป็นการหาประโยชน์ มิได้ (เพราะพระองค์ ตรัสว ่า ‘ในเวลาอัน ชอบ เราได้ ฟัง เจ้า
ในวัน แห่ง ความรอด เราได้ ชว
่ ยเจ้า� ดู เถิด บัดนี้ เป็น เวลาอัน ชอบ ดู เถิด บัดนี้ เป็ นว ัน แห่ง
3
ความรอด� เรามิได้ ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดเลย เพื่อมิให้การที่ เรารับใช้ปฏิบัติ
นั ้น เป็ นที ่ เขาจะติ เตียนได้ 4 แต่ ว่า ในการทัง้ ปวงเราได้ กระทํา ตัว ให้เป็ นที ่ ชอบ เหมือนผู้ รับ
ใช้ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็ นอันมาก ในความทุกข์ ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ
5 ในการถูกเฆี่ยน ในการที่ ถู กจําคุก ในการวุน
่ วาย ในการงานต่างๆ ในการอดหลับอดนอน
ในการอดอาหาร 6 โดยความบริสุทธิ ์ โดยความรู ้ โดยความอดกลัน
้ ไว้ นาน โดยใจกรุ ณา
2
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โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยความรักแท้ 7 โดยพระวจนะแห่งความจริง โดยฤทธิเ์ ดชของ
พระเจ้า โดยใช้เครือ
่ งอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย 8 โดยมี เกียรติ ยศ
และไร้เกียรติยศ โดยเล่าลือกนว
ั ่าชัว่ และเล่าลือกนว
ั ่าดี เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนที่ล่อลวง
9
เขาให้หลง แต่ ยังเป็นคนสัตย์จริง เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู จั
้ ก แต่ ยังเป็นคน
ที่ เขาทัง้ หลายรู จ
้ ั กดี เหมือนคนตาย แต่ ดู เถิด เรายังเป็นอยู่ เหมือนคนถูกเฆี่ยน แต่ ยังไม่
ตาย 10 เหมือนคนที่ มี ความทุกข์ แต่ ยังม ี ความชื่นชมยินดี อยู่เสมอ เหมือนคนยากจน แต่
ยังทําให้คนเป็นอันมากมังม
่ ี เหมือนคนไม่มีอะไรเลย แต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
โอ ท่านชาวโคริน ธ์ เราพู ดก ั บท ่า นอย่างไม่ ปิดบัง เลย และใจของเราก็ เปิด รับท ่าน
12 ใจของท่านทัง
้ หลายไม่ ได้ ปิด เพราะเรา แต่ ปิด เพราะความรู ส
้ ึก ของตนเอง 13 ดัง นั ้น ใน
การตอบสนองอย่างเดียวกัน (ข้าพเจ้า ขอพู ดก ั บท ่านเหมือนอย่างพู ดก ับ บุตร� คือ จงเปิด
จิตใจของท่านด้วย 14 ท่านอย่า เข้า เทียมแอกกับ คนที่ ไม่ เชื่อ เพราะว่า ความชอบธรรมจะ
มี หุน
้ ส่วนอะไรกับ ความอธรรม และความสว่างจะเข้า สนิ ท กับ ความมืด ได้ อย่างไร 15 พระ
คริสต์กับเบลีอล
ั จะลงรอยกันอย่างไรได้ หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ 16 วิหาร
ของพระเจ้า จะตกลงอะไรกับ รู ป เคารพได้ เพราะว่า ท่านเป็ นว ิ หารของพระเจ้า ผู้ทรงดํารง
พระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า ‘เราจะอยูใ่ นเขาทัง้ หลาย และจะดําเนิ นในหมู่พวกเขา และ
เราจะเป็น พระเจ้า ของเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา� 17 องค์ พระผู้ เป็น เจ้าตรัสว่า
‘เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงออกจากหมู่ พวกเขาเหล่า นั ้น และจงแยกตัว ออกจากเขาทัง้ หลาย อย่า
แตะต้องสิง่ ซึ่ง ไม่ สะอาด แล ้ว เราจึง จะรับ พวกเจ้า ทัง้ หลาย 18 เราจะเป็น บิดาของพวกเจ้า
และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา� องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้ สิน
้
ได้ตรัสดังนั ้น
11

1 ท่านที่รัก

7

เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ แล้ว ให้เราชําระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่าง
ของเนื้ อ หนั ง และจิต วิญญาณ และจงทําให้ มี ความบริสุทธิ์ ครบถ้วนโดยความเกรงกลัว
พระเจ้า
ความชื่นชมยินดีของเปาโลต่อการตอบสนองของชาวโครินธ์
ขอรับ เรา เถิด เรา มิ ได้ ทําร้าย ผู้ ใด เรา มิ ได้ ชวน ผู้ ใด ให้ ทํา ชัว่ เรา มิ ได้ โกง ผู้ ใด เลย
3 ข้าพเจ้า พูด เช่น นี้ มิใช่ เพื่อ จะปรักปรํา ท่าน เพราะข้าพเจ้า บอกแล้ วว ่า ท่านทัง
้ หลายอยู่
ในใจของเราที เดียว จะตายหรือจะเป็ นก็อยู่ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้าพู ดอย่างไว้ใจท่านมาก และ
ข้าพเจ้า ภู มิ ใจเพราะท่านทัง้ หลายอย่างมาก ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความชูใจอย่า งบริบู รณ ์ และใน
ความยากลําบากของเราทุกอย่าง ข้าพเจ้าก็ยงม
ั ค
ี วามปีติยินดีอย่างเหลือล้น 5 เพราะแม้วา่
เมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนี ยแล้ว เนื้ อหนั งของเราไม่ได้พักผ่อนเลย เรามีความลําบากอยู่
รอบข้าง ภายนอกมี การต่อสู้ ภายในมี ความกลัว 6 แต่ ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระเจ้า ผู้ทรงหนุน
นํ้าใจคนที่ ท้อใจ ได้ ทรงหนุนนํ้าใจเราโดยทรงให้ทิตั สมาหาเรา 7 และมิ ใช่เพียงการมาของ
ทิตั ส เท่านั ้น แต่ โดยการที่ ท่านได้ หน ุน นํ้า ใจทิตั สด ้วย ตามที่ ทิตั ส ได้ มาบอกเราถึง ความ
ปรารถนาอย่างยิง่ และความโศกเศร้าของท่าน และใจจดจ่อของท่านที่ มีต่อข้าพเจ้า ทําให้
ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี มากยิง่ ขึ้น 8 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า ได้ ทําให้ ท่านเสียใจเพราะ
จดหมายฉบั บน น
ั ้ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ เสียใจ ถึง แม้ ว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ข้าพเจ้า จะเสียใจบ้าง เพราะ
ข้าพเจ้า เห็ นว ่า จดหมายฉบั บน ั ้นทํา ให้ ท่านมี ความเสียใจเพียงชัว่ ขณะเท่านั ้น 9 แต่ บัดนี้
ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี มิใช่เพราะท่านเสียใจ แต่ เพราะความเสียใจนั ้นทําให้ท่านกลับ
ใจใหม่ เพราะว่าท่านได้รบ
ั ความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า ท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจาก
2
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เราเลย 10 เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทําให้กลับใจใหม่ ซึ่งนํา
ไปถึงความรอดและไม่เป็ นที ่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั ้นย่อมนําไปถึงความตาย
11 จงพิจารณาดูวา
่ ความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้ากระทําให้เกิดความกระตือรือร้น
มากที เดียว ทําให้เก ิด ความขวนขวายที่ จะแก้ ตัว ใหม่ และการโกรธแทน ความกลัว ความ
ปรารถนาอย่างยิง่ ความกระตือรือร้น การแก้ แค้น ในทุก สิง่ เหล่า นั ้น ท่านได้ พิสูจน์ ให้ เห ็น
แล้ วว ่า ท่านก็ หมดจดในการนี้ แล้ว 12 เหตุ ฉะนี้ ที่ ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านก็ มิใช่ เพราะเห็น แก่
คนที ่ ได้ ทํา ผิด หรือเพราะเห็น แก่ คนที ่ ต้องทนต่อ การร้าย แต่ เพื่อ ให้ความห่วงใยของเราที่
มีต่อท่านปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า 13 โดยเหตุนี้ เราจึงมีความชูใจเมื่อเห็นว
่า พวกท่านได้ รบ
ั ความชู ใจ เรามี ความชื่นชมยินดี มากยิง่ ขึ้น เพราะความยินดี ของทิตั ส ใน
การที่พวกท่านได้กระทําให้จิตใจของทิตัสชื่นบาน 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าได้อวดเรือ
่ งพวกท่าน
แก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายใจเลย ทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านเป็นความจริงฉั นใด สิ่ง
ที่ เราได้ อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ ทิตัสเมื่อก่อนนั ้น ก็ ปรากฏเป็นจริงเหมือนกันฉั นนั ้น 15 และ
เมื่อ ทิตั สระลึก ถึง ความเชื่อ ฟัง ของพวกท่านทัง้ หลาย และการที่ พวกท่านต้อนรับ เขาด้วย
ความเกรงกลัว จนตัว สัน
่ เขาก็ เพิม
่ ความรัก ในพวกท่านมากยิง่ ขึ้น 16 ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี
เพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง

8
ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนี ย
พี่น้ องทัง้ หลาย เราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้า โดยที่พระองค์ได้
ทรงโปรดประทานแก่ ค ริสตจักรต่างๆในแคว้น มาซิ โดเนี ย 2 เพราะว่า เมื่อ คราวที่ พวกเขา
ถูกทดลองอย่างหนั กได้รบ
ั ความทุกข์ยาก ความยินดีล้นพ้นของเขาและความยากจนแสน
เข็ญ ของเขานั ้น ก็ ล้น ออกมาเป็นใจโอบอ้อมอารีของเขา 3 เพราะข้าพเจ้า เป็น พยานได้ ว่า
เขาถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีก 4 และเขา
ยัง ได้ วงิ วอนเรามากมายขอให้เรายอมรับ ของถวายนั ้น และให้เขามี ส่วนในการช่วยวิสุทธิ
ชนด้วย 5 ไม่ เหมือนที่ เราได้ คาดหมายไว้ แต่ ได้ ถวายตัว เขาเองแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก่อน
แล ้ว ได้ มอบตัว ให้เราตามพระประสงค์ ของพระเจ้า 6 จนถึ งก ับ เราได้ เตือนทิตั สว ่า เมื่อ เขา
ได้เริม
่ แล้วฉั นใด ก็ให้เขาทําให้สําเร็จกับท่านทัง้ หลายในพระคุณนี้ ด้วยเช่นกัน
1 ยิง
่ กว่านี้

คําตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่าน มี พร ้ อม บริบู รณ ์ ทุก สิง่ คือ ความ เชื่อ ถ้อยคํา ความ รู ้ ความ
กระตือรือร้นทัง้ ปวง และความรักต่อเรา ท่านทัง้ หลายก็จงประกอบพระคุณนี้ อย่างบริบูรณ์
เหมือนกัน เถิด 8 ข้าพเจ้า พู ดอย ่างนี้ มิได้ หมายว่า ให้ เป็น คํา บัญชา แต่ ได้ นํา เรือ
่ งของคนอื่
นที ่ มี ความกระตือรือร้น มาทดลองความรัก ของท่าน ดู ว่า แท้ หรือ ไม่ 9 เพราะท่านทัง้ หลาย
รู จ
้ ัก พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า แม้ พระองค์ มัง่ คัง่ พระองค์ ก็
ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ ท่านทัง้ หลายเพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ เป็นคนมังม
่
10
ี เนื่ องจากความยากจนของพระองค์ และข้าพเจ้า จะออกความเห็น ในเรือ
่ งนี้ เพราะจะ
เป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน เรือ
่ งที่ ท่านได้ ตัง้ ต้น เมื่อ ปีกลายนี้ และมิ ใช่ ตัง้ ต้น จะกระทํา เท่านั ้น
แต่ ว่า มี น้ําใจจะกระทํา ด้วยนั ้น 11 ฉะนั ้น บัดนี้ ก็ ควรแล้ วท ี่ ท่านจะกระทํา เรือ
่ งนั ้น ให้ สําเร็จ
เสีย เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ท่านก็ จะได้ ทําให้สําเร็จตามความสามารถของท่าน
12 เพราะว่าถ้ามีน้ําใจพร้อมอยู่แล้ว พระเจ้าก็ พอพระทัยที่ จะทรงรับตามที่ ทุกคนมีอยู่ มิใช่
ตามที่ เขาไม่ มี 13 ข้าพเจ้า ไม่ ได้ หมายความว่า ให้การงานของคนอื่น เบาลงและให้การงาน
ของพวกท่านหนั กขึ้น 14 แต่เป็นการให้กันไปให้กันมา ในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์ เช่นเวลา
นี้ ท่านก็ควรจะช่วยคนเหล่านั ้นทีขั
่ ดสน และในยามที่เขามีบริบูรณ์ เขาก็จะได้ชว
่ ยพวกท่าน
7
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เมื่อขัดสน เพื่อเป็นการให้กันไปให้กันมา 15 ตามที่มีเขียนไว้ว่า ‘คนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือ
และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่�
การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร
แต่ ขอขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ทรงโปรดให้ทิตั สม ี ใจกระตือรือร้น อย่างนั ้น เพื่อ ท่านทัง้
หลายเหมือนกัน 17 เพราะไม่ เพียงแต่ เขาได้ รบ
ั คํา เตือนเท่านั ้น แต่ เขาได้ ไปหาท่านเพราะ
เขาเองมี ใจพร้อมอยู่ แล ้ว ด้วย 18 เราให้ พี่ น้ องคนหนึ่ ง ที่ มี ชื่อ เสียงในการประกาศข่าวประ
เสริฐ ตามคริสตจักรทัง้ หลายไปกั บท ิตั สด ้วย 19 และมิ ใช่ แต่ เท่านั ้น คริสตจักรได้ ตัง้ คน
นั ้นไว้ให้เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกั นกับเราในพระคุณนี้ ซ่ึงเราได้ รับใช้อยู่ เพื่อให้เป็ นที ่ถวาย
เกียรติยศแด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และเป็ นที ่แสดงนํ้าใจพรักพร้อมของท่าน 20 เราเจตนาจะ
ไม่ให้คนหนึ่ งคนใดติเตียนเราได้ ในเรือ
่ งของถวายเป็นอันมากซึ่งเรารับมาแจกนั ้น 21 เพราะ
เรามุ่งที่จะกระทําสิง่ ที่ซื่อสัตย์ มิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเท่านั ้น
แต่ในสายตาของมนุษย์ด้วย 22 เราได้ส่งพี่น้องอีกคนหนึ่ งไปกับเขาทัง้ สองด้วย ผู้ซึ่งเราได้
ทดสอบแล้วว่า มีความกระตือรือร้นในหลายสิง่ และเดีย
๋ วนี้ เขามีความกระตือรือร้นมากยิง่
23
ขึ้น เพราะเรามี ความไว้ใจในท่านมาก ถ้า มี คนใดถามถึง ทิตั ส ทิตั สก็ เป็น เพื่อนร่วมงาน
ของข้าพเจ้า และเป็น ผู้ ชว
่ ยในการของท่านทัง้ หลาย หรือ ถ้า มี คนใดถามถึง พี่ น้องสองคน
นั ้น เขาก็เป็นทูตรับใช้ของคริสตจักรทัง้ หลายและเป็นสง่าราศีของพระคริสต์ 24 เหตุฉะนั ้น
จงให้ความรักของท่านประจักษ์แก่คนเหล่านั ้น และแสดงให้แก่คริสตจักรทัง้ หลายด้วย ให้
สมกับที่ข้าพเจ้าได้อวดเรือ
่ งพวกท่านให้เขาฟัง
16

9

1 ข้าพเจ้าไม่จําเป็ นต้องเขียนถึงท่านในเรือ
่ งการสงเคราะห์วสุ
ิ ทธิชน 2 เพราะข้าพเจ้ารูว้ า่

ใจของท่านพร้อมอยูแล้
่ ว ข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรือ
่ งพวกท่านกับพวกมาซิโดเนี ยว่า พวกอาคา
ยาได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วตัง้ แต่ปีกลาย และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจคน
เป็นอันมาก 3 แต่ข้าพเจ้าได้ให้พีน้
่ องเหล่านั ้นไป เพื่อมให้
ิ การอวดของเราเรือ
่ งท่านในข้อนั ้น
เป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัดเตรียมไว้ให้พร้อมตามที่ ข้าพเจ้าได้ กล่าวแล้ วน
ัน
้ 4 มิฉะนั ้นแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนี ยบางคนมากับข้าพเจ้า และเห็นว่าท่านมิได้เตรียมพร้อม
ตามที่ เราได้ อวดไว้ นั ้น (อย่า ว่า แต่ ท่านจะขายหน้า เลย� เราเองก็ จะขายหน้า ด้วย 5 เหตุ
ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า สมควรจะวิงวอนให้พี่น้ องเหล่านั ้นไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และให้
จัดเตรียมของถวายของท่านไว้ ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้ว เพื่อของถวายนั ้นจะมีอยูพร้
่ อม
และจะเป็นของถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
6 นี่ แหละ คนที ่ หว่านเพียงเล็ก น้ อยก็ จะเกี่ยวเก็บ ได้ เพียงเล็ก น้ อย คนที ่ หว่านมากก็ จะ
เกี่ยวเก็บ ได้ มาก 7 ทุ กคนจงให้ ตามที่ เขาได้ คิด หมายไว้ในใจ มิใช่ ให้ ด้วยนึ ก เสียดาย มิใช่
ให้ ด้วยการฝืน ใจ เพราะว่า พระเจ้า ทรงรัก คนนั ้ นที ่ ให้ ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้า ทรงฤทธิ์
สามารถประทานพระคุณ อั นอ ุ ดมทุก อย่างแก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ให้ ท่านมี ทุ กสิ่ ง ทุก อย่าง
เพียงพอสําหรับตัวเสมอ ทัง้ จะมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย 9 (ตามที่เขียน
ไว้ว่า ‘เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็นนิ ตย์� 10 ฝ่าย
พระองค์ ผู้ ประทานพืช แก่ คนที ่ หว่าน และประทานอาหารแก่ คนที ่ กิน จะทรงโปรดให้ พืช
ของท่านที่หว่านนั ้นทวีข้น
ึ เป็นอันมาก และจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญ
ยิง่ ขึ้น� 11 โดยทรงให้ ท่านทัง้ หลายมี สิ ่ง สารพั ดม งั ่ คัง่ บริบู รณ ์ ขึ้น เพื่อ ให้ ท่านมี แจกจ่าย
อย่างใจกว้างขวาง ซึ่ง จะให้เก ิ ดการขอบพระคุณ พระเจ้า 12 เพราะว่าการรับ ใช้ในการปรน
นิ บติ
ั นั ้นมใช่
ิ จะช่วยวิสุทธิชนซึ่งขัดสนเท่านั ้น แต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าเป็
นอันมากด้วย 13 และเนื่ องจากผลแห่งการรับใช้นั ้น เขาจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า โดย
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เหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายยอมฟัง และตัง้ ใจอยู่ ในอํานาจข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ และเพราะ
เหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทัง้ ปวงด้วยใจกว้างขวาง 14 เขาก็จะวิงวอนขอพระพร
ให้แก่ ท่านทัง้ หลายและปรารถนาท่านเป็ นอ ัน มาก เพราะเหตุ พระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง สถิต
อยู่ในท่านอย่างเหลือล้น 15 จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประ
ทานนั ้นที่เหลือจะพรรณนาได้

10

เปาโล พิสูจน์ ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครัง้
1 บัดนี้ ข้าพเจ้า เปาโล ขอวิงวอนต่อ ท่านเป็ น ส่วนตัว โดยเห็น แก่ ความอ่อนสุ ภาพและ
พระทัยกรุ ณาของพระคริสต์ ข้าพเจ้าผู้ซ่ึงท่านว่า เป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทัง้
หลาย แต่เมื่ออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทัง้ หลาย 2 คือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่า เมื่อ
ข้าพเจ้า มาอยู่ กั บท ่า นอย่า ให้ ข้าพเจ้า ต้องแสดงความกล้า หาญด้วยความแน่ ใจ อย่างที่
ข้าพเจ้า คิด สําแดงต่อ บางคนที่ นึก เห็นว ่า เรายัง ดําเนิ น ตามเนื้ อ หนั ง นั ้น 3 เพราะว่า ถึง แม้
เรายังดําเนิ นอยู่ในเนื้ อหนั งก็จริง แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้ อหนั ง 4 (เพราะว่าศาสตรา
วุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ มีอานุภาพอันยิง่ ใหญ่จากพระเจ้าที่ จะ
ทลายป้อมอัน แข็งแกร่ง ลงได้� 5 คือ ทําลายความคิด และทิฐิ มานะทุก ประการที่ ตัง้ ตัว ขึ้น
ขัด ขวางความรู ข
้ องพระเจ้า และน้ อมนํา ความคิด ทุก ประการให้ เข ้า อยู่ ใต้ บังคับ จนถึง เชื่อ
ฟังพระคริสต์ 6 และพร้อมที่จะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังทุกอย่าง ในเมื่อความเชื่อฟังของท่าน
ทัง้ หลายจะสําเร็จ 7 ท่านแลดูสิ่งที่ปรากฏภายนอกหรือ ถ้าผู้ใดมัน
่ ใจว่าตนเป็นคนของพระ
คริสต์ ก็ ให้ผู้นั ้นคํานึ งถึงตนเองอีกว่า เมื่อเขาเป็นคนของพระคริสต์ เราก็ เป็นคนของพระ
คริสต์เหมือนกัน 8 ถึงแม้ข้าพเจ้าจะโอ้อวดมากไปสักหน่ อยในเรือ
่ งอํานาจ ซึ่งองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าทรงประทานให้ไว้เพื่อสร้างท่าน มิใช่เพื่อทําลายท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่ละอาย 9 เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะไม่ คิด เห็ นว ่า ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านกลัว เพราะจดหมายของข้าพเจ้า 10 เพราะ
มี บางคนพูด ว่า “จดหมายของเปาโลนั ้ นม ี น้ํา หนั ก และมี อาํ นาจมากก็ จริง แต่ ว่า ตัว เขาดู
อ่อนกําลัง และคําพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้� 11 จงให้คนเหล่านั ้นเข้าใจอย่างนี้ ว่า เมื่อเราไม่อยู่
เราพูด ไว้ในจดหมายของเราว่า อย่างไร เมื่อ เรามาแล้ว เราก็ จะกระทํา อย่างนั ้น ด้วย 12 เรา
ไม่ต้องการที่ จะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ ยกย่องตัวเอง แต่ เมื่อเขา
เอาตัว ของเขาเป็น เครือ
่ งวั ดก ัน และกัน และเอาตัว เปรียบเทียบกัน และกัน เขาก็ เป็น คน
ขาดปัญญา 13 ฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิง่ ใดเกินขอบเขต แต่ว่าจะอวดในขอบเขตที่ พระเจ้า
ทรงจัด ไว้ให้เรา และพวกท่านก็ อยู่ ในขอบเขตนั ้น 14 การที่มาถึง ท่านนั ้น มิใช่ โดยการล่วง
ขอบเขตอันควร เรามาจนถึงท่านทัง้ หลายเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 15 เรา
มิได้ โอ้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้ อวดในการงานที่ คนอื่นได้ กระทํา แต่ เราหวังใจว่า เมื่อความ
เชื่อ ของท่านจําเริญ มากขึ้น แล้ว ท่านจะช่วยเราให้ ขยายเขตกว้างขวางออกไปอีก เป็ นอ ัน
มากตามขนาดของเรา 16 เพื่อ เราจะได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ในเขตที่ อยู่ นอกท้องถิน
่ ของ
พวกท่าน โดยไม่โอ้อวดเรือ
่ งการงานที่ คนอื่นได้ ทําไว้พร้อมแล้ วนน
ั ้ 17 ถ้าผู้ใดจะอวด ก็ จง
อวดองค์ พระผู้เป็นเจ้า 18 เพราะคนที่ ยกย่องตัวเองไม่เป็ นที ่นับถือของผู้ใด คนที ่น่านับถือ
นั ้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่อง

11

ข้าพเจ้า อยาก จะ ขอ ให้ ท่าน ทน ฟัง ความ เขลา ของ ข้าพเจ้า สัก หน่ อย หนึ่ ง และ ให้ ทน
กับ ข้าพเจ้า จริงๆ 2 เพราะว่า ข้าพเจ้า หวงแหนท่านอย่างที่ พระเจ้า ทรงหวงแหน เพราะว่า
ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ พวกท่าน ไว้ สําหรับ สามี ผู้ เดียว เพื่อ ถวายพวกท่าน ให้ แก่ พระคริสต์ เป็น
1
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พรหมจารีบริสุทธิ์ 3 แต่ ข้าพเจ้า เกรงว่า งู นั้น ได้ ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมัน ฉั นใด จิ
ตใจของท่านก็ จะถู กล ่อ ลวงให้ หลงไปจากความบริสุทธิ์ ซึ่ งม ี อยู่ ในพระคริสต์ โดยวิธีหน ่งึ
วิธีใดฉั น นั ้น 4 เพราะว่า ถ้า คนใดจะมาเทศนาสัง่ สอนถึง พระเยซู อี กองค์ หนึ่ ง ซึ่ง แตกต่าง
กั บท ี่ เราได้ เทศนาสัง่ สอนนั ้น หรือ ถ้า ท่านจะรับ วิญญาณอื่น ซึ่ง แตกต่างกั บท ี่ ท่านได้ รบ
ั
แต่ ก่อน หรือ รับ ข่าวประเสริฐ อื่น ซึ่ง แตกต่างกั บท ี่ ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว แหมท่านทัง้ หลายช่าง
อดทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆ 5 เพราะข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้ ผู้ใหญ่
6
เหล่ านั ้นแม้แต่ น้ อยเลย แม้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง แต่ ข้าพเจ้าก็ยังมีความรู ้ ที่ จริงเราก็ ได้
แสดงข้อ นี้ ให้ประจักษ์ แก่ พวกท่านในกิจการทุก สิง่ แล้ว 7 ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด หรือ ในการ
ที่ข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า
แก่ พวกท่านโดยไม่ ได้ คิด ค่า หรือ 8 ข้าพเจ้า ได้ ปล้ นคร ิสตจั กรอ่น
ื ด้วยการรับ เงิน บํารุ ง จาก
9
เขา เพื่อจะได้ปรนนิ บัติพวกท่าน และเมื่อข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านและกําลังขาดแคลนนั ้น
ข้าพเจ้า ก็ มิได้ เป็น ภาระแก่ ผู้ ใด เพราะว่า พี่ น้ องที่มาจากแคว้น มาซิ โดเนี ย ได้ เจ ือ จานให้
พอแก่ ความต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ระวัง ตัว ไม่ ให้ เป็น ภาระแก่ พวกท่านในทางหนึ่ ง
ทางใดทุก ประการ และข้าพเจ้า จะระวัง ตัว เช่น นั ้น ต่อ ไป 10 ความจริง ของพระคริสต์ มี อยู่
ในข้าพเจ้า แน่ ฉั นใด จึง ไม่ มี ผู้ ใดในเขตแคว้น อาคายาสามารถที่ จะห้ามข้าพเจ้า ไม่ ให้ อวด
เรือ
่ งนี้ ได้ ฉั นนั ้น 11 เพราะเหตุ ใด เพราะข้าพเจ้าไม่ รก
ั พวกท่านหรือ พระเจ้าทรงทราบดี วา่
ข้าพเจ้ารักพวกท่าน 12 แต่ สิ ่งที่ ข้าพเจ้ากระทํานั ้น ข้าพเจ้าจะกระทําต่อไป เพื่อข้าพเจ้าจะ
ตัดโอกาสคนเหล่านั ้ นที่คอยหาโอกาส เพื่อว่าเมื่อเขาโอ้อวดนั ้นเขาจะได้ปรากฏว่ามีสภาพ
เหมือนกับเรา
ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง�
13 เพราะคนอย่างนั ้นเป็ นอัครสาวกเที ยม เป็ น คนงานที่ หลอกลวง ปลอมตัวเป็ นอัครสา
วกของพระคริสต์ 14 การกระทําเช่นนั ้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงั ปลอมตัว
เป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างได้ 15 เหตุฉะนั ้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่ผู้รบ
ั ใช้ของซาตาน
จะปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ของความชอบธรรม ท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทําของ
เขา
การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล
16 ข้าพเจ้า ขอกล่าวซํ้า อี กว่า อย่า ให้ ใครเห็น ไปว่า ข้าพเจ้า เป็ น คนเขลา แต่ ถ้า มี ก็ ให้ เขา
ต้อนรับ ข้าพเจ้า อย่างต้อนรับ คนเขลาเถิด เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ อวดตัว เองได้ บ้าง 17 การที่
ข้าพเจ้า พู ดอย ่างนั ้น ข้าพเจ้า มิ ได้ พู ดตามอย่างองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ พู ดอย ่างคนเขลา
ด้วยไว้ใจตัว ในการอวดนั ้น 18 เพราะเมื่อ เห็ นว ่า หลายคนเคยอวดตามเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็
จะอวดบ้าง 19 เพราะว่าการที่ ท่านทนฟัง คนเขลาพูด ด้วยความยินดี นั ้น น่า จะเป็น เพราะ
ท่านช่างฉลาดเสียนี่ กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้ามีผูนํ
้ าท่านไปเป็นทาส ถ้ามีผู้ล้างผลาญ
ท่าน ถ้ามี ผู้มายึดของของท่านไป ถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ามีผู้ตบหน้าท่าน 21 ข้าพเจ้า
ต้องพูดด้วยความละอายว่า ดูเหมือนเราอ่อนแอเกินไปในเรือ
่ งนี้ ไม่ว่าใครกล้าอวดในเรือ
่ ง
22
ใด (ข้าพเจ้า พู ดอย ่างคนเขลา� ข้าพเจ้า ก็ กล ้า อวดเรือ
่ งนั ้น เหมือนกัน เขาเป็น ชาติ ฮีบรู
หรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน เขาเป็น ชนชาติ อส
ิ ราเอลหรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน เขา
เป็น เชื้อ สายของอับ ราฮัม หรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน 23 เขาเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์
หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่� ข้าพเจ้าทํางานมากยิง่ กว่าเขา
อีก ข้าพเจ้าถูกโบยตี เกินขนาด ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขา ข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ 24 พวก
ยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครัง้ ๆละสามสิบเก้าที 25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรียวสามครัง้ เขาเอาก้อน
หิน ขว้างข้าพเจ้า ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า เผชิญ ภัย เรือ แตกสามครัง้ ข้าพเจ้า ลอยอยู่ ในทะเลคืน
หนึ่ งก ับ วัน หนึ่ ง 26 ข้าพเจ้า ต้องเดิน ทางบ่อยๆ เผชิญภั ยอ ัน น่า กลัว ในแม่ นํ้า เผชิญ โจรภัย
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เผชิญ ภัย จากชนชาติ ของข้าพเจ้า เอง เผชิญ ภัย จากคนต่างชาติ เผชิญ ภัย ในนคร เผชิญ
ภัยในป่า เผชิญภัยในทะเล เผชิญภัยจากพี่น้องเที ยม 27 ต้องทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและยาก
ลําบาก ต้องอดหลับ อดนอนบ่อยๆ ต้องหิว และกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาว
และเปลือยกาย 28 และนอกจากสิง่ เหล่านั ้นที่อยูภายนอกแล้
่
ว ยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่
ทุ กวันๆ คือ การดู แลคริสตจักรทัง้ ปวง 29 มี ใครบ้างเป็น คนอ่อนกําลัง และข้าพเจ้า ไม่ ออ
่ น
กําลั งด ้วย มี ใครบ้างที่ ถู กทําให้ สะดุด และข้าพเจ้า ไม่ เป็น ทุกข์ เป็ นร ้อนด้วย 30 ถ้า ข้าพเจ้า
จําเป็น ต้องอวด ข้าพเจ้า ก็ จะอวดสิง่ ที่ แสดงว่า ข้าพเจ้า เป็น คนอ่อนกําลัง 31 พระเจ้า ทรง
เป็นพระบิดาของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควรแก่การ
สรรเสริญเป็นนิ ตย์ พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา 32 ผู้ว่าราชการเมืองของกษั ตริ
ย์อาเรทัสในนครดามัสกัส ให้ทหารเฝ้านครดามัสกัสไว้ เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้า 33 แต่เขาเอา
ตัว ข้าพเจ้า ใส่ กระบุง ใหญ่ หย่อนลงทางช่องที่ กําแพงนคร ข้าพเจ้า จึง พ้น จากเงื้อมมือ ของ
ท่านผู้ว่าราชการ

12
เปาโลได้รบ
ั การสําแดงอันยิง่ ใหญ่
ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์ อะไร แต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิ มิตและ
การสําแดงต่างๆซึ่ง มาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 2 สิ บสี่ ปี มาแล้ว ข้าพเจ้า ได้ รู จั
้ ก ชายคนหนึ่ ง
ในพระคริสต์ เขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชันที
้ ่สาม (แต่จะไปทัง้ กาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ หรือไป
โดยไม่มีกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ� 3 ข้าพเจ้ารู จ
้ ักชายผูนั
้ ้น (แต่จะไปทัง้ กาย
หรือไม่ มี กาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ พระเจ้า ทรงทราบ� 4 คือ ว่า คนนั ้น ถู กร ับ ขึ้น ไปยัง เมืองบรม
สุขเกษม และได้ยน
ิ วาจาซึ่งจะพูดเป็นคําไม่ได้ และมนุษย์จะพูดออกมาก็ต้องห้าม 5 สําหรับ
ชายนั ้นข้าพเจ้าอวดได้ แต่สําหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากจะอวดถึง
เรือ
่ งการอ่อนแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าอยากจะอวด ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนเขลา
เพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริง แต่ข้าพเจ้าระงับไว้ ก็เพราะเกรงว่า บางคนจะยกข้าพเจ้า
เกินกว่าที่เขาได้เห็นและได้ฟังเกี่ยวกับข้าพเจ้า
1 ข้าพเจ้าจําจะต้องอวด

หนามใหญ่ในเนื้ อของเปาโล
7 และเพื่อ ไม่ ให้ ข้าพเจ้า ยกตัว จนเกิน ไป เนื่ องจากที่ ได้ เห ็ นการสํา แดงมากมายนั ้น ก็
ทรงให้มีหนามในเนื้ อของข้าพเจ้า หนามนั ้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้
ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป 8 เรือ
่ งหนามนั ้น ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครัง้ เพื่อขอ
ให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้า 9 แต่ พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราก็ มีพอสําหรับ
เจ้า แล้ว เพราะความอ่อนแอมี ที่ไหน เดชของเราก็ มี ฤทธิ์ขึ้น เต็ม ขนาดที่ นั ่น � เหตุ ฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึง ยินดี โอ้ อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อ ฤทธิเ์ ดชของพระคริสต์ จะ
ได้อยูในข้
่
าพเจ้า 10 เหตุฉะนั ้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของ
ข้าพเจ้า ในการถูกว่ากล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูกข่มเหง ในการยากลําบาก เพราะ
ว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั ้น 11 ในการอวดนั ้นข้าพเจ้าก็เป็น
คนเขลาไปแล้ว ซี ท่านบังคับ ข้าพเจ้า ให้เป็น เพราะว่าสมควรแล้ วท ี่ ท่านจะยกย่องข้าพเจ้า
เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้ ผู้ใหญ่เหล่ านั ้นแต่ ประการใดเลย ถึงแม้ข้าพเจ้า
จะไม่วเิ ศษอะไรเลยก็จริง 12 แท้จริงหมายสําคัญต่างๆของอัครสาวกก็ได้สําแดงให้ประจักษ์
แจ้งในหมู่ พวกท่านแล้ว ด้วยบรรดาความเพียร โดยหมายสําคัญ โดยการมหัศจรรย์ และ
โดยการอิทธิฤทธิ์ 13 เพราะว่าพวกท่านเสียเปรียบคริสตจักรอ่น
ื ๆในข้อใดเล่า เว้นไว้ในข้อนี้
คือที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่พวกท่าน การผิดนั ้นขอท่านให้อภัยแก่ข้าพเจ้าเถิด 14 ดูเถิด
ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่ จะมาเยีย
่ มพวกท่านเป็ นครงั ้ ที่ สาม และข้าพเจ้าจะไม่ เป็น ภาระแก่
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พวกท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิง่ ใดจากท่าน แต่ ต้องการตั วท่าน เพราะว่าที่ ลูกจะ
สะสมไว้สําหรับพ่อแม่ก็ไม่สมควร แต่พ่อแม่ควรสะสมไว้สําหรับลูก 15 และข้าพเจ้ามีความ
ยินดีที่ จะเสียและสละแรงหมดเพื่อท่านทัง้ หลาย แม้ว่าข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับ
รักข้าพเจ้าน้ อยลง 16 ถึงแม้เป็นเช่นนั ้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่พวกท่าน แต่เหมือนเป็น
ผู้ ชาญฉลาด ข้าพเจ้า ใช้ อุ บายดัก จั บท ่าน 17 ข้าพเจ้า ได้ ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่านใน
การที่ส่งคนเหล่านั ้นไปเยีย
่ มพวกท่านหรือ 18 ข้าพเจ้าขอให้ทิตัสไป และพีน
่ ้ องอีกคนหนึ่ งไป
ด้วย ทิตัสได้ ผลประโยชน์ จากพวกท่านบ้างหรือ เราทัง้ สองมิได้ ดําเนิ นการด้วยนํ้าใจอย่าง
เดียวกันหรือ เรามิได้เดินตามรอยเดียวกันหรือ
เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ

19 ท่านทัง
้ หลายยังคิดว่าเรากําลังกล่าวแก้ตัวต่อท่านอีกหรือ

ที่ จริงเราพูดในพระคริสต์
ดังเราอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และท่านที่ รัก สิ ่งสารพัดที่ เราได้ กระทํานั ้น เรากระทําเพื่อ
ท่านจะจําเริญ ขึ้น 20 เพราะว่า ข้าพเจ้า เกรงว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง ข้าพเจ้า อาจจะไม่ เห ็ นพ
วกท่านเป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็น และท่านจะไม่เห็นข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่าน
อยากเห็น คือเกรงว่าไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่ ง จะมีการวิวาทกัน ริษยากัน โกรธกัน มักใหญ่ใฝ่สูง
นิ นทากัน ซุบซิบส่อเสียดกัน จองหองพองตัว และเกะกะวุน
่ วายกัน 21 ข้าพเจ้าเกรงว่า เมื่อ
ข้าพเจ้ากลับมา พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าตํ่าต้อยในหมู่พวกท่าน และข้าพเจ้า
จะต้องเศร้า ใจ เพราะเหตุ หลายคนที่ ได้ ทํา ผิด มาก่อนแล้ว และมิ ได้ กล ับ ใจทิง้ การโสโครก
การผิดประเวณี และการลามก ซึ่งเขาได้กระทําอยูนั
่ ้น

13
คําตักเตือนก่อนอําลา

‘คําพูดทุกๆคําต้องมีพยานสองหรือ
สามปาก จึงจะเป็ นที่เชื่อถือได้� 2 ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ก่อน และข้าพเจ้าจึงบอกท่านอีก
เหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้อยูกั
่ บท่านครัง้ ที่สองนั ้น เดีย
๋ วนี้ ถึงข้าพเจ้าไม่ได้อยูกั
่ บท่าน ข้าพเจ้าก็
ยังเขียนฝากถึงเขาเหล่านั ้นซึ่งได้กระทําผิดแต่ก่อน และถึงคนอื่นทัง้ ปวงว่า ถ้าข้าพเจ้ามา
อีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติ โทษใครเลย 3 เพราะว่าท่านทัง้ หลายต้องการที่ จะเห็นหลักฐาน
ว่า พระคริสต์ ตรัส ทางข้าพเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงอ่อนกําลัง ต่อ ท่าน แต่ ทรงฤทธิม
์ ากในหมู่
4
พวกท่าน เพราะถึงแม้วา่ พระองค์ทรงถูกตรึงโดยทรงอ่อนกําลัง พระองค์ยังทรงพระชนม์
อยู่ โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพราะว่า เราก็ ออ
่ นกําลั งด ้ว ยกั นก ับ พระองค์ แต่ เราจะยั งม ี ชี
วิต เป็น อยู่ กับ พระองค์ โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ที่ มีต ่อ ท่านทัง้ หลาย 5 ท่านจงพิจารณาดู
ตัว ของท่านว่า ท่านตัง้ อยู่ ในความเชื่อ หรือ ไม่ จงพิ สู จน ์ ตัว ของท่านเองเถิด ท่านไม่ รู ้เอง
หรือว่า พระเยซู คริสต์ ทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้ หลาย นอกจากท่านจะเป็นผู้ถู กทอดทิง้ 6 แต่
ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู ว้ า่ เรามิได้เป็นผู้ถูกทอดทิง้ 7 บัดนี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะไม่ กระทํา ชัว่ ใดๆ มิใช่ ว่า เราจะให้ ปรากฏว่า เราเป็ นที ่ ทรงชอบพระทัย แต่
เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบ ถึงแม้จะดูเหมือนเราเองเป็นผู้ถูกทอดทิง้ 8 เพราะว่าเราจะ
กระทําสิง่ ใดขัดกับความจริงไม่ได้ ได้แต่ทําเพื่อความจริงเท่านั ้น 9 เพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอ
และท่านเข้ม แข็ง เราก็ ยินดี เราปรารถนาสิง่ นี้ ด้วย คือ ขอให้ ท่านทัง้ หลายบรรลุ ถึง ความ
บริบู รณ ์ 10 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เขียนข้อความนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไม่ อยู่ ด้วยเพื่อ เมื่อ ข้าพเจ้า
มาแล้ว จะได้ ไม่ ต้องกวดขัน ท่านโดยใช้ อํานาจ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรดประทานให้
แก่ ข้าพเจ้า เพื่อ การก่อขึ้ นม ิ ใช่ เพื่อ การทําลายลง 11 ในที่สุด นี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย ขอลาก่อน
ท่านจงปรับปรุ งตัวให้ดี จงมีกําลังใจอันดี จงเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน จงอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ
และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน 12 จงทักทายปราศรัยกันด้วย
1 ครัง
้ นี้ จะเป็นครงั ้ ที่สามที่ข้าพเจ้ามาเยีย
่ มพวกท่าน
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ธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 13 วิสุทธิชนทุก คนฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 14 ขอให้
พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ เจ้า ความรัก แห่ง พระเจ้า และความสนิ ท สนมซึ่ง มาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวโคริน
ธ์ ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนี ย และส่งโดยทิตัสและลูกา]

กาลาเทีย 1:1

1277
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กาลาเทีย

ผู้ ที่ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ เปาโลเขียนในปี ค�ศ� 57 เปาโลได้ ออกประกาศเที่ยวแรก
ที่ เมือ งอันทิ โอกในแคว้น ปิ สิ เดีย เมือ งอิ โคน ิ ยู ม เมืองลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี เมืองปัมฟี เลีย
และเมืองอัททาลิ ยา มี หลายคนได้ รบ
ั ความรอดที่ เมืองเหล่า นั ้น และเปาโลได้ รับ ใช้ ที่ นั ่ นอ
ีก ในการประกาศเที่ยวที่ สองและสามของท่าน แต่ มี พวกยิว ได้ ให้พวกคริสเตียนชาวกาลา
เทียถือพิธส
ี ุ หนัตและพิธต
ี ่างๆของโมเสสเข้าในความเชื่อของเขาด้วย (กจ 15:1) คําสอนที่
ผิดนี้ ได้ ขยายออกไปทัว่ แคว้นนั ้น และทําให้พวกคริสเตียนต้องเข้าส่วนในศาสนายิว ทําให้
พวกคริสเตียนที่เคยรับเชื่อกับเปาโลได้ละทิง้ ท่าน และได้ปฏิเสธการเป็ นอัครสาวกแท้ของ
ท่าน จดหมายฉบั บน ี้ เป็น คํา ว่า กล่าวจากเปาโลถึง คริสตจักรทัง้ หลายที่ แคว ้ นกาลาเทีย
(1:2) เปาโลขอให้ เขากลับ ไปเชื่อ ข่าวประเสริฐ อัน บริสุทธิ์ จดหมายฉบั บน ี้ ได้ อธิบายถึง ข้อ
ผิด พลาดในคํา สอนของพวกยิว และได้ ยกย่องคํา สอนว่า เราเป็น คนชอบธรรมโดยความ
เชื่อ
คําคํานั บ
ผู้เป็ นอัครสาวก (มิใช่มนุษย์แต่งตัง้ หรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตัง้ แต่พระเยซู
คริสต์ และพระเจ้า พระบิดา ผู้ ได้ ทรงโปรดให้ พระเยซู เป็น ขึ้น มาจากความตายได้ ทรงแต่ง
ตัง้ � 2 และบรรดาพีน
่ ้ องที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทัง้ หลายแห่งแคว้นกาลาเทีย 3 ขอ
ให้พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดา และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 4 พระเยซู ทรงสละพระองค์ เองเพราะบาปของเราทัง้ หลาย
เพื่อ ช่วยเราให้ พ้น จากยุค ปัจ จุบั นอ ัน ชัว่ ร้ายตามนํ้า พระทัย พระเจ้า ผู้ เป็น พระบิดาของเรา
5 ขอให้พระองค์ทรงมีสง่าราศีตลอดไปเป็ นนิ ตย์ เอเมน
1 เปาโล

สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

ข้าพเจ้า ประหลาดใจนั ก ที่ ท่านทัง้ หลายได้ ผิน หน้า หนี โดยเร็ว จากพระองค์ ผู้ ได้ ทรง
เรียกท่านให้เข ้า ในพระคุณ ของพระคริสต์ และได้ ไปหาข่าวประเสริฐ อื่น 7 ซึ่ งม ิ ใช่ อย่างอื่น
ดอก แต่ ว่า มี บางคนที่ ทําให้ท่านยุง่ ยาก และปรารถนาที่ จะบิดเบือนข่าวประเสริฐ ของพระ
คริสต์ 8 แต่ แม้ว่าเราเองหรือทูตสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ ท่าน ซึ่งขัดกับข่าว
ประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วก็ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง 9 ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว
บัดนี้ ข้าพเจ้าพูดอีกว่า ถ้าผูใ้ ดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขดก
ั ับข่าวประเสริฐซึ่งท่าน
10
ได้ รบ
ั ไว้แล้ว ผู้นั ้นจะต้องถูกสาปแช่ง บัดนี้ ข้าพเจ้ากําลังพูดเอาใจมนุษย์หรือ หรือให้เป็
นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ เพราะถ้าข้าพเจ้ากําลัง
ประจบประแจงมนุษย์อยูข้
่ าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รบ
ั ใช้ของพระคริสต์
6

ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รบ
ั การสําแดงจากพระเจ้าโดยตรง
11 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้
วนน
ั ้ ไม่ใช่ของมนุษย์ 12 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั ้นจากมนุษย์ ไม่มมนุ
ี ษย์คน
ใดสอนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าได้รบ
ั ข่าวประเสริฐนั ้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้า
13 เพราะท่านก็ ได้ ยิน ถึง ชีวต
ิ ในหนหลัง ของข้าพเจ้า เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง อยู่ ในลัทธิ ยว
ิ แล้ วว ่า
ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหงคริสตจักรของพระเจ้า อย่างร้ายแรงเหลือ เกิน และพยายามที่ จะทําลาย
เสีย 14 และเมื่อข้าพเจ้าอยูใ่ นลัทธิยวน
ิ ัน
้ ข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเพื่อนหลายคนที่มีอายุ

กาลาเทีย 1:15

1278

กาลาเทีย 2:12

รุ น
่ ราวคราวเดียวกัน และที่ เป็น ชนชาติ เดียวกัน เพราะเหตุ ที่ ข้าพเจ้า มี ใจร้อนรนมากกว่า
เขาในเรือ
่ งขนบธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า 15 แต่เมื่อเป็นทีช
่ อบพระทัยพระเจ้า
ผู้ ได้ ทรงสรรข้าพเจ้า ไว้แต่ ครรภ์ มารดาของข้าพเจ้า และได้ ทรงเรียกข้าพเจ้า โดยพระคุณ
ของพระองค์ 16 ที่จะทรงสําแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศ
พระบุตรแก่ชนต่างชาตินั ้น ในทันทีนั ้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับเนื้ อหนั งและเลือดเลย
ชีวิตคริสเตียนเริม
่ แรกของเปาโล
และข้าพเจ้า ก็ ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ พบกับ ผู้ ที่ เป็ นอ ัค รสาวกก่อนข้าพเจ้า
แต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบีย แล้วก็กลับมายังเมืองดามัสกัสอีก 18 แล้วสามปี
ต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปหาเปโตรที่กรุงเยรู ซาเล็ม และพักอยูก
่ ับท่านสิบห้าวัน 19 แต่ว่าข้าพเจ้า
ไม่ ได้ พบอัครสาวกคนอื่น เลย นอกจากยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 แต่ เรือ
่ ง
21
ที่ ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนี้ ดู เถิด ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ มุ สาเลย หลัง จาก
นั ้น ข้าพเจ้า ก็ เข ้า ไปในเขตแดนซีเรีย และซี ลี เซ ีย 22 และคริสตจักรทัง้ หลายในแคว้น ยู เดีย
ซึ่ง อยู่ ในพระคริสต์ ก็ ยัง ไม่ รู จั
้ ก หน้า ข้าพเจ้า เลย 23 เขาเพียงแต่ ได้ ยิ นว ่า “ผู้ ที่ แต่ ก่อนเคย
ข่มเหงเรา บัดนี้ ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทําลาย� 24 พวกเขาได้สรรเสริญ
พระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ
17

2
เปาโล บารนาบัส และทิตัสที่เยรู ซาเล็ม

1 แล้วสิบสี่ปีต่อมา

ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรูซาเล็มอีกและพาทิตัสไปด้วย
2 ข้าพเจ้า ขึ้น ไปตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ได้ เล่า ข่าวประเสริฐ
ที่ ข้าพเจ้า ประกาศแก่ ชนต่างชาติ ให้ เขาฟัง แต่ ได้ เล่า ให้ คนสําคัญ ฟัง เป็น ส่วนตัว เกรงว่า
ข้าพเจ้าอาจจะวิง่ แข่งกัน หรือวิง่ แล้วโดยไร้ประโยชน์ 3 แต่ถึงแม้ทิตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะ
เป็น ชาวกรีก เขาก็ ไม่ ได้ ถู กบ ัง คับ ให้เข้า สุหนั ต 4 เพราะเหตุ ของพี่ น้องจอมปลอมที่ ได้ ลอบ
เข้า มา เพื่อ จะสอดแนมดู เสรีภาพซึ่ง เรามี ในพระเยซู คริสต์ เพราะพวกเขาหวัง จะเอาเรา
ไปเป็น ทาส 5 แต่ เราไม่ ได้ ยอมอ่อนข้อ ให้ กับ เขาแม้ สัก ชัว่ โมงเดียว เพื่อ ให้ ความจริง ของ
ข่าวประเสริฐ นั ้น ดํา รงอยู่กั บท ่า นทัง้ หลายต่อ ไป 6 แต่ จากพวกเหล่านั ้ นที ่ เขาถือว่า เป็น คน
สําคัญ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ ตาม ก็ ไม่สําคัญอะไรสําหรับข้าพเจ้าเลย พระเจ้ามิได้
ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด) คนเหล่านั ้นซึ่งเขาถือว่าเป็นคนสําคัญ ไม่ได้เพิม
่ เติมสิ ่งหนึ่ งสิง่ ใดให้
แก่ข้าพเจ้าเลย 7 แต่ตรงกันข้าม เมื่อเขาเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่คนเหล่านั ้ นที ่ไม่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต เช่นเดียวกับเปโตรได้รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐ
8
แก่ คนที ่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต (เพราะว่า พระองค์ ผู้ ได้ ทรงดลใจเปโตรให้เป็ นอ ัค รสาวกไปหา
พวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต ก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกัน) 9 เมื่อยากอบ
เคฟาสและยอห์น ผู้ที่เขานั บถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ก็ได้
จับ มือขวาของข้าพเจ้า กับ บารนาบัสแสดงว่า เราเป็น เพื่อนร่วมงานกัน เพื่อ ให้เราไปหาคน
ต่างชาติ และท่านเหล่านั ้นจะไปหาพวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต 10 ท่านเหล่านั ้นขอแต่เพียงไม่ให้
เราลืมนึกถึงคนจน ซึ่งเป็นสิง่ ที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทํา
เปาโลคัดค้านเปโตร
แต่ เมื่อ เปโตรมาถึ งอ ันทิ โอกแล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ คัดค้านท่านซึ่งๆหน้า เพราะว่า ท่านทํา
ผิดแน่ 12 ด้วยว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั ้น ท่านได้กินอยูด
่ ้วยกันกับคนต่างชาติ แต่พอ
คนพวกนั ้น มาถึง ท่านก็ ปลี กตัว ออกไปอยู่ เสีย ต่างหาก เพราะกลัว พวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต
11
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และพวกยิว คนอื่นๆก็ ได้ แสร้ง ทํา ตามท่านเช่ นก ัน แม้แต่ บารนาบัส ก็ หลงแสร้ง ทํา ตาม
คนเหล่านั ้นไปด้วย 14 แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมตามความ
จริงของข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึง ว่าแก่ เปโตรต่อ หน้าคนทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่านเองซึ่ง เป็น
พวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ มิใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่าง
ชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า�
13

คนทัง้ ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระคริสต์

15 เราผูมี
้ สัญชาติเป็นยิว และไม่ใช่คนบาปในพวกชนต่างชาติ 16 ก็ยังรูว้ า่ ไม่มีผูใดเป็
้
นคน

ชอบธรรมได้โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั ้น
ถึง เราเองก็ มี ความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เพื่อ เราจะได้ เป็น คนชอบธรรมโดยความเชื่อ ใน
พระคริสต์ ไม่ใช่โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยการกระทําตามพระราช
บัญญัตินั ้น ‘ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย� 17 แต่ถ้าในขณะที่เรากําลังขวนขวาย
จะเป็น คนชอบธรรมโดยพระคริสต์ นั ้น เราเองยัง ปรากฏเป็น คนบาปอยู่ พระคริสต์ จึง ทรง
เป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 18 เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิง่
ซึ่งข้าพเจ้าได้รอ
้ื ทําลายลงแล้วขึ้นมาอีก ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นผู้ละเมิด
การพึ่งพระราชบัญญัติทําให้พระคุณไร้ประโยชน์

เหตุ ว่า โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ แล้ว เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า 20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอ
ยู่ ไม่ใช่ ข้าพเจ้า เองมี ชี วิตอยู่ ต่อ ไป แต่ พระคริสต์ ต่างหากที่ ทรงมี ชี วิตอยู่ ในข้าพเจ้า และ
ชีวต
ิ ซึ่ง ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ โดยความเชื่อ ในพระบุตร
ของพระเจ้า ผู้ ได้ ทรงรัก ข้าพเจ้า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพื่อ ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า ไม่
ได้ กระทําให้พระคุณของพระเจ้าไร้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากพระราช
บัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิน
้ พระชนม์โดยเปล่าประโยชน์
19

3
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ

โอ ชาวกาลาเทีย คนเขลา ใครสะกดดวงจิต ของท่านเพื่อ ท่านจะไม่ เชื่อ ฟัง ความจริง
ทัง้ ๆที่ ภาพการถูก ตรึง ของพระเยซู คริสต์ ปรากฏอยู่ต่อ หน้า ต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้า ใคร่รู ้
ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ หรือ หรือ
ได้ รบ
ั โดยการฟั งด ้วยความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึง เพียงนั ้ นที เดียวหรือ เมื่อ ท่านเริม
่ ต้น ด้วย
พระวิญญาณแล้ว บัดนี้ ท่านจะให้ สํา เร็จด ้วยเนื้ อ หนั ง หรือ 4 ท่านได้ ทนทุกข์ มากมายโดย
ไร้ประโยชน์ หรือ ถ้าเป็นการไร้ประโยชน์ จริงๆแล้ว 5 เหตุฉะนั ้นพระองค์ผู้ทรงประทานพระ
วิญญาณแก่ ท่าน และทรงกระทํา การอัศจรรย์ ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทํา การเช่น นั ้น
โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังด้วยความเชื่อ
1

ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม

ดัง ที่ อับ ราฮัม ‘ได้ เชื่อ พระเจ้า� และ ‘และพระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่
ท่าน � 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงรู ้เถิด ว่า คนที ่ เชื่อ นั ่น แหละก็ เป็น บุตรของอับ ราฮัม 8 และพระ
คัมภีรน
์ ั ้ นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติ เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่อบ
ั ราฮัมล่วงหน้าว่า ‘ชนชาติ ทัง้ หลายจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า�
9 เหตุฉะนั ้นคนที่เชื่อจึงได้รบ
ั พระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซ่ึงเชื่อ
6
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ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง

เพราะว่าคนทัง้ หลายซึ่งพึ่งการกระทําตามพระราชบัญญัติ ก็ ถู กสาปแช่ง เพราะมีคํา
เขียนไว้ว่า ‘ทุ กคนที่ มิได้ ประพฤติ ตามทุก ข้อความที่ เข ียนไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ก็ ถู
กสาปแช่ง� 11 แต่ เป็ นที ่ ประจักษ์ ชั ดอย ู่ แล ้ วว ่า ไม่มี มนุษย์ คนใดเป็น ผู้ ชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจ้าด้วยพระราชบัญญัติได้เลย เพราะว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่
โดยความเชื่อ� 12 แต่ พระราชบัญญัติ ไม่ ได้ อาศัย ความเชื่อ เพราะ ‘ผู้ ที่ ประพฤติ ตามพระ
ราชบัญญัติ ก็จะได้ชีวิตดํารงอยูโ่ ดยพระราชบัญญัตินั ้น�
10

พระคริสต์ทรงไถ่เราจากการสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

โดยการที่พระองค์ทรง
ยอมถูกสาปแช่งเพื่อเรา เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘ทุกคนที่ ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูก
สาปแช่ง� 14 เพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทัง้ หลายเพราะพระเยซูคริสต์
เพื่อเราจะได้ รบ
ั พระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อ 15 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอ
พูด ตามอย่างมนุษย์ ถึง แม้ เป็น คํา สัญญาของมนุษย์ เมื่อ ได้ รบ
ั รองกัน แล้ว ไม่ มี ผู้ ใดจะล้ม
16
เลิก หรือ เพิม
่ เติม ขึ้ นอ ีก ได้ แล ้ว บรรดาพระสัญญาที่ ได้ ประทานไว้แก่ อับ ราฮัม และเชื้อ
สายของท่านนั ้น พระองค์ มิได้ ตรัสว ่า ‘และแก่ เชื้อ สายทัง้ หลาย� เหมือนอย่างกับ ว่า แก่
คนมากคน แต่ เหมือนกับ ว่า แก่ คนผู้ เดียว ‘และแก่ เชื้อ สายของท่าน� ซึ่ง เป็น พระคริสต์
17 แต่ ข้าพเจ้า ว่า อย่างนี้ ว่า พระราชบัญญัติ ซึ่ง มาภายหลัง ถึง สี่ รอ
้ ยสามสิบ ปี จะทําลาย
พันธสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ ไว้ ในพระคริสต์ เมื่ อก ่อนนั ้น ให้ พระสัญญานั ้น ขาดจาก
ประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะว่าถ้าได้รบ
ั มรดกโดยพระราชบัญญัติ ก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีก
ต่อไป แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั ้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็นครูซ่ึงนําคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์

ถ้า เช่น นั ้ นม ี พระราชบัญญัติ ไว้ ทําไม ที่ เพิม
่ พระราชบัญญั ติ ไว้ ก็ เพราะเหตุ จากการ
ละเมิด จนกว่า เชื้อ สายที่ ได้ รับ พระสัญญานั ้น จะมาถึง และพวกทูต สวรรค์ ได้ ตัง้ พระราช
บัญญั ติ นั ้น ไว้ โดยมือ ของคนกลาง 20 เพราะฉะนั ้น คนที่ เป็น คนกลางก็ ไม่ ได้ เป็น คนกลาง
ของฝ่ายเดียว แต่พระเจ้านั ้นทรงเป็นเอกพระเจ้า 21 ถ้าเช่นนั ้นพระราชบัญญัติขัดแย้งกับ
พระสัญญาของพระเจ้าหรือ พระเจ้าไม่ยอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เพราะว่าถ้าทรงตัง้ พระราช
บัญญั ติ อัน สามารถทําให้คนมี ชี วิตอยู่ ได้ ความชอบธรรมก็ จะมี ได้ โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น
จริง 22 แต่ พระคัมภีร ได้
์ บ่ง ว่า ทุ กคนอยู่ ในความบาป เพื่อ จะประทานตามพระสัญญาแก่
คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ โดยอาศัย ความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เป็น หลัก 23 แต่ ก่อนที่ ความเชื่อ มา
นั ้น เราถูกพระราชบัญญัติ กักตัวไว้ ถู กกัน
้ เขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏภายหลัง 24 เพราะ
ฉะนั ้น พระราชบัญญัติจึงเป็นครข
ู องเราซึ่งนําเรามาถึงพระคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเชื่อ
19

ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า

25 แต่หลังจากความเชื่อนั ้นได้มาแล้ว เราจึงมได้
ิ อยูใต้
่ บังคับครูนั้นอีกต่อไปแล้ว 26 เพราะ

ว่า ท่านทัง้ หลายเป็น บุตรของพระเจ้า โดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ 27 เพราะเหตุ ว่า ทุ ก
คนในพวกท่านที่ รบ
ั บัพ ติศ มาเข้า ร่วมในพระคริสต์ แล้ว ก็ได้ สวมชีวต
ิ พระคริสต์ 28 จะไม่
เป็น ยิว หรือ กรีก จะไม่ เป็น ทาสหรือ ไทย จะไม่ เป็น ชายหรือ หญิง เพราะว่า ท่านทัง้ หลายเป็
นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน ในพระเยซู คริสต์ 29 และถ้า ท่านเป็น ของพระคริสต์ แล้ว ท่านก็ เป็น
เชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รบ
ั มรดกตามพระสัญญา
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4

ตราบใดที่ ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึง
แม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทัง้ ปวง 2 แต่ เขาก็ อยู่ใต้ บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแล
จนถึง เวลาที่ บิ ดาได้ กําหนดไว้ 3 ฝ่ายเราก็ เหมือนกัน เมื่อ เป็น เด็ก อยู่ เราก็ เป็น ทาสอยู่ ใต้
บังคับโลกธรรม
ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้า

แต่ เมื่อ ครบ กําหนด แล้ว พระเจ้า ก็ ทรง ใช้ พระ บุตร ของ พระองค์ มา ประ สู ติ จาก สตรี
เพศ และทรงถือ กําเนิ ด ใต้ พระราชบัญญัติ 5 เพื่อ จะทรงไถ่ คนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ใต้ พระราช
บัญญัติ เพื่อ ให้ เราได้ รบ
ั ฐานะเป็น บุตร 6 และเพราะท่านเป็น บุตรแล้ว พระเจ้า จึง ทรงใช้
พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของท่าน ร้องว่า “อับบา� คือพระบิดา
7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง ไม่ ใช่ ทาสอีก ต่อ ไป แต่ เป็ น บุตร และถ้า เป็ น บุตรแล้ วท ่า นก็ เป็ น ทายาท
ของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์
4

การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก
8 แต่ ก่อนนี้ เมื่อ ท่านทัง
้ หลายยัง ไม่ รู ้จัก พระเจ้า ท่านเป็น ทาสของสิง่ ซึ่ง โดยสภาพแล้ว
9
ไม่ ใช่พระเลย แต่ บัดนี้ เมื่อ ท่านรู จ
้ ัก พระเจ้า แล้ว หรือ ที่ ถู กก ็ คือ พระเจ้า ทรงรู จ
้ ัก ท่านแล้ว
เหตุ ไฉนท่านจึง จะกลับ ไปหาโลกธรรมซึ่ งอ ่อนแอและอนาถา และอยากจะเป็น ทาสของ
สิง่ เหล่านั ้ นอ ีก 10 ท่านถือ วัน เดือน ฤดู และปี 11 ข้าพเจ้า เกรงว่าการที่ ข้าพเจ้า ได้ ทํา เพื่อ
ท่านนั ้นจะไร้ประโยชน์ 12 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้า เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ก็ ได้ เป็น อย่างท่านแล้ว เหมือนกัน ท่านไม่ ได้ ทํา ผิด ต่อ ข้าพเจ้า เลย 13 ท่านรู ้วา่
ตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั ้น ก็ทําโดยความอ่อนกําลังแห่งเนื้ อหนั ง
14 และการทดลองของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้า ท่านก็ไม่ได้ดูหมิน
่ หรือปฏิเสธ
แต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า หรือเหมือนกับพระ
เยซู คริสต์ 15 ความปลื้ม ใจที่ ท่านได้ กล ่าวไว้ไปอยู่ ที่ ไหนเสีย แล้ว เพราะข้าพเจ้า เป็น พยาน
ให้ท่านได้ว่า ถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้า 16 ข้าพเจ้าจึงได้กลาย
เป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านหรือ 17 คนเหล่านั ้นเอาอกเอาใจท่าน
แต่ ไม่ใช่ ด้วยความหวังด ี เลย เขาอยากจะกี ดก ัน พวกท่านเพื่อ ท่านจะได้ เอาอกเอาใจพวก
เขา 18 การเอาอกเอาใจด้วยความหวังดก็
ี เป็นการดีตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่
กับพวกท่านเท่านั ้น
การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
ลูก น้ อยของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า ต้องเจ็บ ปวดเพราะท่านอีก จนกว่า พระคริสต์ จะได้
ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน 20 ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยูก
่ ับพวกท่านเดีย
๋ วนี้ และเปลี่ยนนํ้าเสียง
21
ของข้าพเจ้า เพราะว่า ข้าพเจ้า มี ข้อ สงสัย ในตั วท ่าน ท่านที่ อยากอยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ
ท่านไม่ ได้ ฟัง พระราชบัญญั ติ หรือ จงบอกข้าพเจ้า เถิด 22 เพราะมี เข ียนไว้ว่า อับ ราฮัม มี บุ
ตรชายสองคน คนหนึ่ ง เกิด จากหญิง ทาสี อี กคนหนึ่ ง เกิด จากหญิง ที่ เป็น ไทย 23 บุ ตรที่ เก
ิดจากหญิงทาสี นั้นก็เกิดตามเนื้ อหนั ง แต่ส่วนบุตรที่ เกิดจากหญิงที่ เป็นไทยนั ้นเกิดตามพ
ระสัญญา 24 ข้อความนี้ เป็ นอุปไมย ผู้หญิงสองคนนั ้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง คนหนึ่ ง
มาจากภูเขาซีนาย คลอดลูกเป็นทาส คือ นางฮาการ์ 25 นางฮาการ์นั้นได้ แก่ภูเขาซีนายใน
ประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุ งเยรู ซาเล็มปัจจุบัน เพราะกรุ งนี้ กับพลเมืองเป็นทาสอยู่ 26 แต่
ว่ากรุ งเยรู ซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั ้นเป็นไทย เป็นมารดาของเราทัง้ ปวง 27 เพราะมีคําเขียน
ไว้แล ้ วว ่า ‘จงชื่นชมยินดี เถิด หญิง หมัน ผู้ ไม่ คลอดบุตร จงเปล่ง เสียงโห่ ร้อง เจ้ าผู้ ไม่ ได้ เจ
19
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็บครรภ์ ด้วยว่าหญิงที่ ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ยังมีบุตรมากกว่าหญิงที่ ยังมีสามีอยู่กับนาง
มากมายนั ก� 28 พีน้
่ องทัง้ หลาย บัดนี้ เราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัค 29 แต่
ในครัง้ นั ้นผู้ที่เกิดตามเนื้ อหนั งได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณฉั นใด ปัจจุบันนี้ ก็เหมือน
กัน ฉั น นั ้น 30 แต่ พระคัมภีร ว์ า่ อย่างไร ก็ ว่า ‘จงไล่ หญิง ทาสี กับ บุตรชายของนางไปเสีย เถิด
เพราะว่าบุตรชายของหญิงทาสี จะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกับบุตรชายของหญิงที่ เป็นไทยไม่ได้
� 31 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย เราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสี แต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทย

5
การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทําให้ขาดจากพระคริสต์และหลุดไปจากพระคุณ
เพื่อ เสรีภาพนั ้น เองพระคริสต์ จึง ได้ ทรงโปรดให้ เราเป็น ไทย เหตุ ฉะนั ้น จงตั ้งม ัน
่ และ
อย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย 2 ดูเถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่า ถ้าท่านรับพิธเข
ี ้าสุ
หนัตพระคริสต์จะทรงทําประโยชน์ อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย 3 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่
รับพิธีเข้าสุ หนัตทราบอีกว่า เขาถูกผูกมัดให้ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ ทัง้ สิน
้ 4 ผู้ใดใน
หมู่พวกท่านที่ เห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบัญญัติ ท่านก็หล่นจากพระคุณ
ไปเสีย แล้ว พระคริสต์ ยอ
่ มไม่ ได้ มี ผลอัน ใดต่อ ท่านเลย 5 เพราะว่า โดยพระวิญญาณและ
ความเชื่อ เราก็ รอคอยความชอบธรรมที่ เราหวัง ว่า จะได้ รับ 6 เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์
นั ้น การที่รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตหรือไม่รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต ก็หาเกิดประโยชน์ อน
ั ใดไม่ แต่ความเชื่อ
7
ต่างหากซึ่ง กระทํากิ จด ้วยความรัก ท่านวิง่ แข่ งด ี อยู่ แล้ว ใครเล่า ขัด ขวางท่านไม่ ให้ เชื่อ
ฟังความจริง 8 การเกลี้ยกล่อมอย่างนี้ ไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทัง้ หลาย 9 เชื้อ
ขนมเพียงนิ ดหน่ อยย่อมทําให้แป้งดิบฟูข้น
ึ ได้ทังก
้ ้อน 10 ข้าพเจ้าไว้ใจท่านในองค์พระผู้เป็น
เจ้าว่า ท่านจะไม่เชื่อถืออย่างอื่นเลย ฝ่ายผู้ที่มารบกวนท่านนั ้น จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้
รับ โทษ 11 พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ยัง เทศนาชัก ชวนให้ร บพิ
ั ธ ี เข้า สุหนั ต เหตุ ใดข้าพเจ้า
จึง ยัง ถูก ข่มเหงอยู่ อี กเล่า ถ้า เช่น นั ้น กางเขนก็ ไม่ใช่ สิ ่ง ที่ ให้ สะดุด แล้ว 12 ข้าพเจ้า อยากให้
คนเหล่านั ้ นที ่รบกวนท่านถูกตัดออกเสียเลย 13 พี่น้ องทัง้ หลาย ที่ ทรงเรียกท่านก็ เพื่อให้มี
เสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่ จะปล่อยตัวไปตามเนื้ อหนั ง แต่ จงรับใช้ซ่ึ
งกันและกันด้วยความรักเถิด 14 เพราะว่า พระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ นั ้นสรุ ปได้เป็นคําเดียว คือ
15
ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้ อกันและกัน จงระวังให้ดี
เกรงว่าท่านจะทําให้กันและกันย่อยยับไป
1

การดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้ อหนั งกับพระวิญญาณ
แต่ ข้าพเจ้า ขอบ อก ว่า จง ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพ ระ วิญญาณ และ ท่าน จะ ไม่ สนอง ความ
17
ต้องการของเนื้ อ หนั ง เพราะว่า ความต้องการของเนื้ อ หนั ง ต่อสู้ พระวิญญาณ และพระ
วิญญาณก็ต่อสู้ เนื้ อหนั ง เพราะทัง้ สองฝ่ายเป็นศั ตรู กัน ดังนั ้นสิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายปรารถนา
ทําจึงกระทําไม่ได้ 18 แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนําท่าน ท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ 19 แล
้วการงานของเนื้ อหนั งนั ้นเห็นได้ชัด คือการเล่นชู้ การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก
20 การนั บถือรู ปเคารพ การนั บถือพ่อมดหมอผี การเป็ นศัตรู กัน การวิวาทกัน การริษยากัน
การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การใฝ่สูง การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การฆาตกรรม การ
เมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทํานองนี้ อีก เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่าน
มาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอเตือนท่านเหมือ นกั บท ี่ เคยเตือนมาแล้ วว ่า คนที ่ ประพฤติ เช่น นั ้น
จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
16

ผลของพระวิญญาณ

กาลาเทีย 5:22
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ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั ้น คือ ความรัก ความปลาบปลื้ม ใจ สันติสุข ความอดกลัน
้
ใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ 23 ความสุ ภาพอ่อนน้ อม การรู จ
้ ักบังคับตน เรือ
่ งอย่างนี้
24
ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย ผู้ที่เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้ อหนั งกับความอยากและ
ราคะตัณหาของเนื้ อหนั งตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้ว 25 ถ้าเรามีชีวิตอยูโ่ ดยพระวิญญาณ ก็จง
ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณด้วย 26 เราอย่า ถือตัว อย่า ยัว่ โทสะกัน และอย่า อิจฉาริษยา
กันเลย
22

1 พี่น้ องทัง
้ หลาย

6

ถ้าผู้ใดถูกครอบงําอยู่ในความผิดบาป ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จง
ช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูง
ให้หลงไปด้วย
จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน
จงช่วยรับ ภาระของกัน และกัน ท่านจึง จะทําให้ พระราชบัญญัติ ของพระคริสต์ สําเร็จ
3 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดถือ ตั วว ่า เป็ น คนสําคัญ ทัง
้ ๆที่ เขาไม่ สําคัญ อะไรเลย ผู้ นั ้ นก ็ หลอกตัว
เอง 4 แต่ให้ทุกคนสํารวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่
เปรียบกับผู้อื่น 5 เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง
2

ผู้สอนย่อมจะได้รบ
ั เจือจานจากผู้รบ
ั คําสอน
จงแบ่งสิง่ ที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด

6 ส่วนผู้ที่รับคําสอนในพระวจนะแล้ว

การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บ
สิง่ นั ้น 8 ผู้ที่หว่านในย่านเนื้ อหนั งของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่ อยเน่าจากเนื้ อหนั งนั ้น แต่
ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์จากพระวิญญาณนั ้น 9 อย่าให้เรา
เมื่อยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร 10 เหตุ
ฉะนั ้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทัง้ ปวง และเฉพาะอย่างยิง่ ต่อคนที่อยู่ในครอบครัว
ของความเชื่อ
7 อย่าหลงเลย

คําสรุ ปของเปาโล

11 ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า

ตัวโตเพียง
ใด 12 คนที ่ ปรารถนาได้ หน ้า ตามเนื้ อ หนั ง เขาบังคับ ให้ ท่า นรับพิธ ี เข้า สุหนั ต เพื่อ เขาจะได้
ไม่ ถู กข่มเหงเพราะเรือ
่ งกางเขนของพระคริสต์ เท่านั ้น 13 ถึง แม้ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต แล้ วก ็ มิได้
รักษาพระราชบัญญัติ แต่เขาปรารถนาที่จะให้ท่านเข้าสุหนัต เพื่อเขาจะได้เอาเนื้ อหนั งของ
ท่านไปอวด 14 แต่พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าอวดตัวนอกจากเรือ
่ งกางเขนของพระเยซู
คริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั ้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ก็ตรึงไว้แล้วจากโลก 15 เพราะว่าในพระเยซู คริสต์ การที่ถือพิธเข
ี ้าสุ หนัตหรือไม่ถือพิธเข้
ี า
สุหนั ต ไม่เป็นของสําคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญ
คําอําลาของเปาโล
สันติ สุข และพระกรุ ณาจงมี แก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามกฎนี้ และแก่ ชนอิสราเอลของ
พระเจ้า 17 ตัง้ แต่นี้ไป ขออย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับ
ตราของพระเยซูเจ้าติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้า 18 พี่น้ องทัง้ หลาย ขอให้พระคุณของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงสถิต อยู่ กับ จิต วิญญาณของท่านทัง้ หลายด้วยเถิด เอ
เมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุ งโรม�
16

เอเฟซัส 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ งโรม ที คิก ัส เป็น ผู้
ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวเอเฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆที่เปาโลเขียนขณะที่ ท่านติด
คุกอยูคื
่ อ ฟีลิปปี โคโลสี และฟีเลโมน เปาโลเคยสัง่ สอนที่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งใน
เมืองนั ้ นม ี วห
ิ ารและรู ป ของนางพระอารเทมิส (กจ 20:31) เป็น ศูนย์กลางทางศาสนาของ
ประชาชน
จดหมายฉบั บน ี้ ได้ เน้ น ถึง พระกายของพระคริสต์ คือ ทุ กคนที่ เชื่อ ในพระเยซู คริสต์ แต่
จดหมายถึงชาวโคโลสีเน้ นถึงศีรษะของพระกายนั ้น คือ พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจั
กร
เนื้ อ เรือ
่ งที่ สําคัญ ในจดหมายฉบั บน ี้ ก็ คือ ค่า แห่ง การไถ่ บาป ความรอดโดยความเชื่อ
ความเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน ของพวกคริสเตียน การทํา ลายสิ่ งก ี ดก ั ้นระหว่างชาวยิ วก ับ
ชาวต่างชาติ และการเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
คําคํานั บ
ผูเป็
้ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า เรียน วิสุทธิชนซึ่ง
อยู่ที่เมืองเอเฟซัส และผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์ 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายด้วยเถิด
1 เปาโล

พระประสงค์นิ รน
ั ดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้
ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์
4 ในพระเยซู คริสต์ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงเลือกเราไว้ ตัง
้ แต่ ก่อนที่ จะทรงเริม
่ สร้างโลก เพื่อ
เราจะบริสุทธิ์ และปราศจากตําหนิ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ ด้วยความรัก 5 พระองค์ ทรง
กําหนดเราไว้ก่อนตามที่ ชอบพระทัย พระองค์ ให้เป็น บุตรโดยพระเยซู คริสต์ 6 เพื่อ จะให้เป็
นที ่ สรรเสริญ สง่า ราศี แห่ งพระคุณ ของพระองค์ ซึ่ง โดยพระคุณ นั ้น พระองค์ ทรงบันดาล
ให้ เราเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในผู้ ทรงเป็ นที ่ รก
ั ของพระองค์ 7 ในพระเยซู นั ้น เราได้ รบ
ั การไถ่
โดยพระโลหิต ของพระองค์ คือ ได้ รบ
ั การอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณ อั นอ ุ ดมของ
พระองค์ 8 ซึ่ง ได้ ทรงประทานแก่ เราอย่างเหลือ ล้น ให้มี ปัญญาสุขุม และมี ความรู รอบคอบ
้
9 พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู ค
้ วามลึกลับในพระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของ
พระองค์ ซ่ึงพระองค์ ทรงดําริไว้ในพระองค์ เอง 10 ประสงค์ ว่าเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณ
์ แล้ว พระองค์ จะทรงรวบรวมทุก สิง่ ทัง้ ที่ อยู่ ในสวรรค์ และในแผ่น ดิน โลกไว้ ในพระคริสต์
11 และในพระองค์ นั ้น เราได้ รับ มรดกที่ ทรงดําริ ไว้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ ทรง
กระทํา ทุก สิง่ ตามที่ ได้ ทรงตริตรองไว้ สมกับ พระทัย ของพระองค์ 12 เพื่อ เราทัง้ หลายผู้ ได้
วางใจในพระคริสต์ ก่อนจะได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ให้ เป็ นที ่ สรรเสริญ แก่ สง่า ราศี ของพระองค์
13 และในพระองค์ นั้น ท่านทัง
้ หลายก็ ได้ วางใจเช่น เดียวกัน เมื่อ ท่านได้ ฟัง พระวจนะแห่ง
ความจริง คือ ข่าวประเสริฐ เรือ
่ งความรอดของท่าน และได้ เชื่อ ในพระองค์ แล ้ว ด้วย ท่านก็
ได้ รับ การผนึ ก ตราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ แห่ งพระสัญญา 14 ผู้ ทรงเป็ นม ัด จํา แห่ง
มรดกของเรา จนกว่า เราจะได้ รบ
ั การที่ พระองค์ ทรงไถ่ ไว้แล ้ วน น
ั ้ มาเป็น กรรมสิ ทธิเ์ ป็ นที ่
ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์
3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า
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15 เหตุฉะนั ้นเช่นกนคร
ั
น
ั ้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้า

และความรัก
ใคร่ต่อวิสุทธิชนทัง้ ปวง 16 ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทัง้ หลายไม่หยุดเลย คือเอ่ย
ถึงท่านในคําอธิษฐานของข้าพเจ้า 17 เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของ
เรา คือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศี จะทรงโปรดประทานให้ท่านทัง้ หลายมีจิตใจอันประกอบด้วย
สติ ปัญญา และความประจั กษ ์ แจ ้ง ในเรือ
่ งความรู ถ
้ ึง พระองค์ 18 และขอให้ ตาใจของท่าน
สว่างขึ้น เพื่อ ท่านจะได้ รู ้ว่า ในการที่ พระองค์ ทรงเรียกท่านนั ้น พระองค์ ได้ ประทานความ
หวัง อะไรแก่ ท่าน และรู ้วา่ มรดกของพระองค์ สําหรับ วิสุทธิ ชนมี สง่า ราศี อั นอ ุ ดมบริบู รณ ์
เพียงไร 19 และรู ว้ า่ ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิง่ เพียงไรสําหรับเราทัง้ หลายที่
เชื่อ ตามการกระทํา แห่ง ฤทธานุภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ 20 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
ในพระคริสต์ เมื่อ ทรงบันดาลให้ พระองค์ เป็น ขึ้น มาจากความตาย และให้ สถิต เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถาน 21 สูงยิง่ เหนื อบรรดาเทพผู้ครอง เหนื อศักดิเทพ
เหนื ออิทธิเทพ เหนื อเทพอาณาจักร และเหนื อนามทัง้ ปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั ้น
แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร

22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิง
่ สารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์

และได้ทรงตัง้ พระองค์
ไว้ เป็น ประมุข เหนื อ สิง่ สารพัด แห่ง คริสตจั กร 23 ซึ่ง เป็น พระกายของพระองค์ คือ ซึ่ง เต็ม
บริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยูเ่ ต็มทุกอย่างทุกแห่งหน
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รอดโดยความเชื่อ
พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย มี ชี วิ ตอ ยู่ แม้ว ่า ท่าน ตาย แล้ว โดย การ ละเมิด
และการบาป 2 ครัง้ เมื่ อก ่อ นท่านเคยดําเนิ น ตามวิถี ของโลกนี้ ตามเจ้า แห่ง อํานาจในย่าน
อากาศ คือ วิญญาณที่ ครอบครองอยู่ ในบุตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 3 เมื่ อก ่อนเราทัง้ ปวงเคย
ประพฤติ เป็น พรรค พวก กับ คน เห ล่านั ้ นที ่ ประพฤติ ตาม ตัณหา ของ เนื้ อ หนั ง เช่ นก ัน คือ
กระทําตามความปรารถนาของเนื้ อหนั งและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเป็นบุตรแห่ง
พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น 4 แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ ยมด้วยพระกรุ ณา เพราะเหตุความรั
กอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั ้น 5 ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์
ยัง ทรงกระทํา ให้ เรามี ชี วิตอยู่ กับ พระคริสต์ (ซึ่ง ท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก ็ รอดโดยพระคุ ณ)
6 และพระองค์ ทรงให้เราเป็ น ขึ้น มากับ พระองค์ และทรงโปรดให้เรานั ่ง ในสวรรคสถานกับ
พระองค์ในพระเยซูคริสต์ 7 เพื่อว่าในยุคต่อๆไป พระองค์จะได้ทรงสําแดงพระคุณของพระ
องค์อนอ
ั ุดมเหลือล้น ในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์ 8 ด้วยว่าซึ่งท่าน
ทัง้ หลายรอดนั ้ นก ็ รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และมิ ใช่ โดยตั วท ่า นทัง้ หลายเอง แต่
พระเจ้า ทรงประทานให้ 9 ความรอดนั ้น จะเนื่ องด้วยการกระทํา ก็ หามิได้ เพื่ อม ิ ให้ คนหนึ่ ง
คนใดอวดได้ 10 เพราะว่า เราเป็น ฝี พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ ทรงสร้างขึ้น ในพระเยซู คริสต์
เพื่อให้ประกอบการดีซ่ึงพระเจ้าได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนิ นตามนั ้น
1

พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงระลึ กว่า เมื่ อก ่อ นท่านเคยเป็น คนต่างชาติ ตามเนื้ อ หนั ง และพวก
ที่ รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตซึ่งกระทําแก่ เนื้ อหนั งด้วยมือเคยเรียกท่านว่า เป็นพวกที่ มิได้ เข้าสุหนั ต
12 จงระลึ กว่า ครัง
้ นั ้น ท่านทัง้ หลายเป็น คนอยู่ นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็น พลเมือง
อิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั ้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลก
11
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ปราศจากพระเจ้า 13 แต่ บัดนี้ ในพระเยซู คริสต์ ท่านทัง้ หลายซึ่ง เมื่ อก ่อ นอยู่ ไกลได้ เข ้า มา
ใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่ งเดียวกัน
14 เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็ น สันติสุข ของเรา เป็ น ผู้ทรงกระทํา ให้ทัง
้ สองฝ่ายเป็ นอันหนึ่
งอ ัน เดียวกัน และทรงรือ
้ กําแพงที่ กัน
้ ระหว่างสองฝ่ายลง 15 และได้ ทรงกําจัด การซึ่ง เป็น
ปฏิ ปักษ์ กัน ในเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ คือ กฎของพระบัญญั ติ ซึ่ง ให้ ถือศีล ต่างๆนั ้น เพื่อ จะ
กระทํา ให้ ทัง้ สองฝ่ายเป็น คนใหม่ คนเดียวในพระองค์ เช่น นั ้น แหละจึง ทรงกระทํา ให้ เก ิด
สันติ สุข 16 และเพื่อ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ทัง้ สองพวกคืนดี กับ พระเจ้า เป็น กายเดียว
โดยกางเขนซึ่ง เป็นการทําให้ การเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่ อก ัน หมดสิน
้ ไป 17 และพระองค์ ได้ เสด็จ
มาประกาศสันติสุข แก่ ท่านที่ อยู่ ไกล และแก่ คนที ่ อยู่ ใกล้ 18 เพราะว่า พระองค์ ทรงทําให้
เราทัง้ สองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน 19 เหตุฉะนั ้นบัดนี้
ท่านจึง ไม่ ใช่ คนต่างด้าวต่างแดนอีก ต่อ ไป แต่ ว่า เป็น พลเมืองเดีย วกั นก ับวิ สุทธิ ชนและ
เป็นครอบครัวของพระเจ้า 20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครสาวกและพวก
ศาสดาพยากรณ์ พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอก 21 ในพระองค์นั ้น ทุกส่วนของโครง
ร่างต่ อกันสนิ ท และเจริญขึ้นเป็ นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 22 และในพระองค์
นั ้น ท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย

3
ข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสราเอลที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกัน
เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ที่ ถู กจองจํา เพราะเห็น แก่ พระเยซู คริสต์ เพื่อ ท่านซึ่ง เป็น
คนต่างชาติ 2 ถ้าแม้ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจ ซึ่งทรงโปรด
ประทานแก่ ข้าพเจ้า เพื่อ ท่านทัง้ หลายแล้ว 3 และรู ้วา่ พระองค์ ได้ ทรงสําแดงให้ ข้าพเจ้า รู ้
ข้อ ลึ กลับ (ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนไว้ แล ้ วอย่างย่อๆ 4 และโดยคํา เหล่า นั ้น เมื่อ ท่านอ่าน
แล้ว ท่านก็ รู ถึ
้ งความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรือ
่ งความลึ กลับของพระคริสต์� 5 ซึ่งในสมัยก
่อน ไม่ ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี้ ซึ่ง ทรงโปรดเผย
แก่พวกอัครสาวกผู้บริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์โดยพระวิญญาณ 6 คือ
ว่า คนต่างชาติ จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกัน และเป็น อวัยวะของกายอัน เดียวกัน และมี ส่วน
ได้ รบ
ั พระสัญญาของพระองค์ ในพระคริสต์ โดยข่าวประเสริฐ นั ้น 7 ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั การแต่ง
ตัง้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ แห่ งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณ ซึ่ง เป็น ของประทานจากพระเจ้า ซึ่ง ทรง
โปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า โดยการกระทํา แห่ง ฤทธิ์ เดชของพระองค์ 8 ทรงโปรดประทาน
พระคุณนี้ แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้ อยกว่าคนเล็กน้ อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทัง้ หมด ทรง
ให้ ข้าพเจ้า ประกาศแก่ คนต่างชาติ ถึง ความไพบูลย์ ของพระคริสต์ อัน หาที่ สุ ดม ิ ได้ 9 และ
ทําให้คนทัง้ ปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันแห่งความลึกลับ ซึ่งตัง้ แต่แรก
สร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้า ผูทรงสร้
้
างสารพัดทัง้ ปวงโดยพระเยซูคริสต์ 10 ประสงค์จะ
ให้เทพผู้ ปกครองและศั กด ิ เทพในสวรรคสถานรู จ
้ ัก ปัญญาอัน ซับ ซ้อนของพระเจ้า ทางคริ
11
สตจั กร ณ บัดนี้ ทัง้ นี้ ก็ เป็น ไปตามพระประสงค์ นิ รัน ดร์ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ในพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12 ในพระองค์ นั ้น เราจึ งมีใจกล้า และมีโอกาสที่ จะเข้
าไปถึงพระองค์ด้วยความมัน
่ ใจเพราะความเชื่อในพระองค์ 13 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอร้อง
ท่านว่า อย่าท้อถอย เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นสง่าราศี
ของท่านเอง
1

การอธิษฐานอันยิง่ ใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
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เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง คุกเข่า ต่อ พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา 15 ครอบครัวทัง้ หมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์ 16 ขอให้พระองค์
ทรงโปรดประทานกําลังเรีย
่ วแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์
ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์ 17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดย
ความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมัน
่ คงในความรักแล้ว 18 ท่านก็จะหยัง่ รู ้
ได้ว่าอะไรคือความกว้าง ความยาว ความลึก และความสูงพร้อมกับบรรดาวิสุทธิชนทัง้ ปวง
19 และให้ เข ้า ใจถึง ความรัก ของพระคริสต์ ซ่ึง เกิน ความรู ้ เพื่อ ท่านจะได้ รบ
ั ความไพบูลย์
ของพระเจ้า อย่างเต็ม เปี่ ยม 20 บัดนี้ ขอให้ พระเกียรติ จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ์สามารถ
กระทําสารพัดมากยิง่ กว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิเ์ ดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัว
เรา 21 ขอให้ พระเกียรติ จงมี แด่ พระองค์ ในคริสตจั กร โดยพระเยซู คริสต์ ตลอดทุก ชัว่ อายุ
คนเป็นนิ ตย์ เอเมน
14

4
ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระวิญญาณ

1 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าผูถู
้ กจองจําเพราะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ดําเนิ น

ชี วต
ิ สมกั บท ี่ ท่านทัง้ หลายถูก เรียกแล้ วน ัน
้ 2 คือ จงมี ใจถ่อมลงทุก อย่างและใจอ่อนสุ ภาพ
อดกลัน
้ ไว้นาน และอดทนต่อกันและกันด้วยความรัก 3 จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัด
ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวของพระวิญญาณ 4 มี กายเดียวและมี พระวิญญาณองค์ เดียว
เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่ องในการที่ทรงเรียกท่าน 5 มีองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าองค์เดียว
ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 6 พระเจ้าองค์ เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทัง้ ปวง ผู้ทรงอยู่
เหนื อคนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง และในท่านทัง้ ปวง
ของประทานของพระคริสต์สําหรับคริสตจักร

7 แต่ ว่าพระคุณนั ้นทรงโปรดประทานแก่ เราทุกๆคนตามขนาดที่ พระคริสต์ ทรงประทาน

ให้ 8 เหตุฉะนั ้นพระองค์ตรัสไว้แลวว
้ ่า ‘ครัน
้ พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนําพวก
เชลยไปเป็น เชลยอีก และประทานของประทานแก่ มนุษย์ � 9 (ที่ กล ่าวว่า พระองค์ เสด็จ ขึ้น
ไปนั ้น จะหมายความอย่างอื่น ประการใดเล่า นอกจากว่า พระองค์ ได้ เสด็จ ลงไปสู่ เบื้องตํ่า
ของแผ่นดินโลกก่อนด้วย 10 พระองค์ ผู้ เสด็จลงไปนั ้น ก็ คือ พระองค์ ผู้ที่ เสด็จขึ้นไปสู่ เบื้อง
สูง เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ ปวงนั ่นเอง เพื่อ จะได้ ทําให้ สิ ่ง สารพัด สําเร็จ� 11 พระองค์ จึง ให้ บาง
คนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผูป
้ ระกาศข่าวประเสริฐ บางคน
12
เป็น ศิษ ยาภิ บาล และอาจารย์ เพื่อ เตรียมวิสุทธิ ชนให้ ดี รอบคอบ เพื่อ ช่วยในการรับ ใช้
เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึ้น
อวัยวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
จนกว่า เราทุก คนจะบรรลุ ถึง ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในความเชื่อ และในความรู ้
ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของ
พระคริสต์ 14 เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่ง
คํา สัง่ สอนทุก อย่าง และด้วยเล่ห์ กลของมนุษย์ ตามอุบายฉลาดอัน เป็นการล่อลวง 15 แต่
ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจําเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์
16 คือ เนื่ องจากพระองค์ นั ้น ร่างกายทัง
้ สิ้นที ่ ติ ดต่อ สนิ ท และผูก พั นก ัน โดยที่ ทุ กๆข้อ ต่อ ได้
ช่วยชู กําลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่ วน ร่างกายนั ้นจึงได้ จําเริญเติบโตขึ้นเองด้วยความ
รัก
13
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จงทิง้ มนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
17 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอ ยืนยัน และ เป็ น พยาน ใน องค์ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ว่า ตัง
้ แต่ บัดนี้
เป็นต้น ไป ท่านอย่า ดําเนิ น ตามอย่างคนต่างชาติ ที่ เขาดํา เนิ นก ัน นั ้น คื อม ี ใจจดจ่อ อยู่ กับ
สิง่ ที่ ไม่มี สาระ 18 โดยที่ ความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่ หา่ งจากชีวต
ิ ซึ่ง มาจาก
พระเจ้า เพราะเหตุ ความโง่ ซ่ึง อยู่ ในตัว เขา อัน เนื่ องจากใจที่ แข ็ งกระด้างของเขา 19 เขา
มีใจปราศจากความสะดุ้งต่อบาป ปล่อยตัวทําการลามก ทําการโสโครกทุกอย่างด้วยความ
ละโมบ 20 แต่ ว่า ท่านไม่ ได้ เรียนรู จั
้ ก พระคริสต์ อย่างนั ้น 21 ถ้า แม้ ท่านได้ ฟัง เรือ
่ งพระองค์
และได้ รบ
ั การสอนโดยพระองค์ ตามความจริง ซึ่ งม ี อยู่ในพระเยซู แล้ว 22 ท่านจงทิง้ มนุษย์
เก ่า ของท่านซึ่ง คู่ กับ วิถี ชี วิตเดิ มน ัน
้ เสีย อัน จะเสื่อมเสีย ไปตามตัณหาอัน เป็ นที ่ หลอกลวง
23 และจงให้ จิ ตใจของท่านเปลี่ยนใหม่ 24 และให้ ท่านสวมมนุษย์ ใหม่ ซึ่ง ทรงสร้างขึ้น ใหม่
ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ ์ ที่แท้ จริง 25 เหตุ ฉะนั ้น
ท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และ ‘จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้าน� เพราะว่าเราต่าง
ก็ เป็น อวัยวะของกัน และกัน 26 ‘โกรธก็ โกรธเถิด แต่ อย่า ทําบาป� อย่า ให้ถึง ตะวัน ตกท่าน
ยังโกรธอยู่ 27 และอย่าให้โอกาสแก่พญามาร 28 คนที ่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีก แต่จงใช้มือ
ทํางานที่ดีๆกว่า เพื่อจะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนที่ขัดสน 29 อย่าให้คําหยาบคายออกมาจาก
ปากท่านเลย แต่จงกล่าวคําที่ดี และเป็นประโยชน์ ให้เกิดความจําเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่
คนที่ได้ยินได้ฟัง
อย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระทัย
และอย่า ทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระเจ้า เสีย พระทัย เพราะโดยพระวิญญาณ
นั ้น ท่านได้ ถู กประทับ ตราหมายท่านไว้จนถึง วันที ่ ทรงไถ่ ให้ รอด 31 จงให้ ใจขมขื่น และใจ
ขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูด เสียดสี กับ การคิด ปองร้ายทุก
อย่าง อยู่ห่างไกลจากท่านเถิด 32 และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดู ต่อกัน และอภัยโทษ
ให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่าน เพราะเห็นแก่พระคริสต์
30

5

จงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรัก

1 เหตุฉะนั ้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า

ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก 2 และจงดําเนิ นชีวต
ิ ใน
ความรัก เหมือนดัง ที่ พระคริสต์ ได้ ทรงรัก เรา และทรงประทานพระองค์ เองเพื่อ เราให้ เป็น
เครือ
่ งถวาย และเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า เพื่อ เป็นกลิน
่ สุคนธรสอัน หอมหวาน 3 แต่ การเอ่ย
ถึง การล่วงประเวณี การลามกต่างๆและความโลภ อย่า ให้ มี ขึ้น ในพวกท่านเลยจะได้ สมกั
บท ี่ ท่านเป็ นว ิ สุทธิชน 4 ทัง้ อย่า พูด หยาบคาย พู ดเล่น ไม่ เป็น เรือ
่ ง และพูด ตลกหยาบโลน
เกเร ซึ่ง เป็นการไม่ สมควร แต่ ให้ ขอบพระคุณ ดี กว่า 5 เพราะท่านรู แน่
้ ว ่า คนล่วงประเวณี
คนโสโครก คนโลภ ที่เป็นคนไหว้รู ปเคารพ จะได้อาณาจักรของพระคริสต์และของพระเจ้า
เป็นมรดกก็ หามิได้ 6 อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคําที่ ไม่มีสาระ เพราะการกระทําเหล่านั ้น
เอง พระเจ้า จึง ทรงลงพระอาชญาแก่ บุ ตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า คบหา
สมาคมกับ คนเหล่า นั ้น เลย 8 เพราะว่า เมื่ อก ่อ นท่านเป็น ความมืด แต่ บัดนี้ ท่านเป็น ความ
สว่างแล้วในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงดําเนิ นชีวต
ิ อย่างลูกของความสว่าง 9 (ด้วยว่าผลของพระ
วิญญาณคือ ความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทัง้ มวลและความจริงทัง้ สิน
้ � 10 ท่านจง
พิ สู จน ์ ดู ว่า ทํา ประการใดจึง จะเป็ นที ่ ชอบพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 11 และอย่า เข้า ส่วนกั
บก ิ จการของความมืด อัน ไร้ผล แต่ จงติ เตียนกิจการเหล่า นั ้น ดี กว่า 12 เพราะว่า แม้ แต่ จะ
พูด ถึง การเหล่า นั ้น ซึ่ง พวกเขากระทํา ในที่ ลั บก ็ ยงั เป็ นที ่ น่า ละอาย 13 แต่ สิ ่ง สารพัด ที่ ถู ก
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ติ เตียนแล้ว ก็ จะปรากฏแจ้ง โดยความสว่าง เพราะว่า ทุกๆสิง่ ที่ ให้ ปรากฏแจ้ งก ็ คือ ความ
สว่าง 14 เหตุ ฉะนั ้นพระองค์ ตรัสแล้ วว่า ‘คนที ่หลั บอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้ นขึ้นมาจากความ
ตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน� 15 เหตุฉะนั ้นท่านจงระมัดระวังในการดําเนิ น
ชีวต
ิ ให้ดี อย่า ให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ ให้เหมือนคนมี ปัญญา 16 จงฉวยโอกาสเพราะว่า
ทุกวันนี้ เป็นกาลที่ ชัว่ 17 เหตุฉะนั ้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจนํ้าพระทัยขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
จงประกอบด้วยพระวิญญาณ
18 และอย่าเมาเหล้าองุน
่ ซึ่งจะทําให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 19 จงปราศ
รัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงสรรเสริญและ
สดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 20 จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสําหรับ
สิง่ สารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา

21 จงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า 22 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน
เหมือนยอมฟังองค์ พระผู้เป็นเจ้า 23 เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์

ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของกายนั ้น 24 เหตุฉะ
นั ้ นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ ฉั นใด ภรรยาก็ ควรยอมฟังสามีทุกประการฉั นนั ้น 25 ฝ่าย
สามี ก็ จงรัก ภรรยาของตน เหมือนอย่างที่ พระคริสต์ ทรงรัก คริสตจั กร และทรงประทาน
พระองค์ เองเพื่อ คริสตจั กร 26 เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงแยกตัง้ ไว้ และชํา ระคริสตจั กรน น
ั้
ให้ บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยนํ้า โดยพระวจนะ 27 เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงมอบคริสตจักรที่ มี
สง่าราศีแด่พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย ริว้ รอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิปราศจาก
์
28
ตําหนิ
เช่น นั ้น แหละ สามี จึง ควรจะรัก ภรรยาของตนเหมือนรัก กายของตนเอง ผู้ ที่ รัก
ภรรยาของตนก็ รก
ั ตนเอง 29 เพราะว่า ไม่ มี ผู้ ใดเกลียดชัง เนื้ อ หนั ง ของตนเอง มี แต่ เลี้ยง
ดู และทะนุ ถนอม เหมือนองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกระทํา แก่ คริสตจักร 30 เพราะว่า เราเป็น
อวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ แห่งเนื้ อ หนั งของพระองค์ และแห่งกระดูก ของพระองค์
31 ‘เพราะเหตุ นี้ ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน อยู่กับ ภรรยา และเขาทัง
้ สอง
จะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 32 ข้อนี้เป็นข้อลึ กลับที่สําคัญมาก แต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์
กับคริสตจักร 33 ถึงอย่างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รก
ั ภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และ
ภรรยาก็จงยําเกรงสามีของตน

6
หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย

1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็ นเจ้า

เพราะกระทําอย่าง
นั ้น เป็นการถูก 2 ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของเจ้า� (นี่ เป็น พระบัญญั ติ ข้อ แรกที่ มี พระ
สัญญาไว้ด้วย) 3 ‘เพื่อเจ้าจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข และมีอายุยืนนานที่ แผ่นดินโลก� 4 ฝ่ายท่านผู้
เป็นบิดาอย่ายัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสัง่ สอนและการตักเตือน
ตามหลัก ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 5 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่ เป็น นายฝ่ายเนื้ อ หนั งด้วยใจ
เกรงกลัว จนตัว สัน
่ ด้วยนํ้า ใสใจจริง เหมือนกระทํา แก่ พระคริสต์ 6 ไม่ เหมือนอย่างคนที่ ทํา
แต่ ต่อหน้า อย่างคนที่ ทําให้ชอบใจคน แต่ จงทําเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ คือกระทํา
ตามชอบพระทัย พระเจ้า ด้วยความเต็มใจ 7 จงปรนนิ บั ติ นายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับ
ปรนนิ บติ
ั องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิ บัติมนุษย์ 8 เพราะท่านรูอยู
้ แล
่ วว
้ ่าผูใ้ ดกระทําความ
ดีประการใด ผูนั
้ ้นกจ
็ ะได้รบ
ั บําเหน็ จอย่างนั ้นจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาส
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หรือเป็นไทย 9 ฝ่ายนายจงกระทําต่อทาสในทํานองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญเขา เพราะท่านก็
รู แล
้ ้วว่านายของท่านทรงประทับอยู่ในสวรรค์ และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน
พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า สุดท้ายนี้ ขอท่านจงมี กําลังขึ้นในองค์ พระผู้เป็นเจ้า และ
ในฤทธิ์เดชอัน มหันต์ ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของพระเจ้า เพื่อ จะต่อ ต้าน
ยุทธอุบายของพญามารได้ 12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้ อหนั งและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้
ครอง ศักดิเทพ เทพผูค
้ รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชว
ั ่ ใน
13
สถานฟ้า อากาศ เหตุ ฉะนั ้น จงรับ ยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของพระเจ้า ไว้ เพื่อ ท่านจะได้ ต่อ ต้าน
ในวันอันชัว่ ร้ายนั ้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมัน
่ ได้ 14 เหตุฉะนั ้นท่านจงยืนมัน
่ เอาความจริง
คาดเอว เอาความชอบธรรมเป็น ทับทรวงเครือ
่ งป้อ งกั นอก 15 และเอาข่าวประเสริฐ แห่ง
สันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรัง่ พร้อมมาสวมเป็นรองเท้า 16 และพร้อมกับสิง่ ทัง้ หมด
นี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชว
ั ่ ร้ายนั ้นเสีย 17 จงเอา
ความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะ
ของพระเจ้า
10

จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา
18 จงอธิษฐานวิงวอนทุก อย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุก เวลา ทัง
้ นี้ จงระวังตัวด้วย
19
ความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อ
จะทรงประทานให้ ข้าพเจ้า มี คํา พูด และเกิด ใจกล้า ประกาศถึง ข้อ ลึ กล ับ แห่ง ข่าวประเสริฐ
ได้ 20 เพราะข่าวประเสริฐนี้ เองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าว
ประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว 21 แต่เพื่อให้ท่านได้รู เหตุ
้
การณ์ ทัง้ ปวงของ
ข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า เป็น อยู่ อย่างไร ที คิก ัส ซึ่ง เป็น น้ องที่รก
ั และเป็น ผู้ รับ ใช้ อัน สัตย์ ซ่ือ ใน
องค์ พระผู้เป็นเจ้า จะได้ บอกท่านให้ทราบถึงเหตุ การณ์ ทัง้ ปวง 22 ข้าพเจ้าให้ผู้นี้ ไปหาท่าน
ก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงของเรา และเพื่อให้เขาหนุนนํ้าใจ
ของท่าน 23 ขอให้ พวกพี่ น้องได้ รบ
ั สันติสุข และความรัก โดยความเชื่อ มาจากพระเจ้า พระ
24
บิดาและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระคุณดํารงอยูก
่ ับบรรดาคนที่รก
ั พระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเราด้วยความจริงใจ เอเมน [เข ียนถึง ชาวเอเฟซัส จากกรุ ง โรม และส่ง
โดยทีคิกัส�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติดคุก อยู่ที่ กรุ งโรม (1:13; 4:22)
เปาโลมี ความรัก เป็น พิเศษต่อ คริสเตียนที่ เมืองฟี ลิ ป ปี (ซึ่ง อยู่ ในแคว้น มาซิ โดเนี ย� เป็น
เมืองที่ ท่านเคยติด คุก อยู่ กับ สิ ลาส จดหมายฉบั บน ี้ เป็น จดหมายแห่ง ความรัก ที่ มีต ่อ พวก
คริสเตียนเมืองฟีลิปปี เพราะพวกเขาเคยส่งความช่วยเหลือให้แก่เปาโลขณะที่ ท่านติดคุก
อยู่ พวกเขาเคยส่งเงินและของใช้ไปให้เปาโลโดยเอปาโฟรดิทัส (4:10, 16-18) โปรดสังเกต
ความรัก ของเปาโลต่อ พวกคริสเตียนที่ นี่ (1:3, 7-8; 2:12; 4:1) เปาโลได้ รบ
ั ประสบการณ์
แห่งชัยชนะขณะที่ ท่านติดคุ กคือ มีความยินดี ในการขัดสนและความหิวกระหาย และมีใจ
ชื่นชมยินดี เสมอ เปาโลได้ ขอให้พวกคริสเตียนที่ เมืองฟี ลิปปี มีนิสัยเช่นเดียวกั บท่านในทุก
สถานการณ์ ในจดหมายฉบับนพ
ี้ ระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านเปาโลเพื่อให้เราเห็นว่าเรา “กระทํา
ทุกสิง่ ได้โดยพระคริสต์� (ฟป 4:13)
ความรักและความยินดีอน
ั ยิง่ ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี
1 เปาโลและทิ โมธี ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ เรียน บรรดาวิ สุทธิ ชนในพระเยซู คริสต์
ซึ่ง อยู่ ในเมืองฟี ลิ ป ปี ทัง้ บรรดาศิษ ยาภิ บาลและผู้ ช่วย 2 ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้าระลึก
ถึงท่านเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครัง้ 4 และทุกเวลาที่ ข้าพเจ้า
อธิษฐานเพื่อท่านทุกคน ข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดี 5 เพราะเหตุที่ท่านทัง้ หลายมีส่วน
ในข่าวประเสริฐด้วยกัน ตัง้ แต่วันแรกมาจนกระทังบ
่ ัดนี้ 6 ข้าพเจ้าแน่ ใจในสิง่ นี้ ว่า พระองค์
ผู้ ทรงตัง้ ต้น การดี ไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทํา ให้ สําเร็จ จนถึง วัน แห่ง พระเยซู คริสต์
7 การที่ ข้าพเจ้า คิ ดอย ่างนั ้น เนื่ องด้วยท่านทัง
้ หลายก็ สมควรแล้ว เพราะว่า ข้าพเจ้า มี ท่าน
ในใจของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั ส่วนในพระคุณ ด้วยกั นก ับ ข้าพเจ้า ในการที่ ข้าพเจ้า
ถูกจองจํา และในการกล่าวแก้ และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั ้นตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ 8 เพราะว่าพระเจ้า
ทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทัง้ หลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของ
พระเยซู คริสต์ 9 และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจําเริญยิง่ ๆขึ้นในความรู แ
้ ละ
10
ในวิจารณญาณทุก อย่าง เพื่อท่านทัง้ หลายจะสังเกตได้ วา่ สิง่ ใดประเสริฐที่ สุด และเพื่อ
ท่านจะได้เป็นคนซื่อสัตย์ และไม่เป็นทีติ
่ ได้ จนถึงวันของพระคริสต์ 11 จะได้เป็นผูที
้ ่บริบูรณ์
ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่ง เกิด ขึ้น โดยพระเยซู คริสต์ เพื่อ ถวายพระเกียรติ และความ
สรรเสริญแด่พระเจ้า
การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ของชาวฟีลิปปี
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทัง้ ปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั ้น
ได้ กล ับ เป็น เหตุ ให้ ข่าวประเสริฐ แผ่ แพร่กว้างออกไป 13 จนการที่ ข้าพเจ้า ถูก พันธนาการ
เพราะพระคริสต์ นั ้น ก็ ปรากฏทัว่ ตลอดกองผู้ คุ มและทัว่ สถานที่ แห่ งอ ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ 14 และ
พี่ น้องมากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่ ได้ เก ิด ความเชื่ อม น
ั ่ เนื่ องด้วยเครือ
่ งพันธนาการทัง้
หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็ มี ใจกล้า ขึ้ นที ่ จะกล่าวพระวจนะนั ้น โดยปราศจากความ
กลัว 15 ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื่
นที ่ประกาศด้วยใจหวังดี 16 ฝ่ายหนึ่ งประกาศพระคริสต์ ด้วยการชิงดีชิงเด่ นกัน ไม่ใช่ด้วย
ความจริงใจ จงใจจะเพิม
่ งพันธนาการของข้าพเจ้า 17 แต่ ฝ่าย
่ ความทุกข์ ยากให้ แก่ เครือ
12 พี่น้ องทัง
้ หลาย
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หนึ่ งประกาศด้วยใจรัก โดยรู แล
้ ้วว่าทรงตัง้ ข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั ้นไว้ 18 ถ้าเช่น
นั ้นจะแปลกอะไร แม้ เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ ตาม จะเป็นด้วยการแกล้งทําก็ ดี หรื
อด ้วยใจจริงก ็ ดี แต่ เขาก็ ได้ ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ ทําให้ข้าพเจ้า มี ความยินดี และจะ
มีความชื่นชมยินดี ต่อไปด้วย 19 เพราะข้าพเจ้ารู ว่
้ า โดยคําอธิษฐานของท่าน และโดยการ
ช่วยเหลือ ของพระวิญญาณแห่ง พระเยซู คริสต์ นี้ จะเป็น เหตุ ให้ ข้าพเจ้า รับ การช่วยให้ พ้น
20 เพราะว่า เป็ น ความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ รับ
ความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครังม
้ ีใจกล้าเสมอฉั นใด บัดนี้ ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกัน
ฉั นนั ้น พระคริสต์ จะได้ ทรงรับเกียรติ ในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้ จะโดยชีวต
ิ หรือโดย
ความตาย
เปาโลลังเลใจ
เพราะว่า สําหรับ ข้าพเจ้า นั ้น การมี ชี วิ ตอยู่ ก็ เพื่อ พระคริสต์ และการตายก็ ได้ กําไร
22 แต่ถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยูใ่ นร่างกาย ข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผล แต่ข้าพเจ้าบอกไม่
ได้ ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดี 23 ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามี ความ
ปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยูก
่ ับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนั ก 24 แต่การที่ข้าพเจ้ายังมี
ชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ ก็มีความจําเป็นสําหรับพวกท่านมากกว่า 25 เมื่อข้าพเจ้าแน่ ใจอย่างนี้
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทราบว่า ข้าพเจ้า จะยัง อยู่ และคงอยู่กั บท ่า นทัง้ หลายเพื่อ ให้ท่านจําเริญ ขึ้น
และชื่นชมยินดีในความเชื่อ 26 เพื่อความปลาบปลื้มของท่านจะมากยิง่ ขึ้นในพระเยซูคริสต์
เนื่ องด้วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า จะมาหาท่านอีก 27 ขอแต่ เพียงให้ท่านดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ สม
กับ ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ เพื่อ ว่า แม้ ข้าพเจ้า จะมาหาท่านหรือ ไม่ ก็ตาม ข้าพเจ้า ก็ จะ
ได้รู ข่
้ าวของท่านว่า ท่านตังม
้ ัน
่ คงอยู่ เป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียว
เพื่อ ความเชื่อ แห่ง ข่าวประเสริฐ นั ้น 28 และไม่ เกรงกลัว ผู้ ที่ ขัด ขวางท่านแต่ ประการใดเลย
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ จะเป็ นที ่ประจักษ์ แก่ เขาว่า พวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศ แต่ พวกท่านก็ จะ
ถึงซึ่งความรอด และการนั ้นมาจากพระเจ้า 29 เพราะว่าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่
พระคริสต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั ้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่
พระองค์ด้วย 30 คือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้ และซึ่งท่านได้ยิ
นว่าข้าพเจ้ากําลังสู้อยูในขณะนี
่
้
21

2
คําเตือนให้มีความรัก ความสามัคคีและการถ่อมใจ
เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ได้ รบ
ั การเร้าใจประการใดในพระคริสต์ ถ้า มี การหนุน ใจประการใดใน
ความรัก ถ้า มี ส่วนประการใดกับ พระวิญญาณ ถ้า มี การรัก ใคร่ เอ็นดู และเห็น อกเห็นใจ
ประการใด 2 ก็ ขอให้ ท่านทําให้ ความยินดี ของข้าพเจ้า เต็ม เปี่ ยม ด้วยการมี ความคิ ดอย ่าง
เดียวกัน มี ความรัก อย่างเดียวกัน มี ใจรู ส
้ ึก และคิด พร้อมเพรียงกัน 3 อย่า ทํา สิง่ ใดในทาง
ทุ่ม เถียงกัน หรือ อวดดี แต่ จงมี ใจถ่อมถือว่า คนอื่น ดี กว่า ตัว 4 อย่า ให้ ต่างคนต่างเห็น แก่
ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย
1

พระคริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการถ่อมใจ
ท่านจงมี น้ําใจอย่างนี้ เหมือนอย่างที่ พระเยซู คริสต์ ทรงมี ด้วย 6 พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ ใน
สภาพพระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั ้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย 7 แต่ได้
ทรงกระทําพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆ และทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้ ทรงถือกําเนิ ดใน
ลักษณะของมนุษย์ 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อม
พระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทัง่ ความมรณาที่กางเขน
5
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พระคริสต์ทรงได้รบ
ั การยกขึ้นอย่างสูง

เหตุ ฉะนั ้น พระเจ้า จึง ได้ ทรง ยก พระองค์ ขึ้น อย่าง สูง ที่สุด ด้วย และ ได้ ทรง ประทาน
พระนามเหนื อนามทัง้ ปวงให้แก่พระองค์ 10 เพื่อ ‘หัวเข่าทุกหัวเข่า� ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดิน
โลกก็ ดี ใต้ พื้น แผ่น ดิน โลกก็ ดี ‘จะต้องคุก กราบลง� นม ัส การในพระนามแห่ง พระเยซู นั ้น
11 และเพื่อ ‘ลิน
ิ้ จะยอมรับ� ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการ
้ ทุกลน
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา
9

คํากําชับให้เป็นดวงสว่างของโลก
เหตุ ฉะนี้ พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหมือนท่านทัง้ หลายได้ ยอมเชื่อ ฟัง ทุก เวลา และไม่ ใช่
เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั ้น แต่ เดีย
๋ วนี้ เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทัง้ หลายจงให้ความรอด
ของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสัน
่ 13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยูภ
่ ายใน
14
ท่าน ทัง้ ให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ จงกระทําสิง่
สารพัด โดยปราศจากการบ่น และการทุ่ม เถียงกัน 15 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะปราศจากตําหนิ
และไม่มีความผิด เป็น ‘บุตรที่ปราศจากตําหนิ ของพระเจ้า� ในท่ามกลาง ‘ยุคที่คดโกงและ
วิปลาส� ท่านปรากฏในหมู่ พวกเขาดุจ ดวงสว่างต่างๆในโลก 16 โดยการป่าวประกาศยก
พระวจนะอันมชี
ี วิตไว้อยูเสมอ
่
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ชื่นชมยินดีในวันของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้า
ไม่ได้วิง่ เปล่าๆ และไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์
12

เปาโลกล่าวถึงทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส

17 แท้ จริงถ้าแม้ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็ นเครือ
่ งบูชา

และเป็นการปรนนิ บัติเพราะความ
เชื่อของท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้ายังจะมีความชื่นชมยินดี ด้วยกั นกับท่านทัง้ หลาย 18 ซึ่งท่าน
ก็ ควรจะยินดี และชื่น ชมด้วยกั นก ับ ข้าพเจ้า ด้วยเช่น เดียวกัน 19 แต่ ข้าพเจ้า หวัง ใจในพระ
เยซูเจ้าว่า ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ความชูใจเช่นกัน
เมื่อได้รบ
ั ข่าวของท่าน 20 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้าํ ใจเหมือนทิโมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ใน
ทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริง 21 เพราะว่าคนทัง้ หลายย่อมแสวงหาประโยชน์ ของตนเอง ไม่
ได้แสวงหาประโยชน์ ของพระเยซู คริสต์ 22 แต่ท่านก็รู ถึ
้ งคุณค่าของทิโมธีแล้วว่า เขาได้รับ
ใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา 23 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้า
หวังใจว่า พอจะเห็นได้ วา่ จะเกิดการอย่างไรแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเร็ว 24 แต่
ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์ พระผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ ชา้ ข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้า
คิด แล้ วว ่า จะต้องให้ เอปาโฟรดิทั สน ้ องชายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น เพื่อนร่วมงานและเพื่อน
ทหารของข้าพเจ้า และเป็น ผู้นํา ข่าวของพวกท่าน และได้ ปรนนิ บัติ ข้าพเจ้า ในยามขัดสน
มาหาท่านทัง้ หลาย 26 เพราะว่าเขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าวว่า
เขาป่วย 27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย แต่ พระเจ้า ทรงพระกรุ ณาโปรดเขา และไม่
ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์
28 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง รีบ ร้อนใช้ เขาไป หวัง ว่า เมื่อ ท่านทัง
้ หลายได้ เห ็น เขาอีก ท่านจะได้
ชื่นชมยินดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่ อย 29 เหตุฉะนั ้นท่านจงต้อนรับ
เขาไว้ในองค์ พระผู้ เป็นเจ้า ด้วยความยินดี ทุก อย่าง และจงนั บถือ คนอย่างนี้ 30 ด้วยว่าเขา
เกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยงชีวต
ิ ของตน เพื่อการปรน
นิ บัติของท่านทัง้ หลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยูน
่ ั ้นจะได้เต็มบริบูรณ์

3
จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุ ปชีวต
ิ ในอดีตของตน
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สุดท้ายนี้ พวกพี่ น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า การที่ ข้าพเจ้า
เขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านซํ้า อีก ก็ หาเป็นการลําบากแก่ ข้าพเจ้า ไม่ แต่ เป็นการปลอด
ภัย สํา หรับท ่า นทัง้ หลาย 2 จงระวัง พวกสุนัข จงระวัง บรรดาคนที่ ทํา ชัว่ จงระวัง พวกถือ
การเชือดเนื้ อ เถือ หนั ง 3 เพราะว่า เราทัง้ หลายเป็น พวกถือ พิธี เข้า สุหนั ต คือ เป็น ผู้ นม ัส
การพระเจ้า ด้วยจิต วิญญาณ และชื่นชมยินดี ในพระเยซู คริสต์ และไม่ ได้ ไว้ใจในเนื้ อ หนั ง
4 ถึง แม้ ว่า ข้าพเจ้า เองมี เหตุ ที่ จะไว้ใจในเนื้ อ หนั ง ถ้า ผู้ อ่ น
ื คิด ว่า เขามี เหตุ ผลที่ จะไว้ใจใน
5
เนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็ มี มากกว่า เขาเสี ยอ ีก คือ เมื่อ ข้าพเจ้า เกิด มาได้ แปดวันก ็ ได้ เข้า สุหนั ต
ข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอล ตระกูลเบนยามิน เป็นชาติฮีบรู เกิดจากชาวฮีบรู ในด้านพระ
ราชบัญญั ติ ก็ อยู่ ในคณะฟาริสี 6 ในด้านความกระตือ รือ ร้นก ็ ได้ ข่ม เหงคริสตจั กร ในด้าน
ความชอบธรรมซึ่งมีอยูโดยพระราชบั
่
ญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้
1

เปาโลยินดีสละทุกสิง่ เพื่อพระคริสต์

7 แต่ว่าสิง
่ ใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์ แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิง่ นั ้นไร้ประโยชน์ แล้วเพื่อ

เห็นแก่พระคริสต์ 8 ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิง่ สารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐ
แห่งความรู ถ
้ ึงพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึง
ได้ ยอมสละสิง่ สารพัด และถือว่าสิง่ เหล่านั ้นเป็นเหมือนหยากเหยื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ พระ
คริสต์ 9 และจะได้ ปรากฏอยู่ ในพระองค์ ไม่มี ความชอบธรรมของข้าพเจ้า เองซึ่ง ได้ มาโดย
พระราชบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้า
โดยความเชื่อ
จงปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รู ้ จัก พระองค์ และฤทธิ์ เดชแห่ง การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระองค์
และร่วมทุกข์ กับ พระองค์ คือ ยอมตัง้ อารมณ์ ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้า โดยวิธี หน ่งึ วิธี ใด
ข้าพเจ้าก็ จะได้ เป็นขึ้น มาจากความตายด้วย 12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้ แล้ว หรือสําเร็จแล้ว แต่
ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวย
ข้าพเจ้า ไว้ เป็น ของพระองค์ แล้ว 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ถือว่า ข้าพเจ้า ได้ ฉวยไว้ ได้
แล้ว แต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้ มตัวออกไปหาสิง่ ที่อยู่
ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รบ
ั รางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียก
15
จากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซู คริสต์ เหตุ ฉะนั ้น ให้เราซึ่ง เป็น ผู้ ใหญ่ แล ้ว มี ใจคิ ดอย
่างนั ้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดสําแดงสิง่ นี้ ให้แก่ท่านด้วย 16 แต่เรา
ได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดําเนิ นตรงตามนั ้นต่อไป คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
10

แบบอย่างที่ดีของเปาโลและศัตรู ของพระคริสต์ (1 คร 11:1)
พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านจงดําเนิ น ตามอย่างข้าพเจ้า และคอยดู คนทัง้ หลายเหล่านั ้ นที ่
ดําเนิ น ตามอย่างเดียวกัน เหมือนท่านทัง้ หลายได้ พวกเราเป็น ตัวอย่าง 18 (เพราะว่า มี คน
หลายคนที่ ประพฤติ ตัว เป็น ศั ตรู ต่อ กางเขนของพระคริสต์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บอกท่านถึง เรือ
่ ง
ของเขาหลายครัง้ แล้ว และบัดนี้ ยงั บอกท่านอีกด้วยนํ้าตาไหล 19 ปลายทางของคนเหล่านั ้น
คือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขา
สนใจในวัตถุทางโลก)
17

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
เรารอคอยพระผู้ชว
่ ยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระ
21
เยซูคริสต์เจ้า พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันตํ่าต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอัน
ทรงสง่า ราศี ของพระองค์ ด้วยฤทธานุ ภาพซึ่ง พระองค์ ทรงสามารถปราบสิง่ สารพัด ลงใต้
อํานาจของพระองค์
20 ฝ่ายเราเป็ นชาวสวรรค์
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4
การเตือนสติให้มีใจยินดีและเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
ผู้เป็ นที่รัก เป็ นที่ปรารถนา เป็ นที่ยินดี และเป็น
มงกุฎของข้าพเจ้า พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงยืนมัน
่ ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 2 ข้าพเจ้าขอเตือน
นางยูโอเดีย และขอเตือนนางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้า
ขอร้องท่านด้วย ผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั ้น ผู้ซึ่งได้
ทํางานในข่าวประเสริฐด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเคลเมด้วย รวมทัง้ คนอื่นทีเ่ ป็นเพื่อนร่วม
งานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั ้นมอยู
ี ในหนั
่
งสือแห่งชีวต
ิ แล้ว 4 จงชื่นชมยินดีในองค์
พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครัง้ ว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
1 เหตุ ฉะนั ้นพี่น้องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

วิธขจั
ี ดความกระวนกระวาย
จงให้ จิ ตใจที่ อ่อนสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้ ปวง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่
ใกล้ แล้ว 6 อย่า ทุกข์ รอ
้ นในสิง่ ใดๆเลย แต่ จงทูล เรือ
่ งความปรารถนาของท่านทุก อย่างต่อ
พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุ ณ 7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่ง
เกินความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
5

จะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้อย่างไร
8 พี่น้ องทัง
้ หลาย ในที่สุดนี้ สิ ่งใดที่ จริง สิ ่งใดที่ น่านั บถือ สิ่งใดที่ ยุติธรรม สิ่งใดที่ บริสุทธิ์
สิ ่ง ใดที่ น่า รัก สิ ่ง ใดที่ น่า ฟัง คือ ถ้า มี สิ ่ง ใดที่ ลํ้า เลิศ สิ ่ง ใดที่ ควรแก่ การสรรเสริญ ก็ ขอจง
ใคร่ครวญดู สิ ่ง เหล่า นี้ 9 จงกระทํา ทุก สิง่ ที่ ท่านได้ เรียนรู ้ และได้ รบ
ั ไว้ ได้ ยิน และได้ เห ็น ใน
ข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
ชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเปาโล

10 แต่ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็ นเจ้าอย่างยิง
่

เพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้ น
การระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ ยังหาโอกาสไม่ได้ 11 ข้าพเจ้าไม่ได้ กล
่าวถึง เรือ
่ งความขัดสน เพราะข้าพเจ้า จะมี ฐานะอย่างไรก็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ เรียนรู ้แล ้ วท ี่ จะ
พอใจอยู่อย่างนั ้น 12 ข้าพเจ้ารู จ
้ ักที่ จะเผชิญกับความตกตํ่า และรู จ
้ ักที่ จะเผชิญกับความอุ
ดมสมบู รณ ์ ไม่ ว่าที่ ไหนหรือ ในกรณี ใดๆ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั การสัง่ สอนให้ เผชิญ กับ ความอิ่มท
้ องและความอดอยาก ทัง้ ความสมบู รณ ์ พู นสุข และความขัดสน 13 ข้าพเจ้า กระทํา ทุก สิง่
ได้ โดยพระคริสต์ ผู้ ทรงเสริม กําลัง ข้าพเจ้า 14 ถึง กระนั ้น ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา ดี อยู่ แล้ว
ที่ ท่านได้ ร่วมทุกข์ กับ ข้าพเจ้า 15 และพวกท่านชาวฟี ลิ ป ปี ก็ ทราบอยู่ แล ้ วว ่า การประกาศ
ข่าวประเสริฐในเวลาเริม
่ แรกนั ้น เมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนี ย ไม่มีคริสตจักร
ใดมี ส่วนร่วมกับ ข้าพเจ้า ในการให้ ทานและรับ ทานนั ้น เลย นอกจากพวกท่านพวกเดียว
เท่านั ้น 16 เพราะเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ที่ เมืองเธสะโลนิ กา พวกท่านก็ ได้ ฝากของมาช่วยหลาย
ครัง้ หลายหน สําหรับ ความขัดสนของข้าพเจ้า 17 มิใช่ ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะได้ รบ
ั ของให้
แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้น 18 แต่ข้าพเจ้ามีของสารพัด
และมี บริบูรณ์ อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อม
ิ่ อยู่ เพราะได้ รบ
ั ของซึ่ง เอปาโฟรดิทัส ได้ นํา มาจากพวก
ท่าน เป็นกลิน
่ งบูชาที่ ทรงโปรดและพอพระทัย ของพระเจ้า 19 และพระเจ้า
่ หอม เป็น เครือ
ของข้าพเจ้าจะประทานสิง่ สารพัดตามที่ท่านต้องการนั ้นจากทรัพย์อนร
ั ุ่งเรืองของพระองค์
โดยพระเยซูคริสต์ 20 บัดนี้ ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอ
เมน 21 ข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึง มายัง วิสุทธิชนทุก คนในพระเยซู คริสต์ พี่ น้ องทัง้ หลาย
ที่อยูกั
่ บข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน 22 พวกวิสุทธิชนทัง้ ปวงฝากความคิดถึงมายัง
ท่านทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกข้าราชการของซี ซาร์ 23 ขอให้ พระคุณ แห่ง พระเยซู
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คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฟีลิปปี
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนใี้ นปีค�ศ� 62 ขณะที่ท่านติดคุกอยูที
่ ่กรุงโรม (1:24; 4:18) ที
คิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวโคโลสี (4:7-8) เป็นไปได้ว่าทีคิกัสได้ส่งจดหมายฉบั
บนี้และจดหมายถึงชาวเอเฟซัสในช่วงเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)
เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ เพื่อ แก้ไขปัญหาบางอย่างในคริสตจักรที่ เมืองโคโลสี เช่น
การไหว้ทูต สวรรค์ การตามพิธก
ี รรมต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น เปาโลต้องการให้คริสตจักร
ที่เมืองเลาดีเซียอ่านจดหมายฉบับนี้ด้วย (2:1; 4:16) เปาโลทราบถึงปัญหาในคริสตจักรนี้
โดยเอปาฟรัสซึ่งอยู่ในกรุ งโรมในเวลานั ้น (1:7-8) ไม่มีการบันทึกว่าเปาโลเคยไปที่เมืองโค
โลสี แต่ถึงกระนั ้นท่านก็รู จั
้ กคริสเตียนบางคนที่นั ่น ในจดหมายฉบับนี้เปาโลเน้ นถึง ความ
เป็นพระเจ้าและความยิง่ ใหญ่ของพระคริสต์ ความครบบริบูรณข
์ องผูที
้ ่เชื่อในพระองค์ และ
หน้าที่ต่างๆของครอบครัว รวมทัง้ นายกับทาสด้วย
คําคํานั บของเปาโลด้วยใจยินดี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า และทิ โมธีน้องชาย
ของเรา 2 เรียน วิสุทธิชนและพี่ น้องที่ สัตย์ ซื่อ ในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี ขอให้ พระคุณ
และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซู คริสต์เจ้าดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 เรา
ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา เราอธิษฐานเพื่อ
ท่านทัง้ หลายเสมอ 4 ตัง้ แต่เราได้ยน
ิ ถึงความเชื่อของท่านในพระเยซู คริสต์และเรือ
่ งความ
รักซึ่งท่านมีต่อวิสุทธิชนทัง้ ปวง 5 โดยเหตุ ซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สําหรับท่านในสวรรค์
ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยน
ิ มาแล้วในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐ 6 ซึ่งแผ่แพร่
มาถึง ท่านดัง ที่ กําลัง เกิด ผลและทวี ข้น
ึ ทัว่ โลก เช่น เดีย วกั บท ี่ กําลัง เป็น อยู่ ในตั วท ่า นทัง้
หลายด้วย ตัง้ แต่วันที่ ท่านได้ยน
ิ และได้รู จั
้ กพระคุณของพระเจ้าตามความจริง 7 ดังที่ ท่าน
ได้เรียนจากเอปาฟรัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของเรา เขาเป็นผู้รับใช้อันสัตย์ซ่ือของพระ
8
คริสต์เพื่อพวกท่าน ผู้ได้เล่าให้เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยูในพระวิ
่
ญญาณด้วย
1

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี

9 เพราะเหตุนี้พวกเราเหมือนกัน

นั บตัง้ แต่วันที่เราได้ยิน ก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐาน
ขอเพื่อ ท่าน และปรารถนาให้ท่านเต็ม ไปด้วยความรู ถ
้ ึง พระประสงค์ ของพระองค์ ในสรรพ
ปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิต วิญญาณ 10 เพื่อ ท่านจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้ เก ิด ผลในการดี ทุก อย่าง และจําเริญ ขึ้น ใน
ความรู ถ
้ ึง พระเจ้า 11 มี กําลัง มากขึ้น ทุก อย่างโดยฤทธิ์เดชแห่ง สง่า ราศี ของพระองค์ ให้ มี
บรรดาความเพียร และความอดทนไว้ นานด้วยความยินดี 12 ให้ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้
ทรงทําให้ เราทัง้ หลายสมกั บท ี่ จะเข้ าส่วนได้ รบ
ั มรดกด้วยกั นก ับวิ สุทธิ ชนในความสว่าง
13 พระองค์ ได้ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากอํานาจของความมืด และได้ ทรงย้ายเรามาตัง
้ ไว้ ใน
อาณาจักรแห่ง พระบุตรที่รก
ั ของพระองค์ 14 ในพระบุตรนั ้น เราจึง ได้ รับ การไถ่ โดยพระ
โลหิตของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้ หลายของเรา
พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
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15 พระองค์ ทรงเป็ น พระฉายของพระเจ้า

ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์ แก่ ตา ทรงเป็นบุตรหัวปี เหนื อ
สรรพสิง่ ทัง้ ปวง 16 เพราะว่า โดยพระองค์ สรรพสิง่ ได้ ถู กสร้างขึ้น ทัง้ ในท้องฟ้า และที่ แผ่ น
ดิน โลก สิ ่ง ซึ่ง ประจั กษ ์ แก่ ตาและซึ่ง ไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ไม่ ว่า จะเป็น เทวบัล ลั งก ์ หรือ เป็น
เทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือศักดิเทพ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์
และเพื่อ พระองค์ 17 พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อนสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็น
ระเบียบอยู่ โดยพระองค์ 18 พระองค์ ทรงเป็น ศีรษะของกายคือ คริสตจั กร พระองค์ ทรงเป็
นที ่ เริม
่ ต้น เป็น บุตรหัวปี ที่ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตาย เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงเป็น เอกใน
สรรพสิง่ ทัง้ ปวง 19 ด้วยว่า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระบิดาที่ จะให้ ความบริบู รณ ์ ทัง้ สิ้ นม ี อยู่ ใน
พระองค์
พระคริสต์ทําให้เกิดสันติภาพและการคืนดี
และโดยพระองค์ นั้น ให้ สิ ่ง สารพัด กลับ คืนดี กับ พระองค์ เอง โดยพระองค์ นั้น ข้าพเจ้า
พูดได้ว่า ไม่ว่าสิง่ นั ้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้า พระองค์ทรงทําให้มีสันติภาพโดย
พระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ 21 และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ ไม่ถูกกันและเป็นศัตรู ใน
ใจด้วยการชัว่ ต่างๆ บัดนี้ พระองค์ ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ 22 โดยความตายแห่งพระ
กายเนื้ อหนั งของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านให้เป็นผูบริ
้ สุทธิ์ ไร้ตําหนิ และไร้ข้อกล่าวหาใน
23
สายพระเนตรของพระองค์ คือ ถ้า ท่านดํา รงและตั ้งม ั ่นอยู่ ในความเชื่อ และไม่ โยกย้าย
ไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยน
ิ แล้ว และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่
อยูใต้
่ ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั ้น
20

พระคริสต์สถิตอยูภายใน
่

24 บัดนี้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี ในการที่ ได้ รับ ความทุกข์ ยากเพื่อ ท่าน

ส่วนการทนทุกข์ของ
พระคริสต์ ที่ ยัง ขาดอยู่นั ้น ข้าพเจ้า ก็ รบ
ั ทนจนสําเร็จ ในเนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า เพราะเห็น แก่
พระกายของพระองค์คือคริสตจักร 25 ข้าพเจ้าได้ถู กตัง้ ให้เป็นผู้รับใช้ตามที่ พระเจ้าได้ทรง
โปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้า เพื่อ ท่าน เพื่อ จะให้พระวจนะของพระเจ้า สําเร็จ 26 คือ ข้อ ความ
ลึ กล ับ ซึ่ง ซ่อนเร้น อยู่หลายยุค และหลายชัว่ อายุ นั ้น แต่ บัดนี้ ได้ ทรงโปรดให้เป็ นที ่ ประจักษ์
แก่ว ิ สุทธิ ชนของพระองค์ แล้ว 27 พระเจ้า ทรงชอบพระทัย ที่ จะสําแดงให้ คนต่างชาติ รู ้ว่า
อะไรเป็น ความมัง่ คัง่ ของสง่า ราศี แห่ งข้อ ลึ กล ั บน ี้ คือ ที่ พระคริสต์ ทรงสถิต ในท่า นอันเป็
นที ่ หวัง แห่ง สง่า ราศี 28 พระองค์ นั ้น แหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติ ทุ กคนและสัง่ สอน
ทุก คนโดยใช้ สติ ปัญญาทุก อย่าง เพื่อ เราจะได้ ถวายทุก คนให้ เป็น ผู้ใหญ่ แล ้ว ในพระเยซู
คริสต์ 29 เพราะเหตุ นั้น ข้าพเจ้า จึง กระทํา การงานด้วย โดยความอุตสาหะตามการกระทํา
ของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิก
์ ระทําอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า

2
พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู ทั
้ ง้ ปวง

1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู ว่
้ า

ข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มากเพียงไรเพื่อท่าน เพื่อชาวเมืองเลา
ดี เซ ีย และเพื่อ คนทัง้ ปวงที่ ยงั ไม่ เห ็น หน้า ของข้าพเจ้า ในฝ่ายเนื้ อ หนั ง 2 เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั
ความชูใจ และเข้าติดสนิ ทกันในความรัก และมัน
่ ใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความเข้าใจ
และเข้า ในความรู ค
้ วามลึ กล ับ ของพระเจ้า และของพระบิดาและของพระคริสต์ 3 ซึ่ง คลัง
สติ ปัญญาและความรู ทุ
้ กอย่างทรงปิด ซ่อนไว้ในพระองค์ 4 ข้าพเจ้า กล่าวเช่น นี้ เพื่ อม ิ ให้ ผู้
ใดล่อลวงท่านด้วยคําชักชวนอันน่าฟัง 5 เพราะถึงแม้วา่ ตัวของข้าพเจ้าไม่อยูกั
่ บท่าน แต่ใจ
ของข้าพเจ้า ยัง อยู่กั บท ่าน และมี ความชื่นชมยินดี ที่ ได้ เห ็ นท่า นอยู่กัน อย่างเรียบร้อย และ
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เห็น ความเชื่ อม ัน
่ คงของท่านในพระคริสต์ 6 เหตุ ฉะนั ้น ตามที่ ท่านได้ ต้อนรับ เอาพระเยซู
คริสต์ เจ้ ามาแล้ว อย่างไร ก็ ให้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ในพระองค์ อย่างนั ้น ต่อ ไป 7 โดยท่านได้ ถู กวาง
รากลงไว้แล้ว และถูกก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ให้สมบูรณ์ และถูกตัง้ ให้มัน
่ คงอยูใ่ นความ
เชื่อตามที่ท่านได้รบ
ั การสอนมาแล้วนัน
้ จึงเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณอยูใ่ นนั ้น
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนี ยมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์

จง ระวัง ให้ ดี เกรง ว่า จะ มี ผู้ ใด ทําให้ ท่าน ตก เป็น เหยื่ อด ้วย หลัก ปรัชญา และ ด้วย คํา
ล่อลวงอัน ไม่ มี สาระ ตามธรรมเนี ยมของมนุษย์ ตามหลัก การต่างๆที่ เป็น ของโลก ไม่ใช่
ตามพระคริสต์ 9 เพราะว่า ในพระองค์ นั้น สภาพของพระเจ้า ดํารงอยู่ อย่างบริบูรณ์ 10 และ
ท่านได้ความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ
8

บัพติศมาคือความตายและการฟื้ นขึ้น

11 ในพระองค์นั ้น ท่านได้รบ
ั เข้าสุหนัต ซึ่งเป็นการเข้าสุหนัตที่มอมนุ
ื
ษย์มิได้กระทํา โดยที่

ท่านได้สละกายแห่งความบาปของเนื้ อหนั งเสีย โดยการเข้าสุ หนัตแห่งพระคริสต์ 12 ได้ถูก
ฝังไว้กับพระองค์ในบัพติศมา ซึ่งท่านได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วย โดยความเชื่อในการกระ
ทําของพระเจ้า ผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย 13 และท่านที่ตายแล้ว
ด้วยความบาปทัง้ หลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้ อหนั งของท่านมิได้เข้าสุหนั ต พระองค์ได้
ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกันกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทัง้ หลายของท่าน
พระราชบัญญัติแห่งพิธต
ี ่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั ้น

พระองค์ ทรงลบกรมธรรม์ ในข้ อบ ัญญั ติ ต่างๆที่ ต่อ ต้านเราอยู่ ซึ่ง ขัด ขวางเราและได้
ทรงหยิบ เอาไปเสีย ให้ พ้น โดยทรงตรึง ไว้ที่ กางเขนของพระองค์ 15 พระองค์ ทรงปลดเทพ
ผู้ ครองและศั กด ิ เทพเสีย พระองค์ ได้ ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั ้น 16 เหตุ
ฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรําท่านในเรือ
่ งการกินการดื่ม ในเรือ
่ งการถือเทศกาล วัน
ต้นเดือน หรือวันสะบาโต 17 สิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ ที่จะมีมาในภายหลัง แต่
กายนั ้นเป็นของพระคริสต์
14

จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก
อย่า ให้ผู้ ใดโกงบําเหน็ จ ของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัว ลงและกราบไหว้ทูต สวรรค์ ใฝ่
ฝันในสิง่ เหล่านั ้ นที ่เขาไม่ ได้ เห็น ผยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้ อหนั ง 19 และไม่ ได้ ยึ
ดมน
ั ่ ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะ ศีรษะนั ้นเป็นเหตุ ให้กายทัง้ หมดได้ รบ
ั การบํารุ งเลี้ยงและ
ติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆ จึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั ้น 20 ถ้า
ท่านตายกับ พระคริสต์ พ้น จากหลัก การต่างๆที่ เป็น ของโลกแล้ว เหตุ ไฉนท่านจึ งม ี ชี วิตอ
ยู่ เหมือนกับ ว่า ท่านยัง อยู่ ฝ่ายโลก ยอมอยู่ ใต้ กฎต่างๆ 21 (เช่น “อย่า แตะต้อง� “อย่า ชิม�
“อย่าเอามือหยิบ� 22 ซึ่งทัง้ หมดจะพินาศเมื่อทําดังนั ้น� อันเป็นหลักธรรมและคําสอนของ
มนุษย์ 23 จริงอยู่สิ ่งเหล่านี้ ดูท่าที มีปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การถ่อมตัวลง และการ
ทรมานกาย แต่ไม่มีประโยชน์ อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้ อหนั ง
18

3
จงแสวงหาสิง่ ที่อยูเบื
่ ้องบน

ถ้า ท่านรับ การทรงชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาด้วยกั นก ับ พระคริสต์ แล้ว ก็ จงแสวงหาสิง่ ซึ่ง อยู่
เบื้องบนในที่ ซ่ึง พระคริสต์ ทรงประทับ ข้างขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 2 จงฝัง ความคิด ของ
ท่านไว้กับสิง่ ทัง้ หลายที่อยูเบื
่ ้องบน ไม่ใช่กับสิง่ ทัง้ หลายซึ่งอยูที
่ ่แผ่นดินโลก 3 เพราะว่าท่าน
1
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ได้ตายแล้วและชีวต
ิ ของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 4 เมื่อพระคริสต์ผูทรงเป็
้
นชีวต
ิ
ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั ้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย
จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
5 เหตุฉะนั ้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้ คือการล่วงประเวณี การโสโครก
ราคะตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึ่งเป็นการนั บถือรู ปเคารพ 6 เพราะสิง่ เหล่า
นี้ พระอาชญาของพระเจ้าก็ลงมาแก่บุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง 7 ครัง้ หนึ่ งท่านเคยดําเนิ นตาม
สิง่ เหล่านี้ ด้วย ครัง้ เมื่อท่านยังดํารงชีวต
ิ อยูก
่ ับสิง่ เหล่านี้ 8 แต่บัดนี้ สารพัดสิง่ เหล่านี้ ท่านจง
เปลื้องทิง้ เสียด้วย คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การหมิน
่ ประมาท คําพูด
9
หยาบโลนจากปากของท่าน อย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ถอดทิง้ มนุษย์เก่ากับการ
ปฏิ บั ติ ของมนุษย์ นั้น เสีย แล้ว 10 และได้ สวมมนุษย์ ใหม่ ที่ กําลัง ทรงสร้างขึ้น ใหม่ ในความรู ้
ตามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้ได้ ทรงสร้างขึ้นนั ้น 11 อย่างนี้ ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว
ไม่ เป็น ผู้ ที่ เข ้าสุ หน ัต หรือ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต พวกคนต่างชาติ หรือ ชาวสิ เธีย ทาสหรือ ไทยก็ ไม่
เป็น แต่ ว่า พระคริสต์ ทรงเป็น สารพัด และทรงดํารงอยู่ ในสารพัด 12 เหตุ ฉะนั ้น ในฐานะที่
เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่ บริสุทธิและเป็
นพวกที่ ทรงรัก จงสวมใจเมตตา
์
13
ใจปรานี ใจถ่ อม ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้นาน จงผ่อนหนั กผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และ
ถ้า แม้วา่ ผู้ ใดมี เรือ
่ งราวต่ อก ั นก ็ จงยกโทษให้กัน และกัน พระคริสต์ ได้ ทรงโปรดยกโทษให้
ท่านฉั นใด ท่านจงกระทําอย่างนั ้นเหมือนกัน 14 แล้วจงสวมความรักทับสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด
เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิง่ ไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ 15 และจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้า
ครอบครองอยู่ ในใจของท่านทัง้ หลาย ในสันติ สุ ขน ั ้ นทรงเรียกท่านทัง้ หลายไว้ ให้ เป็น กา
ยอันเดียวด้วย และท่านทัง้ หลายจงขอบพระคุณ 16 จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดํารงอยู่
ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทัง้ สิน
้ จงสัง่ สอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดี เพลง
สรรเสริญ และเพลงฝ่ายจิต วิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณ จากใจของท่านถวาย
องค์พระผู้เป็นเจ้า 17 และเมื่อท่านจะกระทําสิง่ ใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตาม จง
กระทําทุกสิง่ ในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั ้น
หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย

18 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็ นการสมควรในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 19 ฝ่ายสามี

ก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง 20 ฝ่ายบุตรทัง้ หลายจงเชื่อฟังบิดามารดา
ของตนทุกอย่าง เพราะการนี้ เป็ นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า 21 ฝ่ายบิดาก็อย่ายัว่
บุตรของตนให้ ขัดเคืองใจ เกรงว่า เขาจะท้อใจ 22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อ ฟัง ผู้ ที่ เป็น นายของ
ตนตามเนื้ อ หนั ง ทุก อย่าง ไม่ใช่ ตามอย่างคนที่ ทํา แต่ ต่อ หน้า อย่างคนประจบสอพลอ แต่
ทํา ด้วยนํ้า ใสใจจริงด ้วยความเกรงกลัว พระเจ้า 23 ไม่ ว่า ท่านจะทํา สิง่ ใดก็ จงทํา ด้วยความ
เต็มใจ เหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์ 24 ด้วยรู แล
้ ้วว
่าท่านจะได้รบ
ั มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบําเหน็ จเพราะท่านปรนนิ บัติพระคริสต์ เจ้า
25
อยู่ ส่วนผูที
้ ่ทําความผิดกจ
็ ะได้รบ
ั ผลตามความผิดที่เขาได้ทํานั ้นและไม่มีการทรงเห็นแก่
หน้าผู้ใดเลย

4

1 ฝ่ายนายก็จงทําแก่เหล่าทาสของตนตามความยุติธรรมและสมํ่าเสมอกัน

ว่าท่านก็มีนายองค์หน่งึ ในสวรรค์ด้วย
หน้าที่ของคริสเตียน

เพราะท่านรู ้
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จง ขะมักเขม้น ใน การ อธิษฐาน จง เฝ้า ระวัง อยู่ ใน การ นั ้น ด้วย ขอบ พระ คุ ณ 3 และ
อธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสําหรับพระวาทะนั ้น ให้
เรากล่าวความลึ กล ับ ของพระคริสต์ ที่ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา อยู่ ก็ เพราะเหตุ นี้ 4 เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ กล ่าวชีแ
้ จงข้อความตามสมควรที่ ข้าพเจ้า ควรจะกล่าวนั ้น 5 จงดําเนิ น ชี วิตก ับ คน
ภายนอกด้วยใช้ สติ ปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้ วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณ
เสมอ ปรุ งด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู ว่้ าควรตอบทุกคนอย่างไร
2

ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุ งโรม
ผู้เป็นน้ องชายที่รัก และเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซ่ือ และเป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า
ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะบอกให้ท่า นทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้า ใช้ ผู้
นี้ ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้เขาทราบถึงความเป็นอยู่ของท่าน และเพื่อให้เขาหนุน
นํ้าใจของท่าน 9 ให้ โอเนสิ มัส ผู้ เป็น น้ องชายที่รก
ั และสัตย์ ซื่อ ซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในพวกท่าน
ไปด้วย เขาทัง้ สองจะเล่า ให้ท่า นทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ นี่ 10 อาริส ทารคัส เพื่อนร่วม
ในการถูก จองจํา กับ ข้าพเจ้า และมาระโก ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส ฝากความคิดถึง
มายังท่านทัง้ หลาย (ท่านก็ได้รับคําสัง่ ถึงเรือ
่ งมาระโกแล้วว่า ถ้าเขามาหาท่าน ก็จงรับรอง
เขา� 11 และเยซูซ่ึงมีช่ออ
ี า ยุสทัส ก็เช่นกัน ซึ่งอยูใ่ นคณะที่เข้าสุหนั ต จําเพาะคนเหล่านี้
ื กว่
เท่านั ้นเป็นเพื่อนร่วมการกับข้าพเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นทีหน
่ ุนใจของข้าพเจ้า
12 เอปาฟรัส คนหนึ่ งในพวกท่านและเป็ นผู้รับใช้ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่าน
ด้วยเขาสู้ อธิษฐานเผื่อ ท่านอยู่เสมอ หวังจะให้ท่านเจริญเป็น ผู้ ใหญ่ และบริบู รณ์ ในการซึ่ง
ชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิง่ 13 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขาตรากตรําทํางานมากเพื่อ
ท่านและเพื่อคนที่ อยู่ในเมืองเลาดีเซียและเพื่อคนที่ อยู่ในเมืองฮิเอราบุรี 14 ลูกาแพทย์ที่ รั
กกับเดมาสฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน 15 ขอฝากความคิดถึงมายังพวกพี่น้องที่ อยู่ใน
เมืองเลาดี เซ ี ยก ั บน ิมฟัส และคริสตจักรที่ อยู่ ในเรือนของเขาด้วย 16 และเมื่อ พวกท่านได้
อ่านจดหมายฉบับนแล้
ี้ ว จงส่งไปให้อา่ นในคริสตจักรที่อยูเมื
่ องเลาดีเซียด้วย และจดหมาย
17
ที่มาจากเมืองเลาดี เซียฉบับนัน
้ ท่านก็ จงอ่านด้วย และจงบอกอารคิปปั สว่า “การรับใช้
ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า นั ้น จงระวัง กระทํา ให้สําเร็จ � 18 คํา แสดงความคิดถึง นี้
เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล ขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้า ขอให้พระคุณดํารง
อยู่กับท่านด้วยเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงชาวโคโลสี และส่งโดยที คิกัสและโอเนสิ
มัส�
7 ทีคิกัส
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล สิ ลาสและทิ โมธี เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 52 และพวกคริสเตียนที่ เมือง
เธสะโลนิ กาก ็ รู จั
้ ก ท่านทัง้ สามนี้ ด้วย (1:1) เปาโลเป็น ผู้ ก่อ ตัง้ คริสตจักรที่ เมืองเธสะโลนิ
กา (กจ 17:1-10) เรารู ไม่
้ มากเกี่ยวกับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิ กา แต่ เรา
ทราบจากกิจการ 17:2 ว่าเปาโลได้ ประกาศอยู่ที่ นั ่นเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า 3 สัปดาห์ หรือ 3
วัน สะบาโต จดหมายสองฉบั บน ี้ (1 และ 2 เธสะโลนิ กา) ดู เหมือนว่า เป็น จดหมายฉบับ
แรกๆของเปาโลมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เราเชื่อว่าจดหมายสองฉบับนี้เขียนขึ้นในเวลาไม่
ห่างกัน เท่าไร และเขียนขึ้น ขณะที่ เปาโล สิ ลาสและทิ โมธี ยัง อยู่ ที่ เมืองโคริน ธ์ (กจ 18:5)
และเป็นเวลาที่เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กานน
ั ่ เอง
ในขณะที่ เปาโลอยู่ ที่ เมืองเธสะโลนิ กาไม่ นานเท่าไร ก็ มี ฝูง ชนชุ มนุ มกัน ข่มขู่ ท่าน และ
ท่านได้ หนี ไป (กจ 17:1-9) แต่ หลัง จากนั ้น เปาโลได้ ส่ง สิ ลาสและทิ โมธี ให้กล ับ ไปที่ นั่ นอ ีก
(3:1-2) และคริสตจักรที่ดีก็ได้เกิดขึ้น
เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี้ก็คือ เพื่อให้พวกคริสเตียนนี้ ได้เข้าใจถึงความจริงของการ
เสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระเยซูและเพื่อหนุนใจเขาให้มีการดําเนิ นชีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
โปรดสังเกตว่า ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู (1:910; 2:19-20; 3:13; 4:14-18; 5:23)
แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิ กา
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กา ในพระเจ้าพระ
บิดาและพระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซู คริสต์ เจ้า ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านทัง้
หลายเสมอ และเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่าน 3 ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระบิดา
ของเรา เราระลึกถึงอย่างไม่หยุดหย่อนในกิจการที่เกิดจากความเชื่อของท่าน และการงาน
ที่เนื่ องมาจากความรัก และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของเรา 4 พี่ น้ องทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รัก เราทราบแน่ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงสรรท่านทัง้
หลายไว้แล้ว 5 เพราะข่าวประเสริฐ ของเรามิ ได้ มาถึง ท่านด้วยถ้อยคํา เท่านั ้น แต่ ด้วยฤทธิ์
เดช และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ ยม ตามที่ ท่านทัง้ หลายรู ้
อยู่แล ้ วว ่า เราเป็น คนอย่างไรในหมู่ พวกท่านเพราะเห็น แก่ ท่าน 6 และท่านก็ ทําตามอย่าง
ของเรา และขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่ ท่านได้รบ
ั ถ้อยคํานั ้นด้วยความยากลําบากเป็ นอ
ันมาก พร้อมด้วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 7 เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่าง
แก่ ทุ กคนที่ เชื่อ แล้ว ในแคว้น มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายา 8 เพราะว่า พระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนี ยและแคว้นอาคา
ยาเท่านั ้น แต่ ความเชื่อ ของท่านในพระเจ้า ได้ เลื่องลือ ไปทุก แห่ง หน จนเราไม่ จําเป็น ต้อง
พูดอะไรอีก 9 เพราะคนเหล่านั ้ นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่า ที่เราได้เข้ามาหาท่านทัง้ หลาย
นั ้น เป็น อย่างไร และกล่าวถึง การที่ ท่านได้ ละทิง้ รู ป เคารพและหัน มาหาพระเจ้า เพื่อ รับ ใช้
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยูและเที
่
่ยงแท้ 10 และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซู ผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่
จะมีมาภายหน้านั ้น
1
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2
ความรับผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสริฐ
1 พีน้
่ องทัง้ หลาย

ท่านเองก็ทราบว่า การที่เรามาหาท่านนั ้นไม่ได้ไร้ประโยชน์ เลย 2 แต่ถึง
แม้ ว่าเราต้องทนการยากลําบากและได้ รบ
ั การอัปยศต่างๆมาแล้ วที่เมืองฟี ลิปปี ซึ่งท่านก็
ทราบอยู่ เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ ท่าน
ทัง้ หลาย โดยเผชิญ กับ อุปสรรคมากมาย 3 เพราะว่า คํา เตือนสติ ของเรามิ ได้ เก ิ ดมาจาก
การหลอกลวง หรือ การโสโครก หรืออ ุ บายใดๆ 4 แต่ ว่า พระเจ้า ทรงเห็น ชอบที่ จะมอบข่าว
ประเสริฐ ไว้ กับ เรา เราจึง ประกาศไป ไม่ใช่ เพื่อ ให้ เป็ นที ่ พอใจของมนุษย์ แต่ ให้ เป็ นที ่ พอ
พระทัย ของพระเจ้า ผู้ ทรงชันสูตรใจเรา 5 เพราะว่า เราไม่ ได้ ใช้ คํา ยกยอในเวลาใดเลย ซึ่ง
ท่านก็ รู อ
้ ยู่ หรือมิได้ ใช้คําพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา
6 และแม้ในฐานะเป็ นอัครสาวกของพระคริสต์ เราจะเรียกร้องให้เป็ นภาระก็ได้ แต่เราก็ไม่
แสวงหาสง่าราศี จากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่น 7 แต่ ว่าเราอยู่ในหมู่พวก
ท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยน เหมือนพี่ เลี้ยงที่ เลี้ยงดู ลูก ของตน 8 เมื่อ เรารัก ท่านอย่างนี้
แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั ้น แต่
อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านเป็ นที่รก
ั ยิง่ ของเรา 9 พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านคงจําได้
ถึง การทํางานอัน เหน็ ดเหนื่ อย และความยากลําบากของเราเมื่อ เราประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้า ให้แก่ ท่าน เราทํางานทัง้ กลางคืน และกลางวัน เพื่อ เราจะไม่ เป็น ภาระแก่ ผู้ ใด
ในพวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายเป็นพยานฝ่ายเรา และพระเจ้าก็ ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้
ประพฤติตัวบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และปราศจากข้อตําหนิ ในหมู่พวกท่านที่เชื่อ 11 ดังที่ท่านรู ้
แล้วว่า เราได้เตือนสติ หนุนใจและกําชับท่านทุกคน ดังบิดากระทําต่อบุตร 12 เพื่อให้ท่าน
ดําเนิ นชีวต
ิ อย่างสมควรต่อพระเจ้า ผูทรงเรี
้
ยกท่านให้เข้ามาในอาณาจักรและสง่าราศีของ
พระองค์
จงระวังการข่มเหงเหมือนที่พวกยิวได้เคยกระทํา
13 เพราะเหตุนี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อน เพราะว่าเมื่อท่านทัง
้ หลายได้รบ
ั
พระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยน
ิ จากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์ แต่ได้รับ
ไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกําลังทํางานอยูภ
่ ายในท่านทัง้ หลาย
ที่เชื่อด้วย 14 ด้วยว่า พีน้
่ องทัง้ หลาย ท่านได้ปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรของพระเจ้าในแคว้น
ยูเดียที่ อยู่ฝ่ายพระเยซู คริสต์ เพราะว่าท่านได้ รบ
ั ความลําบากจากพลเมืองของตนเหมือน
15
อย่างที่เขาเหล่านั ้นได้รบ
ั จากพวกยิว พวกยิวได้ปลงพระชนม์พระเยซูเจ้า และได้ประหาร
ชีวต
ิ พวกศาสดาพยากรณ์ ของเขาเอง และได้ ข่มเหงพวกเรา และขัด พระทัย พระเจ้า และ
เป็นปฏิ ปักษ์ ต่อคนทัง้ ปวง 16 โดยที่ ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่ คนต่างชาติเพื่อจะให้พวก
นั ้น รอดได้ เพื่อ ‘ให้การบาปของเขาเต็ม เปี่ ยมเสมอ� แต่ ในที่สุด พระพิโรธได้ ตกลงบนเขา
17 พีน้
่ องทัง้ หลาย แต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง พรากไปแต่กายเท่านั ้น
ไม่ใช่ จิตใจ เราจึง ขวนขวายปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะเห็น หน้า ท่านอีก 18 เพราะเหตุ นั้น เรา
อยากมาหาท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า คือ เปาโลอยากมาหนแล้ว หนเล่า แต่ ซาตานได้ ขัด ขวาง
เราไว้ 19 เพราะอะไรเล่า จะเป็น ความหวัง หรือ ความยินดี หรือ มงกุฎ แห่งความชื่นชมยินดี
ของเรา จําเพาะพระพักตร์พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ พระองค์ จะเสด็จ
มา ก็ มิใช่ท่านทัง้ หลายดอกหรือ 20 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นสง่าราศี และความยินดี ของ
เรา

1 เธสะโลนิ กา 3:1

1304

1 เธสะโลนิ กา 4:9

3
คําแนะนํา ความรัก และคําอธิษฐานของเปาโล
1 เหตุฉะนั ้นเมื่อเราทนอยูต
่ ่อไปอีกไม่ได้แล้ว เราจึงเห็นชอบที่จะถูกปล่อยไว้ที่กรุงเอเธนส์
2
ตามลําพัง และได้ ให้ ทิ โมธี น้องชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเป็น เพื่อน
ร่วมงานของเราในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ ไปหาพวกท่าน เพื่อ จะได้ ตัง้ พวกท่าน
ไว้ให้มัน
่ คง และเพื่อจะได้ ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรือ
่ งความเชื่อของท่าน 3 เพื่อจะได้
ไม่มี ใครหวัน
่ ไหวด้วยการยากลําบากเหล่า นี้ ท่านเองก็ รู แล
้ ้ วว ่า เราถูก ทรงกําหนดไว้แล ้ว
สําหรับการนั ้น 4 ด้วยว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทัง้ หลาย เราได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่า เราจะ
ต้องทนการยากลําบาก แล้ว ก็ เป็น จริง อย่างนั ้น ตามที่ ท่านก็ รู อ
้ ยู่ แล้ว 5 เพราะเหตุ นี้ เมื่อ
ข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อจะได้รู ถึ
้ งความเชื่อของท่าน เกรงว่า
ผู้ ทดลองนั ้น ได้ ทดลองท่านด้วยประการหนึ่ ง ประการใด แล ้ วงานของเราก็ จะเป็นการเสีย
เปล่า 6 แต่ บัดนี้ เมื่อ ทิ โมธี ได้ จากพวกท่านมาถึง พวกเราแล้ว และได้ นํา ข่าวดี มาบอกเรา
เรือ
่ งความเชื่อและความรักของท่านทัง้ หลาย และว่าท่านได้ระลึกถึงเราอยูเ่ สมอด้วยความ
หวังดี และใฝ่ฝันจะเห็นเราเหมือนอย่างเราใฝ่ฝันจะเห็นท่านดุจกัน 7 พี่น้ องทัง้ หลาย โดย
เหตุ นี้ ความเชื่อ ของท่านได้ ทําให้ เราบรรเทาจากความทุกข์ ยากและความลําบากของเรา
8 เพราะว่าถ้าท่านมัน
่ คงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็สดชื่น 9 เราจะขอบพระคุณ
พระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สําหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซ่ึงเรามีอยูเพราะ
่
ท่าน จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ของเรา 10 เราอธิษฐานมากมายทัง้ กลางวันกลางคืน เพื่อ
จะได้เห็นหน้าท่านอีก และจะได้เพิม
่ เติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยงั บกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์
11 บัดนี้ ขอพระเจ้า เองและพระบิดาของเรา และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของเรา
ทรงนําทางเราไปถึงท่าน 12 และขอองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทัง้ หลายจําเริญและบริบู
รณ ์ ไปด้วยความรัก ซึ่ งก ัน และกัน และแก่ คนทัง้ ปวง เหมือนเรารัก ท่านทัง้ หลายดุจ กัน
13 เพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตังม
้ ัน
่ คงอยูใ่ นความบริสุทธิ์ ปราศจากข้อตําหนิ
ต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระบิดาของเรา ในเมื่อพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราจะ
เสด็จมากับวิสุทธิชนทัง้ ปวงของพระองค์

4
จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์

1 พีน้
่ องทัง้ หลาย

ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่า ท่านได้เรียน
จากเราแล้วว่าควรจะดําเนิ นชีวต
ิ อย่างไร จึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ขอให้ท่านดําเนิ น
2
ตามอย่างนั ้นยิง่ ๆขึ้นไป เพราะท่านทัง้ หลายทราบคําบัญชาซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านโดยพระ
เยซู เจ้ าแล้ว 3 เพราะนี่ แหละเป็น พระประสงค์ ของพระเจ้า คือ ให้ ท่านเป็น คนบริสุทธิ์ เว้น
เสียจากการล่วงประเวณี 4 เพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู จ
้ ักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริ
สุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ 5 มิใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รูจั
้ กพระเจ้า
6 เพื่อไม่ให้ผูใดทํ
้
าล่วงเกินและลักลอบต่อพีน
่ ้ องในเรือ
่ งใดๆเลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็น ผู้ทรงสนองโทษต่อ บรรดาคนที่ กระทํา อย่างนั ้น เหมือนอย่างที่ เราได้ บอกไว้ก่อน
แล้ว และได้ เป็น พยานแล้ว ด้วย 7 เพราะพระเจ้า มิ ได้ ทรงเรียกเราให้เป็น คนลามก แต่ ทรง
เรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ 8 เหตุฉะนั ้นคนที่ปัดทิง้ มิได้ปัดทิง้ มนุษย์ แต่ได้ปัดทิง้ พระเจ้า ผู้
ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิข
์ องพระองค์ให้แก่เราทัง้ หลายด้วย 9 ส่วนเรือ
่ งการ
รัก พี่ น้องทัง้ หลายนั ้น ไม่ จํา เป็ นที ่ จะให้ ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่าน เพราะว่า ตั วท ่านเองก็ รบ
ั คํา
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สอนจากพระเจ้า แล้ วว ่า ให้รก
ั ซึ่ งก ัน และกัน 10 ความจริง ท่านได้ ประพฤติ ต่อ บรรดาพี่ น้อง
ทัว่ แคว้นมาซิโดเนี ยเช่นนั ้นอยู่ แต่พี่น้ องทัง้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีข้ึนอีก
11 และจงตัง
้ เป้าว่าจะอยู่อย่างสงบ และทํากิจธุระส่วนของตน และทําการงานด้วยมือของ
ตนเอง เหมือนอย่างที่ เรากําชั บท ่านแล้ว 12 เพื่อ ท่านจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามอย่างที่ สมควร
ต่อหน้าคนเหล่านั ้นที่อยูภายนอก
่
และเพื่อท่านจะไม่ขาดสิง่ ใดเลย
การเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน
แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อยากให้ท่านไม่ ทราบถึง เรือ
่ งคนเหล่านั ้ นที ่ ล่วงหลับ ไป
แล้ว เพื่อ ท่านจะไม่ เป็น ทุกข์ โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆที่ ไม่มี ความหวัง 14 เพราะถ้า เราเชื่อ ว่า
พระเยซูทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปใน
พระเยซู นั ้น พระเจ้า จะทรงนํา คนเหล่า นั ้น มากับ พระองค์ ด้วย 15 ในข้อ นี้ เราขอบอกให้ท่า
นทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยงั เป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั ้ นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้ 16 ด้วยว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสําเนี ยงของเทพบดี และด้วย
เสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 17 หลังจาก
นั ้นเราทัง้ หลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถู กรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั ้น เพื่อ
จะได้ พบองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในฟ้า อากาศ อย่างนั ้น แหละเราก็ จะอยู่ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
เป็นนิ ตย์ 18 เหตุฉะนั ้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้ เถิด
13

5
คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ
1 แต่ พี่น้ องทัง
้ หลาย เรือ
่ งวันและเวลาที่ ทรงกําหนดไว้นั ้น ไม่จําเป็นจะต้องเขียนบอกให้
ท่านรู ้ 2 เพราะท่านเองก็รูด
้ ีแลวว
้ ่า วันขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาใน
เวลากลางคืน 3 เมื่อเขาพูดว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว� เมื่อนั ้นแหละความพินาศก็ จะ
มาถึงเขาทั นที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่ มีครรภ์ เขาจะหนี ก็ไม่พ้น 4 แต่พี่น้ อง
ทัง้ หลาย ท่านไม่ ได้ อยู่ในความมืดแล้ว เพื่อวันนั ้นจะไม่ มาถึงท่านอย่างขโมยมา 5 ท่านทัง้
หลายเป็น บุตรของความสว่าง และเป็น บุตรของกลางวัน เราทัง้ หลายไม่ ได้ เป็น ของกลาง
คืน หรือ ของความมืด 6 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ เราหลับ เหมือนอย่างคนอื่น แต่ ให้ เราเฝ้า ระวัง
และไม่ เมามาย 7 เพราะว่าคนนอนหลั บก ็ ยอ
่ มหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ ยอ
่ มเมา
ในเวลากลางคืน 8 แต่ เมื่อ เราเป็น ของกลางวัน แล้ว ก็ อย่า ให้ เราเมามาย จงสวมความเชื่
อก ับ ความรัก เป็น เกราะป้อ งกั นอก และสวมความหวัง ที่ จะได้ ความรอดเป็น หมวกเหล็ก
9 เพราะว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงกําหนดเราไว้สําหรับ พระอาชญา แต่ สําหรับ ให้ ได้ รับ ความรอด
โดยพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 10 ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะ
ตื่นอยูห
่ รือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์
การอําลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
และต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ ท่านกําลังทําอยู่นั ้น
12 พี่ น้ องทัง
้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้รู จั
้ ก คนที่ ทํางานอยู่ ในพวกท่าน และปกครองท่าน
13
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน จงเคารพเขาให้มากในความรักเพราะงานที่เขา
ได้ กระทํา และจงอยู่ อย่างสงบสุ ขด ้ว ยกัน 14 แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอเตือนสติ พวกท่าน
ให้ ตัก เตือนคนที่ เกะกะ หน ุน นํ้าใจผู้ ที่ ท้อใจ ชู กําลัง คนที่ อ่อนกําลัง และมี ใจอดเอาเบาสู้
ต่อ คนทัง้ ปวง 15 ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ คนใดทํา ชัว่ ตอบแทนการชัว่ ต่อ คนอื่น แต่ จงหาทางทํา
ดี เสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทัง้ ปวงด้วย 16 จงชื่นบานอยู่เสมอ 17 จงอธิษฐานอย่าง
11 เหตุ ฉะนั ้นจงหนุนใจกัน
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สมํ่าเสมอ 18 จงขอบพระคุณ ในทุก กรณี เพราะนี่ แหละเป็น นํ้า พระทัย ของพระเจ้า ในพระ
เยซู คริสต์ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 19 อย่า ดับ พระวิญญาณ 20 อย่า ประมาทคํา พยากรณ์ 21 จงพิ
สู จน์ทุกสิง่ สิ ่งที่ ดีนัน
้ จงยึดถือไว้ให้มัน
่ 22 จงเว้นเสียจากสิง่ ที่ ดู เหมือนชัวท
่ ุกอย่าง 23 และ
ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตัง้ ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อ
พระเจ้าให้ทรงรักษาทัง้ วิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จน
ถึง วั นที ่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราเสด็จ มา 24 พระองค์ ผู้ ทรงเรียกท่านนั ้น
สัตย์ซื่อ และพระองค์ จะทรงทําให้สําเร็จ 25 พี่น้ องทัง้ หลาย จงอธิษฐานเพื่อเราด้วย 26 จง
ทักทายปราศรัย พวกพี่ น้องด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 27 ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้ หลาย
โดยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ท่านอ่านจดหมายฉบั บน ี้ ให้บรรดาพี่ น้องอัน บริสุทธิ์ ฟัง 28 ขอให้
พระคุณของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กั บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เธสะโลนิ กา

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่ 2 นี้ ในปีค�ศ� 53 ภายหลังที่ท่านเขียนจดหมายฉบับแรก
ไม่นาน ท่านได้ยน
ิ ข่าวว่าพวกคริสเตียนที่เมืองเธสะโลนิ กาได้เข้าใจว่า “วันของพระคริสต์�
(2:2) หรือ “วัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � คือ การเสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ 2 ของพระเยซู นั้น ใกล้
จะถึง แล้ว และเปาโลต้องการจะแก้ไขคํา สอนอื่นๆที่ ผิด ไป และต้องการจะอธิบายคํา สอน
อื่น เพิม
่ เติม เปาโลบอกเขาว่า เริม
่ แรกพระเยซู จะเสด็จ มาในเมฆเพื่อ รับ พวกคริสเตียนให้
ขึ้นอยู่บนสวรรค์ ก่อน และหลังจากนั ้น “ลูกแห่งความพินาศ� (2:3) จะปรากฏขึ้น และต่อ
ไป “คนนอกกฎหมาย� จะปรากฏในยุค 7 ปี แห่งความทุกข์ยิง่ ใหญ่แล้ว เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่า
บางคนที่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นได้กินอาหารที่โต๊ะของคริสตจักร โดยไม่ยอมทํางานหรือ
เขาประพฤติอย่างไม่ถูกต้อง เปาโลบอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อย่าให้เขากิน
คําคํานั บ
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กาในพระเจ้า พระ
บิดาของเราและพระเยซู คริสต์ เจ้า 2 ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของ
เรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด
1

เปาโล สิลวานั ส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิ กา
เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทัง้ หลายอยู่เสมอ และเป็นการ
สมควร เพราะความเชื่อของท่านก็ จําเริญยิง่ ขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่ มีต่อกันทวี
ขึ้น มากด้วย 4 ฉะนั ้น เราเองจึง อวดท่านทัง้ หลายต่อ บรรดาคริสตจักรของพระเจ้า ในเรือ
่ ง
ความเพียรและความเชื่อ ของท่าน ในการที่ ท่านถูก ข่มเหงทุก อย่างและการยากลําบากที่
ท่านอดทนอยูนั
่ ้น
3 พี่น้ องทัง
้ หลาย

การลงโทษต่อผู้ข่มเหง
5 ซึ่งเป็ นที่แสดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งจะพิสูจน์วา
่ ท่าน
เป็น ผู้ สมควรกับ อาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุ นั้น ท่านทัง้ หลายจึง กําลัง ทนทุกข์ อยู่ ด้วย
6 เพราะว่า เป็ นการยุ ติ ธรรมแล้ว ซึ่ง พระเจ้า จะทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้กับ
คนเหล่านั ้ นที ่ ก่อ ความยากลํา บากให้ กั บท ่า นทัง้ หลาย 7 และที่ จะทรงให้ ท่านทัง้ หลายที่
รับ ความยากลําบากนั ้น ได้ รับ ความบรรเทาด้วยกั นก ับ เรา เมื่อ พระเยซู เจ้ าจะปรากฏองค์
จากสวรรค์ พร ้ อมกับ หมู่ ทูต สวรรค์ ผู้ มี ฤทธิ์ของพระองค์ 8 ในเปลวเพลิง จะลงโทษสนอง
คนเหล่านั ้ นที ่ ไม่รู ้จัก พระเจ้า และแก่ คนที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 9 คนเหล่า นั ้น จะได้ รบ
ั โทษอัน เป็น ความพินาศนิ รัน ดร์ พ้น ไปจาก
พระพักตร์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และจากสง่า ราศี แห่ งพระอานุภาพของพระองค์ 10 ในวัน
นั ้น เมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มาเพื่อ รับ เกียรติ ในพวกวิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อ ให้เป็ นที ่
อัศจรรย์ใจแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ (เพราะท่านก็ ได้ เชื่อ คํา พยานของเรา� 11 เหตุ ฉะนั ้น เราจึง
อธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลายเสมอ ว่าพระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การ
ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกนั ้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์ เดชของพระองค์ ให้ ความประสงค์ ดี
ทุ กประการ และกิจการแห่ง ความเชื่อ ทุก อย่างสําเร็จ 12 เพื่อ พระนามของพระเยซู คริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจะได้ เกียรติ เพราะท่านทัง้ หลาย และท่านจะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะ
พระองค์ ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า
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2
ชาวเธสะโลนิ กาเข้าใจผิดในเรือ
่ งวันของพระคริสต์
บัดนี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย เรือ
่ งการซึ่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจะเสด็จ มา
และที่ พระองค์ จะทรงรวบรวมเราทัง้ หลายไปเป็น ของพระองค์ นั ้น เราขอวิงวอนท่านว่า
2 อย่า ให้ ใจของท่านหวัน
่ ไหวง่าย หรือ เป็น ทุกข์ รอ
้ นไป ไม่ ว่า จะเป็น โดยทางวิญญาณ หรือ
โดยทางคํา พูด หรือ โดยทางจดหมายเป็น เชิง ว่า มาจากเรา อ้างว่า วัน ของพระคริสต์ มาถึง
แล้ว 3 อย่า ให้ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่ ง ทางใดเลย เพราะว่า วัน นั ้น จะไม่ มาถึง
เว้น แต่ จะมี การล้ม ลงเสี ยก ่อน และคนแห่ง การบาปนั ้น จะประจั กษ ์ แจ้ง คือ ลูก แห่ง ความ
พินาศ 4 ผู้ กี ดก ั ้นขัด ขวางและยกตัว ขึ้น ต่อ สู้ อะไรๆที่ ได้ ชื่อ ว่า เป็น พระเจ้า หรือ อะไรๆที่ เขา
ไหว้นมัสการนั ้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตั วว่า
เป็น พระเจ้า 5 ท่านทัง้ หลายจํา ไม่ ได้ หรือว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ยังอยู่กั บท ่าน ข้าพเจ้า ได้ บอกเรือ
่ ง
นี้ ให้ ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็ รู จั
้ ก ผู้ นั้ นที ่ กําลัง หน่วงเหนี่ ยวมัน ไว้ในขณะนี้ เพื่ อม ัน จะ
ปรากฏออกมาได้ ต่อ เมื่อ ถึง เวลาของมัน 7 เพราะว่า อํา นาจลึ กล ับ นอกกฎหมายนั ้ นก ็ เริม
่
ทํางานอยู่ แล้ว เพียงแต่ ผู้ ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวเดีย
๋ วนี้ นั ้น จะยัง หน่วงเหนี่ ยวอยู่ จนกว่า ผู้ ที่
คอยหน่วงเหนี่ ยวนั ้น จะถูก พาออกไปเสีย 8 ขณะนั ้น คนนอกกฎหมายนั ้น จะปรากฏตัว ขึ้น
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญ
ให้สูญ ไปด้วยการปรากฏแห่ง การเสด็จ มาของพระองค์ 9 คือ ผู้ นั้ นที ่ มาโดยการดลบันดาล
ของซาตาน พร ้ อมกับ บรรดาการอิทธิฤทธิและหมายสํ
าคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความ
์
10
เท็จ และอุบายอธรรมทัง้ หลายสําหรับคนเหล่านั ้นทีพ
่ ินาศอยู่ เพราะเขาทัง้ หลายไม่ได้รับ
ความรัก แห่ง ความจริง ไว้เพื่อ จะรอดได้ 11 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงให้ ความลุ่ม หลงมา
ครอบงําเขา ให้เขาเชื่อสิง่ ที่เท็จ 12 เพื่อคนทัง้ หลายที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการไม่ชอบ
ธรรม จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน
1

การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
พี่ น้ องทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รก
ั ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เราจํา ต้องขอบพระคุณ พระเจ้า
เพราะท่านอยูเสมอ
่
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตัง้ แต่เริม
่ แรกให้ถึงที่รอด โดยพระ
วิญญาณทรงชําระตัง้ ท่านไว้ ให้ บริสุทธิ์ และโดยท่านได้ เชื่อ ความจริง 14 พระองค์ ได้ ทรง
เรียกท่านทัง้ หลายโดยทางข่าวประเสริฐ ของเรา เพื่อ จะได้ รบ
ั สง่า ราศี ของพระเยซู คริสต์
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา 15 เหตุฉะนั ้น พีน้
่ องทัง้ หลาย จงมัน
่ คงไว้ และยึดถือโอวาทที่ท่าน
ได้เรียนแล้ว ไม่ว่าจะด้วยคําพูด หรือด้วยจดหมายของเรา 16 บัดนี้ ขอให้พระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และพระเจ้า คือ พระบิดาของเรา ผู้ ทรงรัก เรา และประทานให้ เรามี
ความชูใจนิ รน
ั ดร์ และความหวังอันดีโดยพระคุณ 17 ทรงชูใจและตัง้ ใจของท่านไว้ให้มัน
่ คง
ในวาจาและในการกระทําอันดีทุกอย่าง
13

3
คําหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์

1 พีน้
่ องทัง้ หลาย

ในที่สุดนี้ จงอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะ
ได้ แผ่ไป และจะได้ รบ
ั เกียรติยศเหมือนอย่างที่ ได้ เป็นไปในหมู่ พวกท่านแล้ว 2 และเพื่อเรา
จะได้พ้นจากคนพาลชัว่ ร้าย เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อ 3 แต่ว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
จะทรงเสริมกําลังท่านทัง้ หลาย และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากการชัว่ ร้าย 4 เรามีความ
มัน
่ ใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เกี่ยวกั บท ่า นว่า ท่านกําลัง ประพฤติ และจะประพฤติ ต่อ ไปตาม
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ที่ เรากําชั บท ่าน 5 ขอองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงนํา ใจของท่านทัง้ หลายให้ เข ้า ในความรัก ของ
พระเจ้า และอดทนในการรอคอยพระคริสต์
จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
6 บัดนี้ พี่ น้ องทัง
้ หลาย เราขอกําชั บท ่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราว่า จงปลีก ตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุก คนที่ อยู่อย่างเกะกะ และไม่ ดําเนิ น
ตามโอวาทซึ่งเขาได้รบ
ั จากเรา 7 เพราะว่าตัวท่านเองก็รูอ
้ ยูว่
่ าท่านควรจะทําตามเราอย่างไร
เพราะเรามิ ได้ ประพฤติ เกะกะเลยเมื่อ เราอยู่ในหมู่ พวกท่าน 8 และเรามิ ได้ ทานอาหารผู้ใด
เปล่าๆ แต่ เราได้ ทํา การหนั กด ้วยความพากเพียรทัง้ กลางคืน และกลางวัน เพื่อ เราจะไม่
เป็นภาระแก่ คนหนึ่ งคนใดในพวกท่าน 9 มิใช่เพราะเราไม่ มี สิทธิ์ แต่ ว่าเพื่อทําตัวเป็นแบบ
อย่างให้ท่านทัง้ หลายทําตามเรา 10 แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่าน เราก็ได้กําชับท่านอย่างนี้ ว่า
ถ้า ผู้ ใดไม่ ยอมทํางาน ก็ อย่าให้เขากิน 11 เพราะเราได้ ยินว ่า มี บางคนในพวกท่านอยู่อย่าง
เกะกะ ไม่ทํางานอะไรเลย แต่ชอบยุงก
่ ับธุระของคนอื่น 12 เราจึงกําชับและเตือนสติคนเช่น
นั ้นโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ให้เขาทํางานด้วยใจสงบ และกินอาหาร
ของตนเอง 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านอย่า อ่อนใจที่ จะกระทํา การดี เลย 14 ถ้า ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง
ถ้อยคํา ของเราในจดหมายฉบั บน ี้ จงจดจํา คนนั ้น ไว้ อย่า สมาคมกับ เขาเลย เพื่อ เขาจะได้
อาย 15 อย่าถือว่าเขาเป็นศั ตรู แต่จงเตือนสติ เขาฉั นพี่น้องคนหนึ่ ง 16 บัดนี้ ขอให้องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า แห่ง สันติ สุข ทรงโปรดประทานสันติสุข ให้ แก่ ท่านทัง้ หลายทุก เวลาและทุก ทาง
ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดํารงอยู่กับท่านทุกคนเถิด 17 นี่ แหละเป็นคําคํานั บของข้าพเจ้าคือ
เปาโล ที่ เข ียนด้วยมือ ของข้าพเจ้า เอง ซึ่ง เป็น เครือ
่ งหมายในจดหมายทุก ฉบับ ข้าพเจ้า จึง
18
เขียนเช่น นี้ ขอให้ พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ดํารงอยู่ กั บท ่า
นทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�

1 ทิโมธี 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ทิโมธี

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค�ศ� 65 ยูนิ เกมารดาของทิโมธีเป็นชาวยิว บิดาของ
ท่านเป็นชาวกรีก และโลอิส ยายของท่านก็เป็นคริสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)
ทิ โมธีได้ รับเชื่อที่ เมืองลิ สตราโดยการประกาศของเปาโล แล้วทิโมธีได้ รับพิธีสุหนัตจาก
เปาโล (กจ 16:3) หลังจากนั ้นเปาโลได้พาทิโมธีรว่ มทางไปประกาศกับท่านด้วย
จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ 1 และ 2 ทิโมธี และทิตัสถูกเรียกโดยทัว่ ไปว่า “จดหมาย
สําหรับ ศิษ ยาภิ บาล� จดหมายสามฉบั บน ี้ ได้ ชื่อ นั ้น เพราะว่า ได้ เข ียนถึง ผู้ รับ ใช้ ของพระ
คริสต์ ซ่ึง เป็น ผู้ เลี้ยงดู คนของพระเจ้า ในสถานที่ ต่างๆ จดหมายฉบับ แรกจากเปาโลถึง ทิ
โมธีนี้ อาจจะเขียนขึ้นหลังจากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย (1:3; กจ
20:1) หรืออาจจะเขียนขึ้นหลังจากที่เปาโลได้รบ
ั การปลดปล่อยจากคุกที่กรุงโรม ทิโมธีอาจ
จะเป็นศิษย์ที่สนิทที่สุดกับเปาโล เพราะเปาโลได้เรียกท่านว่า “ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้า�
(1:2) ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้ สอนทิ โมธีเกี่ยวกับหน้าที่ ของศิษยาภิ บาลของคริสตจักร
ท้องถิน
ื ๆและเกี่ยวกับการสอนพวกคริสเตียน
่ คือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคริสตจักรอ่น
คําคํานั บ
อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้
รอดของเรา และพระเยซู คริสต์ เจ้ าผู้ทรงเป็น ความหวัง ของเรา 2 ถึง ทิ โมธี ผู้ เป็น บุตรแท้
ของข้าพเจ้า ในความเชื่อ ขอพระคุณ และพระกรุ ณาและสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของ
เราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
1 เปาโล

คําเตือนเรือ
่ งคําสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดๆ
3 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอร้องให้ ท่านคอยอยู่ ในเมือง
เอเฟซัส เพื่อ ท่านจะได้ กําชับ บางคนไม่ ให้ เขาสอนคํา สอนอื่นๆ 4 ทัง้ ไม่ ให้ เขาใส่ใจในเรือ
่ ง
นิ ยายต่างๆและเรือ
่ งลําดับ วงศ์ ตระกูล อัน ไม่ รู ้จบ ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เก ิด ปัญหามากกว่า ให้ เก
ิด ความจําเริญ ในทางของพระเจ้า อัน ดําเนิ น ไปด้วยความเชื่อ ก็ จงกระทํา ดัง นั ้น 5 แต่ จุด
ประสงค์แห่งพระบัญญัตินั ้ นก็คือ ความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสํานึ กอันดี
และจากความเชื่ ออ ัน จริงใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิด จุด ประสงค์ เลี่ยงไปจากสิง่ เหล่า นี้ หลงไปใน
ทางพูดเหลวไหล 7 และแม้วา่ เขาไม่เข้าใจคําที่เขากล่าวทัง้ สิง่ ที่เขายืนยัน เขาก็ยงั ปรารถนา
เป็น อาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั ติ 8 แต่ เราทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ดี ถ้า ผู้ ใดใช้
ให้ถูก ต้อง 9 คือ โดยรู ว้ า่ พระราชบัญญั ติ นั ้ นม ิ ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้สําหรับ คนชอบธรรม แต่ ทร
งบัญญั ติ ไว้สําหรับ คนอยู่ นอกพระราชบัญญั ติ และคนดื้ อด ้าน คนอธรรมและคนบาป คน
ไม่ บริสุทธิ์และคนหมิน
่ ประมาท คนฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่า คน 10 คนล่วง
ประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆที่ ขัดกับคําสอนอันถูก
ต้อง 11 ตามที่มีอยูในข่
่
าวประเสริฐอันมส
ี ง่าราศีของพระเจ้าผูเสวยสุ
้
ข คือข่าวประเสริฐที่ได้
ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั ้น
คําพยานของเปาโล
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ทรงชู กําลัง ข้าพเจ้า
ด้วยว่า พระองค์ ทรงถือว่า ข้าพเจ้า เป็น คนสัตย์ ซื่อ จึง ทรงตัง้ ข้าพเจ้า ให้ ปฏิบัติ พระราชกิจ
ของพระองค์ 13 ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั ้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิน
้ บัติ
่ ประมาท ข่มเหง และเป็นผูปฏิ
12
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1311

1 ทิโมธี 2:15

อย่างหยาบช้า แต่ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระกรุ ณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทําอย่างนั ้นกได้
็ กระทํา
ไปโดยความเขลาเพราะความไม่ เชื่อ 14 และพระคุณ แห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ของเรานั ้ นม
ี มากเหลือ ล้น พร ้ อมด้วยความเชื่อ และความรัก ซึ่ งม ี อยู่ ในพระเยซู คริสต์ 15 คํา นี้ เป็น คํา
สัตย์ จร ิง และสมควรที่ คนทัง้ ปวงจะรับ ไว้ คือ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาในโลกเพื่อ จะได้
ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั ้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก 16 แต่ว่าเพราะเหตุนี้ เอง
ข้าพเจ้าจึงได้รบ
ั พระกรุ ณา คือว่าเพื่อพระเยซู คริสต์จะได้ทรงสําแดงความอดกลัน
้ พระทัย
ทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั ้น ให้เป็นแบบอย่างแก่คนทัง้ ปวงที่ภายหลังจะ
เชื่อวางใจในพระองค์แล้วรับชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ 17 บัดนี้ พระเกียรติและสง่าราศีจงมีแด่พระมหา
กษั ตริยผู
์ ทรงพระเจริ
้
ญอยูนิ
่ รน
ั ดร์ ผูทรงเป็
้
นองค์อมตะ ซึ่งมได้
ิ ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรง
18
พระปัญญาแต่พระองค์เดียว สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน ทิ โมธีบุตรเอ๋ย คํากําชับนี้ข้าพเจ้า
ได้ให้ไว้กับท่านตามคําพยากรณ์ ซ่ึงมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่านั ้นท่านจะได้
เข้าสู้รบได้ดี 19 จงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสํานึ กอันดี ซึ่งข้อนี้ บางคนได้ละทิง้ เสีย ความเชื่อ
ของเขาจึงอับปางลง 20 ในคนเหล่านั ้นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้
แก่ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู ที
้ ่จะไม่หมิน
่ ประมาท

2
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษั ตริย์ ผู้นําประเทศ และคนทัง้ ปวง

เหตุ ฉะนั ้ นก ่อนสิ่ งอ ่น
ื ใด ข้าพเจ้า ขอเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้ วงิ วอนอธิษฐานทูล ขอ
และขอบพระคุณเพื่อคนทัง้ ปวง 2 เพื่อกษั ตริย์ทัง้ หลายและคนทัง้ ปวงที่มีตําแหน่ งสูง เพื่อ
เราจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างเงียบๆและสงบสุข ในทางที่ เป็น อย่างพระเจ้า และอย่างซื่ อสัตย์
3 การเช่นนี้ เป็ นการดีและเป็ นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา
4 ผู้ ทรงมี พระประสงค์ ให้คนทัง
้ ปวงรอด และให้มาถึงความรู ใ้ นความจริงนั ้น 5 ด้วยเหตุ ว่า
มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซู คริสต์ผู้
ทรงสภาพเป็นมนุษย์ 6 ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สําหรับคนทัง้ ปวง เหตุการณ์ นี้
เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ 7 และสําหรับการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตัง้ ไว้เป็นนั กเทศน์ และเป็
นอัครสาวก (ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย� และเป็ นครูสอนความเชื่อ
และความจริงแก่ คนต่างชาติ 8 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทัง้ หลายอธิษฐานใน
ที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน
1

คําแนะนําสําหรับสตรีในคริสตจักร

9 ฝ่ายพวกผูห
้ ญิงกเ็ หมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู จ
้ ักละอาย

และ
ความมี สติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ ถัก ผมหรือ ประดับ กายด้วยเครือ
่ งทองและไข่ มุ กหรือ เสื้อผ้า
ราคาแพง 10 แต่ ให้ ประดั บด ้ว ยการกระทํา ดี (ซึ่ง สมกับ หญิง ที่ ประกาศตั วว ่า ถือ พระเจ้า�
11 ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้ อมทุกอย่าง 12 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิง
สัง่ สอนหรือใช้อาํ นาจเหนื อผู้ชาย แต่ ให้เขานิ่ งๆอยู่ 13 ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดั
มก่อน แล้วจึงทรงสร้างเอวา 14 และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผูหญิ
้
งนั ้นได้ถูกหลอกลวง
จึงได้ละเมิด 15 แต่ถึงกระนั ้นเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทัง้ หลายยังดํารงอยู่
ในความเชื่อ ในความรัก และในความบริสุทธิ์ ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ

3
คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
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คํา นี้ เป็น คํา จริง คือ ว่า ถ้า ชายคนใดปรารถนาหน้า ที่ ศิษ ยาภิ บาล คนนั ้ นก ็ ปรารถนา
กิจการงานที่ ประเสริฐ 2 ศิษ ยาภิ บาลนั ้น จึง ต้องเป็น คนที่ ไม่มี ใครติ ได้ เป็น สามี ของหญิง
คนเดียว เป็น คนรอบคอบ เป็น คนรู จ
้ ัก ประมาณตน เป็น คนมี ความประพฤติ ดี มี อัชฌาสัย
รับแขกดี เหมาะที่ จะเป็ นคร ู 3 ไม่ ดื่ม เหล้า องุน
่ ไม่ เป็น นั กเลง ไม่ เป็น คนโลภมักได้ แต่ เป็น
คนสุ ภาพ ไม่ เป็น คนชอบวิวาท ไม่ เป็น คนเห็น แก่ เงิน 4 ต้องเป็น คนครอบครองบ้านเรือน
ของตนได้ดี บังคับบัญชาบุตรทัง้ หลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง 5 (เพราะว่าถ้า
ชายคนใดไม่รู จั
้ กครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั ้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไร
ได้� 6 อย่าให้ผู้ที่ กลับใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิ บาล เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิง่ และก็ จะถูกปรับ
โทษเหมือนอย่างพญามาร 7 นอกนั ้นเขาจะต้องมีช่อ
ื เสียงดีในคนภายนอก เกรงว่าเขาจะเป็
นที่ติเตียน และจะติดบ่วงแร้วของพญามาร
1

คุณสมบัติของผู้ช่วย

8 ฝ่ายผูช
้ ว
็ นเดียวกัน
่ ยนั ้นกเช่

คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิน
้ ไม่สนใจเหล้า
องุน
่ มาก ไม่เป็นคนโลภมักได้ 9 และเป็นคนยึดมัน
่ ในข้อลึ กลับแห่งความเชื่อด้วยจิตสํานึ ก
ผิด และชอบอัน บริสุทธิ์ 10 จงลองดู คนเหล่า นี้ เสี ยก ่อนด้วย และเมื่อ เห็ นว ่า ไม่ มี ข้อ ตําหนิ
แล้ว จึงตัง้ เขาไว้ในตําแหน่ งผู้ช่วย 11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนสง่า
ผ่าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้ อื่น เป็น คนรู จ
้ ัก ประมาณตน และเป็น คนสัตย์ ซ่ือ ในสิง่ ทัง้ ปวง 12 จงให้
ผู้ช่วยนั ้นเป็นสามี ของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือน
ของตนได้ดี 13 เพราะว่าคนที่กระทําการในหน้าที่ผูช่
้ วยได้ดี ก็ได้ตําแหน่ งอนม
ั หน
ี ้ามีตา และ
มีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์
ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่
14 ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า เขียนฝากมายัง ท่าน หวัง ใจว่า ไม่ ชา
้ ไม่ นานข้าพเจ้า จะมาหา
15
ท่าน
แต่ หากว่า ข้าพเจ้า มา ช้า ท่าน ก็ จะ ได้ รู ้ ว่า ควร ประพฤติ อย่างไร ใน ครอบครัว ของ
พระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง 16 ทาง
ของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้ อหนั ง
พระวิญญาณได้ ทรงพิ สู จน ์ แล้ว หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ เห็น และมี ผู้ ประกาศพระองค์ แก่ ชนต่าง
ชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี

4
พระวิญญาณเตือนเรือ
่ งคนจะละทิง้ ความเชื่อ
บัดนี้ พระวิญญาณได้ ตรัส ไว้อย่างชัด แจ้ง ว่า ในกาลภายหลัง จะมี บางคนละทิง้ ความ
เชื่อ โดยหัน ไปเชื่อ ฟัง วิญญาณที่ ล่อลวง และฟัง คํา สอนของพวกผี ปิศาจ 2 การหน้า ซื่อ ใจ
คดของคนที่ พูด โกหก คือ ทํา ไปทัง้ รู ๆ้ เหมือนอย่างกับ เอาเหล็ก แดงนาบลงไปบนจิตสํานึ ก
ผิดชอบของเขา 3 เขาห้ามทําการสมรส ไม่ให้รับประทานอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้
ที่เชื่อและรู จ
้ ักความจริงรับประทานด้วยขอบพระคุณ 4 ด้วยว่าสิง่ สารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรง
สร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้รับประทานด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิง่ เดียว 5 เพราะ
ว่าสิง่ เหล่านั ้นเป็นของที่ชาํ ระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิษฐาน
1

ผู้รบ
ั ใช้ที่ดีของพระคริสต์
ถ้า ท่านจะให้พวกพี่ น้องระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ท่านก็ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ ดี ของพระเยซู คริสต์
เจริญด้วยพระวจนะแห่งความเชื่อ และด้วยหลักคําสัง่ สอนอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั ้น
7 แต่ จงหลีก เลี่ยงจากนิ ยายอัน หยาบคาย และนิ ยายซึ่ง ยายเคยเล่า ให้ ฟัง นั ้น จงฝึก ตน
6
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ในทางที่ เป็น อย่างพระเจ้า 8 เพราะว่าการฝึก ทางกายนั ้ นม ี ประโยชน์ อยู่ บ้าง แต่ ทางของ
พระเจ้า ก็ มี ประโยชน์ ในทุก ทาง คื อม ี พระสัญญาสําหรับ ชีวต
ิ ปัจจุบัน และชีวต
ิ อนาคตด้วย
9 คํานี้ เป็ นคําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง
10
้ ปวงจะรับไว้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงตรากตรําทํางาน
และทนสู้ ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอด
ของคนทัง้ ปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อ 11 จงบัญชาและสัง่ สอนสิง่ เหล่านี้
จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า
อย่า ให้ ผู้ ใดดู หมิน
่ ความหนุ่ม แน่ น ของท่าน แต่ จงเป็น แบบอย่างของคนทัง้ หลายที่
เชื่อ ทัง้ ในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในนํ้าใจ ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์
13 จงใฝ่ใจในการอ่าน ในการเทศนา และในการสัง
่ สอน จนกว่าเราจะมา 14 อย่าละเลยของ
ประทานที่ มีอยู่ในตั วท่าน ซึ่งได้ ทรงประทานแก่ ท่านตามคําพยากรณ์ เมื่อคณะเพรสไบเต
รีได้ เอามือ วางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ ในข้อความเหล่า นี้ ฝัง ตั วท ่านไว้ในการนี้ ที เดียว เพื่อ
ความจําเริญ ของท่านจะได้ ปรากฏแจ้ง แก่ คนทัง้ ปวง 16 จงระวัง ตั วท ่านและคํา สอนของ
ท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ ให้มัน
่ เพราะเมื่อกระทําดังนั ้น ท่านจะช่วยทัง้ ตัวท่านเองและคนทัง้
ปวงที่ฟังท่านให้รอดได้
12

5

อย่า พูด สบประมาทคนมี อาวุโส แต่ จงตัก เตือนเขาเสมือนเป็น บิดา และคนหนุ่มๆทัง้
หลายเป็นเสมือนพี่หรือน้ อง 2 และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วนหญิงสาวๆ
ก็ให้เป็นเสมือนพีส
่ าวน้ องสาว ด้วยความบริสุทธิ์ทัง้ หมด
1

คําสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน
3 จงให้เกียรติ แก่ แม่ ม่ายไร้ที่ พ่ง
ึ 4 แต่ ถ้าแม่ ม่ายคนใดมี ลูกหลานก็ ให้ลูกหลานนั ้นเรียน
เพื่อ ให้ รู ้จัก ที่ จะปฏิ บั ติ กับ ครอบครัว ของตนก่อน และให้ ตอบแทนคุณ บิดามารดาของตน
เพราะว่าการกระทํา เช่น นี้ เป็นการดี และเป็ นที ่ ชอบต่อ พระพักตร์พระเจ้า 5 ฝ่ายผู้ หญิง ที่
เป็น แม่ ม่ายอย่างแท้ จริง และอยู่ ตามลําพัง แต่ ผู้ เดียวนั ้น จงวางใจในพระเจ้า และดํารง
อยู่ในการวิงวอนและการอธิษฐานทัง้ กลางคืนและกลางวัน 6 ส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวในการ
สนุกสนานนั ้น ก็ตายแล้วทงั ้ เป็นๆอยู่ 7 จงกําชับข้อความเหล่านี้ เพื่อเขาจะไม่ถูกตําหนิ 8 แต่
ถ้า แม้ ผู้ ใดไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในบ้านเรือนของตน ผู้ นั ้
นก็ได้ ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่าคนที่ ไม่ได้เชื่อเสี ยอีก 9 อย่าให้แม่ม่ายคนใด
ที่อายุตํ่ากว่าหกสิบปี ลงชื่อในทะเบียนแม่ม่าย จะต้องเป็นภรรยาของชายคนเดียว 10 และ
จะต้องเป็น ผู้ ที่ ได้ ชื่อ ว่า ได้ กระทํา ดี เช่น ได้ เอาใจใส่ เลี้ยงดู ลูก ได้ มีน้าํ ใจรับรองแขก ได้ ล้าง
เท้าวิสุทธิชน ได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยาก และได้บําเพ็ญคุณความดีทุกอย่าง 11 แต่
แม่ ม่ายสาวๆนั ้น อย่า รับ ขึ้น ทะเบียน เพราะว่า เมื่อ เขาหลงระเริง ห่างจากพระคริสต์ ไปแล้ว
ก็ ใคร่จะสมรสอีก 12 เขาจะต้องได้ รบ
ั พระอาชญา เพราะเขาได้ ทิง้ ความเชื่อ เดิม ของเขา
13 นอกจากนั ้น เขาก็ จะกลายเป็ น คนเกียจคร้าน เท ี่ยวไปบ้านนี้ บ้านนั ้น และมิ ใช่ แต่ เก ียจ
คร้านเท่านั ้น แต่ปากบอนด้วย และเที่ยวยุงก
่ ับเรือ
่ งของผูอื
้ ่น พูดสิง่ ซึ่งไม่ควรจะพูด 14 เหตุ
ฉะนั ้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ม่ายสาวๆนั ้ นมีสามี มีบุตร และดูแลบ้านเรือน เพื่อมิให้
ศัตรู มีช่องทางนิ นทาได้ 15 ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้าชายหรือหญิงผู้
มีความเชื่อคนใดมีแม่ม่าย ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดู อย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลย เพื่อคริ
สตจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ
จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี
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จงถือว่า ผู้ ปกครองที่ ปกครองดี นั้น สมควรได้ รบ
ั เกียรติ สองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผู้ ปกครองที่ ทํางานหนั ก ในการเทศนาและสัง่ สอน 18 เพราะพระคัมภีร ์กล่าวว่า ‘อย่า เอา
ตะกร้า ครอบ ปาก วัว เมื่ อม ัน กําลัง นวด ข้าว อยู�
่ และ ‘ผู้ ทํางาน สมควร จะ ได้ รับ ค่า จ้าง
19
ของตน�
อย่า ยอมรับ คํา กล่าวหาผู้ ปกครองคนใด เว้น เสีย แต่ จะมี พยานสองสามคน
20 สําหรับ ผู้ ปกครองที่ ยง
ั คงกระทํา บาป จงว่า กล่าวเขาต่อ หน้า คนทัง้ ปวง เพื่อ ผู้ อ่น
ื จะได้
21
เกรงกลัว ด้วย ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และต่อ พระเยซู คริสต์ เจ้า และ
ต่อเหล่าทูตสวรรค์ที่ ทรงเลือกสรรไว้แล้วนัน
้ ให้ท่านรักษาข้อความเหล่านี้ ไว้โดยไม่เห็นแก่
หน้าผู้ใด และไม่ กระทําการใดๆด้วยใจลําเอียง 22 อย่าด่วนวางมือเจิมผู้ใด และอย่ามี ส่วน
ร่วมในการกระทําบาปของผู้ อ่น
ื เลย จงรักษาตัว ให้ บริสุทธิ์ 23 อย่า ดื่ม แต่ น้ํา อีก ต่อ ไป แต่
จงใช้ น้ํา องุน
่ บ้างเล็ก น้ อย เพื่อ ประโยชน์ แก่ กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่ บังเกิด แก่
ท่านเนื องๆ 24 การผิดของบางคนย่อมปรากฏเด่นขึ้นก่อน แล้วก็นําเขาไปถึงที่พิพากษา แต่
การผิดของบางคนนั ้นจะตามหลังเขาไป 25 ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรากฏเด่นขึ้นก่อนด้วย
เหมือนกัน และการนอกนั ้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้
17
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คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส

1 จงให้คนทัง
้ หลายที่อยูใต้
่ แอกแห่งความเป็นทาส ถือว่านายของตนเป็นผูส
้ มควรแก่การ

ได้รบ
ั เกียรติยศทุกสถาน เพื่อพระนามของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์จะมิได้ถูกหมิน
่
ประมาท 2 ฝ่ายคนเหล่านั ้นผูมี
้ นายเป็นผูมี
้ ความเชื่อกอ
็ ย่าให้เขาประมาทนาย เพราะว่าเหตุ
ที่ได้มาเป็นพีน
่ ้ องกันแล้ว แต่ยิง่ กว่านั ้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีข้น
ึ เพราะเหตุวา่ นายผูที
้ ่จะได้
รับประโยชน์ เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็นที่รัก ข้อความเหล่านี้ จงสัง่ สอนและตักเตือนกัน
ภัยจากการอยากเป็นคนมังม
่ ี
และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลัก คือพระวจนะของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และคําสอนที่สมกับทางของพระเจ้า 4 ผู้นั ้นก็เป็น
คนทะนงตัวและไม่รู อะไร
้
แต่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรือ
่ งคํา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจ
ฉากั น การทะเลาะวิวาทก ัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ ไว้วางใจกัน 5 และการวิวาทที่ ด้ื อด ึง
ของผู้มีใจทรามและไร้ความจริง ที่คาดว่าการได้กําไรนั ้นเป็นทางของพระเจ้า จงถอนตัวไป
เสีย จากคนเช่น นี้ 6 แต่ ว่า ทางของพระเจ้า พร้อมทัง้ ความสุขใจก็ เป็น กําไรมาก 7 เพราะว่า
เราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉั นใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉั นนั ้น 8 แต่ถ้าเรามี
อาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั ้นเถิด 9 ส่วนคนเหล่านั ้นทีอ
่ ยากรํา่ รวยก็ตก
อยู่ในการทดลองและติดบ่วงแร้ว และในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขลาและเป็นภัยแก่ตัว
ซึ่งทําให้คนเราต้องจมลงถึงความพินาศเสื่อมสูญไป 10 ด้วยว่าการรักเงินนั ้นเป็นรากเหง้า
แห่งความชัวท
่ ัง้ สิน
้ ขณะที่บางคนโลภสิง่ เหล่านี้ จึงได้หลงไปจากความเชื่อนั ้น และทิม
่ แทง
ตัวของเขาเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมาก
3 ถ้า ผู้ ใดสอนผิด ไปจากนี้

คํากําชับพิเศษสําหรับทิโมธี
ผู้เป็นคนของพระเจ้า แต่ท่านจงหลีกหนี เสียจากสิง่ เหล่านี้ จงมุ่งมน
ั ่ ในความชอบ
ธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุ ภาพ 12 จงต่อสู้
อย่างเต็ม กําลัง เพื่อ ความเชื่อ จงยึด ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ไว้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงเรียกให้ ท่านรับ ในเมื่อ
ท่านได้ รบ
ั เชื่อ อย่างดี ต่อ หน้า พยานหลายคน 13 ข้าพเจ้า กําชับท ่านต่อ พระเนตรพระเจ้า ผู้
ทรงประทานชีวต
ิ แก่สิ่งทัง้ ปวง และต่อพระเยซูคริสต์ ผูได้
้ ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทิ
อัส ปี ลาต 14 ให้ท่านรักษาคํา บัญชานี้ ไว้อย่า ให้ด่างพร้อย และอย่า ให้มี ที่ ติ ได้ จนถึง เวลาที่
11 โอ

1 ทิโมธี 6:15

1315

1 ทิโมธี 6:21

พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา 15 ซึ่งพระองค์จะทรงสําแดงให้ปรากฏ
ในเวลาของพระองค์ คือ พระองค์ ผู้ เสวยสุข และทรงฤทธิส
์ ูงสุด แต่ พระองค์ เดียว พระมหา
กษั ตริยเหนื
์
อกษั ตริย์ทัง้ ปวง และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเหนื อเจ้านายทัง้ ปวง 16 พระองค์ผูเดี
้ ยว
ทรงอมตะ และทรงสถิต ในความสว่างที่ ซ่ึง ไม่ มี คนใดจะเข้าไปถึง ผู้ ซึ่ง มนุษย์ ไม่ เคยเห็น
และจะเห็น ไม่ ได้ พระเกียรติ และฤทธานุ ภาพจงมี แด่ พระองค์ นั ้น สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน
17 จงกําชับคนเหล่านั ้ นที ่มัง
่ มีฝ่ายโลก อย่าให้มีใจถือมานะทิฐิ อย่าให้ความหวังของเขาอิง
อยู่กับทรัพย์อนิ จจัง แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงประทานสิง่ สารพัดให้แก่
เราอย่างบริบูรณ์ เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปีติยินดี 18 จงกําชับเขาให้กระทําการดี ให้รํา่ รวย
ในการดีนั ้น ให้มีใจพร้อมที่จะให้ทาน ให้มีใจกว้างขวาง 19 และสํ่าสมไว้เป็นรากอันดีสําหรับ
ตัวของตนเผื่อเวลาข้างหน้า เพื่อว่าเขาจะยึดชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ไว้ 20 โอ ทิ โมธีเอ๋ย จงรักษาสิง่ ที่
ได้ ฝากไว้กับ ความไว้วางใจของท่าน จงหลีก เลี่ยงคํา พูด ที่ ลบหลู่ และไร้ประโยชน์ และการ
คัดค้านของสิง่ ที่ เรียกกัน อย่างผิดๆว่า เป็น ศาสตร์ความรู ้ 21 ซึ่ง บางคนสําคัญ ผิ ดอย ่างนั ้น
จึงได้พลาดไปจากความเชื่อ ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับแรก
ถึงทิโมธี ได้เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ่งเป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย ปาคาทีอานา�

2 ทิโมธี 1:1

1316

2 ทิโมธี 1:15

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ทิโมธี

ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลติด คุก ที่ กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และในเวลาที่ ท่านใกล้ จะ ถู ก
ประหารชีวต
ิ ท่านได้เขียนจดหมายอําลาไปถึงทิโมธี และขอให้ทิโมธีมาหาท่าน เพราะฉะนั ้น
จดหมายฉบับที่ 2 ถึงทิโมธีนี้ เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่อยูในพระคั
่
มภีร ์
ในจดหมายฉบั บน ี้ เราได้ เห ็น ความหวังอ ัน ชื่นชมยินดี ของเปาโล ซึ่ง เป็น จดหมายแห่ง
ชัยชนะและเป็น เสียงร้องด้วยความชื่นชมยินดี ของผู้ ที่ มี ชัยชนะแห่ง ความตาย ได้ เน้ น ถึง
ความซื่ อสัตย์ ในการรับ ใช้ พระเจ้า ท่านได้ อธิบายถึง สิง่ ต่างๆที่ จะเกิด ขึ้น ในยุ คน ี้ (บทที่ 3)
และพูดถึงการเตรียมพร้อมที่จะไปสวรรค์ของท่านด้วย ซึ่งเปาโลเชื่อว่าจะสําเร็จอีกไม่นาน
เปาโลได้สอนทิโมธีว่า ทิโมธีควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรหลังจากที่ท่านไปสวรรค์แล้ว
ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธี

1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์

ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระสัญญาแห่ง
ชีวต
ิ ซึ่ งม ี ในพระเยซู คริสต์ ถึง ทิ โมธี บุ ตรที่รก
ั ของข้าพเจ้า ขอพระคุณ และพระเมตตา
และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่
กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผูซ
้ ่ึงข้าพเจ้าได้รับใช้ ด้วยจิตสํานึ กอันบริสุทธิส
์ ืบ
มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ ระลึกถึงท่านในคําอธิษฐานของข้าพเจ้า
มิได้หยุดหย่อนทัง้ กลางวันกลางคืน 4 ก็ได้ปรารถนาเป็นอันมากที่จะเห็นท่าน ระลึกถึงนํ้าตา
ของท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ เต็ม ไปด้วยความยินดี 5 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง ความเชื่ ออ ัน แท้ นั้น ซึ่
งม ี อยู่ ในท่าน และซึ่ง เมื่ อก ่อนได้ มี อยู่ ในโลอิส ยายของท่าน และซึ่ง ได้ มี อยู่ ในยู นี สมารดา
ของท่าน และซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมัน
่ คงว่ามีอยู่ในท่านด้วย 6 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่าน
ให้ ใช้ ของประทานของพระเจ้า ที่ มี อยู่ ในท่าน โดยการวางมือ ของข้าพเจ้า นั ้น ให้ รุง่ เรืองขึ้น
7 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วย
ฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา 8 เหตุฉะนั ้นอย่าละอายคําพยานแห่งองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา หรือของตัวข้าพเจ้าที่ถูกจองจําอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์ แต่จงมีส่วนใน
การยากลําบาก เพื่อ เห็น แก่ ข่าวประเสริฐ โดยอาศัย ฤทธิเ์ ดชแห่ง พระเจ้า 9 ผู้ ทรงช่วยเรา
ให้รอด และได้ ทรงเรียกเราด้วยคําทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ การกระทําของ
เรา แต่ เพราะเห็น แก่ พระประสงค์ ของพระองค์ เองและพระคุณ ซึ่ง ทรงประทานแก่ เราใน
พระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลกมานั ้น 10 แต่ บัดนี้ ได้ ทรงสําแดงให้ ประจักษ์ โดยการที่
พระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราเสด็จ มา ผู้ ได้ ทรงกําจัด ความตายให้ สูญ สิน
้ และ
ได้ทรงนําชีวต
ิ และสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ 11 สําหรับข่าวประเสริฐนั ้น
ข้าพเจ้าได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้เป็นนั กเทศน์ และเป็นอัครสาวก และเป็นครูของพวกต่างชาติ
2

เปาโลเชื่อมน
ั ่ ในพระคริสต์อย่างไม่สัน
่ คลอน
เพราะเหตุ นั้น เองข้าพเจ้า จึง ได้ ทนทุกข์ ลําบากเช่น นี้ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ละอาย
เพราะว่า ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก พระองค์ ที่ ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ และข้าพเจ้า เชื่ อม ั ่ นว ่า พระองค์ ทรงฤทธิ์
สามารถรักษาซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้ กับ พระองค์ จนถึง วัน นั ้น 13 จงถือ ไว้ เป็น แบบแห่ง คํา
สอนอันถูกต้องที่ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ในความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์
14 ข้อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่าน ท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ที่สถิต
อยูใ่ นเรา 15 ท่านก็ทราบแล้วว่า คนทัง้ ปวงที่อยูในแคว้
่
นเอเชียนั ้นต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า
12

2 ทิโมธี 1:16

1317

2 ทิโมธี 2:22

ในพวกนั ้ นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วย 16 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตา
แก่ ครอบครัวของโอเนสิ โฟรัสด้วยเถิด เพราะเขาได้ กระทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ และเขา
ไม่ละอายต่อโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลย 17 แต่ขณะเมื่อเขาอยู่ในกรุ งโรม เขาได้อุตส่าห์สืบหา
ข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้า 18 และเขาได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็รู ้
ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขา
ในวันนั ้นด้วยเถิด

2
ทหารที่ดีของพระเยซูเจ้า

1 เหตุฉะนั ้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย

จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ 2 จง
มอบคํา สอนเหล่า นั ้น ซึ่ง ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ต่อ หน้า พยานหลายคนไว้ กับ คนที่ สัตย์ ซ่ือ
ที่ สามารถสอนคนอื่น ได้ ด้วย 3 ฉะนั ้น ท่านจงทนการยากลําบากดุจ ทหารที่ ดี ของพระเยซู
คริสต์ 4 ไม่มี ทหารคนใด เมื่อ เข้า ประจํา การแล้ว จะไปห่วงใยกับ การทํา มาหากิน ของเขา
ในชี ว ิตน ี้ เพื่อ ผู้ ที่ ได้ เลือกเขาให้ เป็น ทหารนั ้น จะได้ ชอบใจ 5 และถ้า ผู้ ใดจะเข้า แข่ง ขั นก ัน
เขาก็ คงมิ ได้ สวมมงกุฎ เว้น เสีย แต่ เขาได้ ปฏิบัติ ตามกฎ 6 กสิกรผู้ ตรากตรํา ทํางานก็ ต้อง
เป็นคนแรกที่ ได้ รับผล 7 จงใคร่ครวญถึง สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ พู ดเถิด ด้วยองค์ พระผู้ เป็น เจ้าจะ
ทรงประทานความเข้าใจให้แก่ ท่านในทุกสิง่ 8 จงระลึกถึงพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงสืบเชื้อสาย
จากดาวิด ได้ ทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย ตามข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ประกาศ
นั ้น 9 และเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้าย แต่พระวจนะ
ของพระเจ้า นั ้น ไม่ มี ผู้ ใดเอาโซ่ ล่ามไว้ได้ 10 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยอมทนทุก อย่าง เพราะ
เห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั ้น เพื่อเขาจะได้รบ
ั ความรอดด้วย ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ พร
11
้ อมทัง้ สง่า ราศี นิ รัน ดร์ คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จริง คือ ถ้า เราตายกับ พระองค์ เราก็ จะมี ชี วิตอ
ยู่ กับ พระองค์ เช่น กัน 12 ถ้า เราทนความทุกข์ ทรมาน เราก็ จะได้ ครองร่วมกับ พระองค์ ด้วย
ถ้า เราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ ก็ จะปฏิเสธเราเช่น เดียวกัน 13 ถ้า เราไม่ เชื่อ พระองค์ ก็ ยัง
ทรงไว้ซ่ึงความสัตย์ซื่อ เพราะพระองค์จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้ 14 จงเตือนเขาทัง้ หลาย
ให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้ และกําชับเขาต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ให้เขาโต้เถียง
กัน ในเรือ
่ งถ้อยคํา ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ เลย แต่ กล ับ เป็น เหตุ ให้ คนที ่ ฟัง เขวไป 15 จงหมัน
่
ศึกษาค้นคว้า เพื่อ สําแดงตนเองให้ เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า เป็น คนงานที่ ไม่ ต้องละอาย
แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั ้นได้ อย่างถูกต้อง 16 แต่ จงหลีกไปเสียจากถ้อยคําหมิน
่
17
ประมาทและไร้ประโยชน์ เพราะคําอย่างนั ้นย่อมก่อให้เกิดอธรรมมากยิง่ ขึ้น และคําพูด
ของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้ อร้าย ในพวกนั ้ นมีฮีเมเนอัสกับฟิเลทัสเป็นต้น 18 คน
ทัง้ สองนั ้นได้หลงจากความจริง โดยพูดว่าการฟื้ นจากความตายนั ้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และ
ได้ทําลายความเชื่อของบางคนเสีย 19 แต่ว่ารากฐานแห่งพระเจ้านั ้นอยู่อย่างมัน
่ คง โดยมี
ตราประทับ ไว้ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงรู จ
้ ัก คนเหล่านั ้ นที ่ เป็น ของพระองค์� และ ‘ให้ทุ ก
คนซึ่งออกพระนามของพระคริสต์ละทิง้ ความชัว่ ช้าเสีย�
ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ

20 แต่ ว่า ในบ้านใหญ่ หลัง หนึ่ งๆมิ ได้ มี แต่ ภาชนะทองและเงิน เท่านั ้น

แต่ มีภาชนะไม้และ
ภาชนะดินด้วย บ้างก็มีเกียรติ และบ้างก็ไร้เกียรติ 21 เหตุฉะนั ้นถ้าผูใ้ ดชําระตัวให้พ้นจากสิง่
เหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติ ซึ่งคัดไว้แล้ว เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และ
ถูก เตรียมไว้ พร ้ อมสําหรับ การดี ทุก อย่าง 22 จงหลีก หนี เสีย จากราคะตัณหาของคนหนุ่ม
แต่ จงใฝ่ ในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติ สุข ร่วมกับ ผู้ ที่ ออกพระนาม
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ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ 23 จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระ
ด้วยรู แล
้ ้ วว ่า ปัญหาเหล่านั ้ นก ่อ ให้ เก ิ ดการทะเลาะวิวาทก ัน 24 ฝ่ายผู้ รับ ใช้ ขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจสุภาพต่อคนทัง้ ปวง เหมาะที่ จะ
เป็ นครูและมี ความอดทน 25 ด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั ้ นที ่ต่อสู้ กับตัวเอง ถ้า
พระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริง 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วง
ของพญามาร ผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทําตามความประสงค์ของมัน

3
ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย
แต่ จงเข้าใจข้อ นี้ ด้วย คือ ว่า ในวัน สุดท้ายนั ้น จะเกิด เหตุ การณ์ กลียุค 2 เหตุ ว่า คนจะ
เป็น คน รัก ตัว เอง เป็น คน เห็น แก่ เงิน เป็น คน อวด ตัว เป็น คน จองหอง เป็น คน พูด หมิน
่
ประมาท เป็น คนไม่ เชื่อ ฟัง คํา บิดามารดา เป็น คนอกตัญญู เป็น คนไร้ศีล ธรรม 3 เป็น คน
ไม่ รก
ั ซึ่ งก ัน และกัน เป็น คนไม่ ทํา ตามสัญญา เป็น คนหาความใส่ เขา เป็น คนไม่ มี สติ รัง้ ใจ
เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดี 4 เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัวสูง เป็นคนรักความ
สนุกสนานยิง่ กว่า รัก พระเจ้า 5 เขามี สภาพทางของพระเจ้า ภายนอก แต่ ฤทธิ์ของทางนั ้น
เขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ ท่านจงผิน หน้า หนี จากเขาเสีย ด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่า
นั ้น มี คนที ่ แอบไปตามบ้าน แล ้ วนํา หญิง ที่ เบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็น เชลย แล ้ว พา
กัน หลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึง จะเรียนกัน อยู่ เสมอ แต่ ก็ ไม่ อาจเรียนรู ้ถึง ความจริง
เลย 8 แล้วยันเนสกับยัมเบรส์ ได้ ต่อต้านโมเสสฉั นใด คนเหล่านี้ ก็ ต่อต้านความจริงฉั นนั ้น
เขาเป็น คนใจทราม และในเรือ
่ งความเชื่อ นั ้น เขาใช้ ไม่ ได้ เลย 9 แต่ เขาจะก้าวหน้า ไปอีก ไม่
ได้ เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทัง้ ปวง เช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั ้น
10 แต่ท่านก็ประจักษ์ ชัดแล้วซึ่งคําสอน การประพฤติ ความมุ่งหมาย ความเชื่อ ความอดทน
ความรัก ความเพียร 11 การถูกข่มเหง การทนทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้า ซึ่งได้เกิดขึ้นกับ
ข้าพเจ้า ณ เมืองอันทิโอก เมืองอิโคนียูม และเมืองลิสตรา การกดขี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทน
เอา ถึงกระนั ้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิง่ เหล่านั ้นทัง้ หมด
12 แท้จริงทุกคนที่ปรารถนาจะดําเนิ นชีวต
ิ ตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่
ข่มเหง 13 แต่ คนชัว่ และคนเจ้า เล่ห์จะชัว่ ร้ายมากยิง่ ขึ้น ทัง้ ล่อลวงคนอื่น และก็ ถู กคนอื่น
ล่อลวงด้วย 14 แต่ ฝ่ายท่านจงดําเนิ น ต่อ ไปในสิง่ ที่ ท่านเรียนรู แล้
้ ว และได้ เชื่อ อย่างมัน
่ คง
ท่านก็รู ว่้ าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด
1

พระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ทําให้คนของพระเจ้าดีรอบคอบ
15 และตัง
้ แต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รู พระคั
้
มภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ ซึ่งมฤทธิ
ี
สอนท่
านให้ได้ปัญญา
์
ถึง ความ รอด โดย ความ เชื่อ ใน พระ เยซู คริสต์ 16 พระ คัมภีร ์ ทุ ก ตอน ได้ รับ การ ดลใจ จาก
พระเจ้า และเป็น ประโยชน์ ในการสอน การตัก เตือนว่า กล่าว การปรับปรุ ง แก้ไขคนให้ ดี
และการอบรมในเรือ
่ งความชอบธรรม 17 เพื่อ คนของพระเจ้า จะดี รอบคอบ พร ัก พร้อมที่
จะกระทําการดีทุกอย่าง

4
คํากําชับที่สําคัญสําหรับทิโมธี
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และพระเยซู คริสต์ เจ้า ผู้ จะทรง
พิพากษาคนเป็น และคนตาย เมื่อ พระองค์ เสด็จ มาปรากฏและตัง้ อาณาจักรของพระองค์
ว่า 2 จงประกาศพระวจนะ ให้ขะมัก เขม้ นที ่ จะทําการทัง้ ในขณะที่ มี โอกาสและไม่ มี โอกาส
1
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จงว่า กล่าว ห้ามปราม และตัก เตือนด้วยความอดทนทุก อย่างและการสัง่ สอน 3 เพราะจะ
ถึง เวลาที่ คนจะทนต่อ คํา สอนอัน ถูก ต้องไม่ ได้ แต่ เขาจะรวบรวมครู ไว้ ให้ สอนในสิง่ ที่ เขา
ชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหู จากความจริง หัน ไปฟัง เรือ
่ ง
5
นิ ยายต่างๆ ฝ่ายท่านจงระวังระไวอยู่ในการทัง้ ปวง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก จง
ทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทําการรับใช้ของท่านให้สําเร็จ
ชัยชนะของเปาโลในการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อพระคริสต์
6 เพราะว่าบัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็ นเครือ
่ งบูชาแล้ว และเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปนั ้นก
็ ใกล้ จะถึง แล้ว 7 ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างเต็ม กําลัง ข้าพเจ้า ได้ แข ่ง ขัน จนถึง ที่ สุด ข้าพเจ้า ได้
รักษาความเชื่อ ไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป มงกุฎ แห่ง ความชอบธรรมก็ เตรียมไว้สําหรับ ข้าพเจ้า
แล้ว ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ พิพากษาอัน ชอบธรรม จะทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า ในวัน นั ้น
และมิ ใช่ แก่ ข้าพเจ้า ผู้ เดียวเท่านั ้น แต่ จะทรงประทานแก่ คนทัง้ ปวงที่รก
ั การเสด็จ มาของ
พระองค์
ความต้องการของเปาโล
จงพยายามมาหาข้าพเจ้า โดยเร็ว 10 เพราะว่า เดมาสได้ หลงรัก โลกปัจจุบัน นี้ เสีย แล้ว
และได้ ทิง้ ข้าพเจ้า ไปยัง เมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ ได้ ไปยัง แคว้น กาลาเทีย ทิตั ส ได้ ไป
ยัง เมืองดาลมาเทีย 11 ลูก าคนเดียวเท่า นั ้ นที ่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขา
มาด้วย เพราะเขาเป็น ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า สําหรับ การรับ ใช้ นี้ 12 ข้าพเจ้า ได้ ส่ง ที คิก ัส ไป
ยัง เมืองเอเฟซัส แล้ว 13 เมื่อ ท่านมาจงเอาเสื้อ คลุม ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ฝากไว้กับ คารปัส ที่ เมือง
โตรอัสมาด้วย พร้อมกับหนั งสือต่างๆ และสิง่ ที่ สําคัญที่สุดคือหนั งสือที่ เขียนบนแผ่นหนั ง
14 อเล็ก ซานเดอร์ช่างทองแดงนั ้น ได้ ประทุ ษร้ายข้าพเจ้า อย่างสาหัส ‘องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า
จะทรงตอบแทนเขาให้ สมกับ การกระทํา ของเขา� 15 ท่านจงระวัง เขาให้ ดีด ้วย เพราะเขา
ได้ คัดค้านถ้อยคํา ของเราอย่างรุ นแรง 16 ในการแก้ คดี ครัง้ แรกของข้าพเจ้า นั ้น ไม่มี ใคร
เข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิง้ ข้าพเจ้าไปหมด ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอ
โปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้ รบ
ั โทษเลย 17 แต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทั บอยู่กับข้าพเจ้า
และได้ ทรงประทานกําลัง ให้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ประกาศพระวจนะได้ อย่างเต็ม ที่ เพื่อ ให้
คนต่างชาติ ทัง้ ปวงได้ ยิน ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตนั ้น 18 องค์ พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้า ให้พ้น จากการร้ายทุก อย่าง และจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้า ไว้จนถึง
อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ สง่าราศี จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 19 ขอฝาก
ความคิดถึง มายัง ปริส คากับ อาควิลลา และคนในครัว เรือนของโอเนสิ โฟรัสด ้วย 20 เอรัส
ทัส ยัง ค้างอยู่ ที่ เมืองโคริน ธ์ แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า จากโตรฟีมัส ที่ เมืองมิ เลทั สน น
ั ้ เขายัง ป่วยอยู่
21 ท่านจงพยายามมาให้ ถึ งก ่อนฤดู หนาว ยู บูลัส ปู เดนส์ ลี นัส คลาวเดีย และพี่ น้องทัง
้
22
หลายฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย ขอพระเยซู คริสต์ เจ้ าทรงสถิต อยู่ กับ จิต วิญญาณ
ของท่าน ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงทิ โมธี ผู้ได้ รับ
การเจิม ให้ เป็น ศิษ ยาภิ บาลคนแรกแห่ง คริสตจักรชาวเอเฟซัส ได้ เข ียนจากกรุ ง โรม เมื่อ
เปาโลถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็นครงั ้ ที่สอง]
9
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ทิตัส

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 67 ทิตั ส เป็น ชาวกรีก ซึ่ง รับ เชื่อ โดยเปาโล ทิตั
สไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม พร้อมกับ เปาโลในครัง้ ที่ พวกคริสเตียนได้ ปรึกษากัน ถึง เรือ
่ งพระราช
บัญญั ติ ของโมเสสกับ ชาวต่างชาติ เรารู ้ไม่ มากเกี่ยวกั บท ิตัส นอกจากว่า เปาโลให้ท่า นอ
ยูที
่ ่เกาะครีตเพื่อจะช่วยในการตัง้ คริสตจักรที่นั ่น
จดหมายสัน
้ ๆนี้ ก็ เหมือนอย่างจดหมายสองฉบั บท ี่ เปาโลเขียนถึง ทิ โมธี เปาโลไว้ใจใน
ทิตั สอย ่า งมาก และเรียกท่านว่า “เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ในเวลา
ที่ เปาโลไม่ สบายและท้อใจ ทิตั ส ได้ เดิน ทางจากเมืองโคริน ธ์มาเยีย
่ มเยียนท่านซึ่ง เป็นการ
หนุนใจท่านอย่างมาก (2 คร 2:13; 7:6, 13)
จดหมายฉบับนี้มีคําสอนสําหรับผู้รับใช้ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป

คําคํานั บ
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เนื่ องด้วยความเชื่อของผู้
ที่ พระเจ้าได้ ทรงเลือกสรรไว้ และให้รู จั
้ กความจริงตามทางของพระเจ้า 2 ด้วยหวังว่าจะได้
ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ ซึ่ง พระเจ้า ผู้ ไม่ สามารถตรัสม ุสา ได้ ทรงสัญญาไว้ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลก 3 แต่
ในเวลาที่ พระเจ้า ทรงกําหนดไว้ ก็ได้ ทรงโปรดให้ พระวจนะของพระองค์ ปรากฏด้วยการ
เทศนา ซึ่งข้าพเจ้าได้ รบ
ั มอบไว้ ตามพระบัญญัติ ของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทัง้ หลายให้รอด
4 ถึง ทิตั ส ผู้ เป็ น บุตรแท้ ของข้าพเจ้า ในความเชื่อ เดียวกัน ขอพระคุ ณ พระเมตตา และ
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา จงดํารงอยู่กั
บท่านเถิด
1 เปาโล

ภาระสําคัญของทิตัสที่เกาะครีต

5 เพราะเหตุ นี้เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่ เกาะครีต

ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิง่ ที่ ยงั บกพร่อง
ให้เรียบร้อย และตัง้ ผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ ข้าพเจ้าได้ กําชับท่านแล้ว 6 คือถ้ามีใครไม่
มี ข้อ ตําหนิ เป็น สามี ของหญิง คนเดียว มี บุ ตรสัตย์ซื่อ และไม่ มี ใครกล่าวหาว่า บุตรนั ้น เป็น
นั กเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้าง 7 เพราะว่าศิษยาภิบาลนั ้น ในฐานะที่เป็นผู้รบ
ั มอบฉั นทะจาก
พระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตําหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิง่ ไม่เป็นคนเลือดร้อน ไม่เป็นนั กเลงสุ
รา ไม่เป็นนั กเลงหัวไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ 8 แต่เป็นคนมีอช
ั ฌาสัยรับแขกดี เป็นผู้รก
ั
คนดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็นคนชอบธรรม เป็นคนบริสุทธิ์ รู จั
้ กบังคับใจตนเอง 9 และ
เป็นคนยึดมัน
่ ในหลักคําสอนอันสัตย์ซ่ือตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเขาจะสามารถเตือนสติ
ด้วยคําสอนอันถูกต้อง และชีแ
้ จงแก่ผู้ที่คัดค้านคําสอนนั ้น 10 เพราะว่ามีคนเป็ นอันมากที่
ดื้อกระด้าง พู ดมากไม่เป็นสาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ เข้าสุหนั ต 11 จําเป็น
ต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิกบ้านควํา่ ทัง้ ครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิง่ ที่ไม่ควรจะ
สอนเลย เพราะเห็น แก่ เล็ก แก่ น้ อย 12 ในพวกเขาเองมี คนหนึ่ ง เป็น ผู้ พยากรณ์ ได้ กล่าวว่า
“ชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือนอย่างสัตว์ร้าย เป็นคนเกียจคร้านกินเติบ� 13 คํา
ที่ เขาอ้างนี้ เป็น ความจริง เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงต่อว่า เขาให้ แรงๆเพื่อ เขาจะได้ มี ความเชื่ ออ ัน
ถูก ต้อง 14 และจะมิ ได้ สนใจในนิ ยายของพวกยิว และในบทบัญญั ติ ของมนุษย์ซ่ึง ให้หน
ั ไป
15
เสียจากความจริง สําหรับคนบริสุทธินั
์ ้น ทุกสิงก
็ สุทธิ์ แต่สําหรับคนชัว่ ช้า และคนที่ไม่
่ บริ
เชื่อนั ้น ก็ไม่มีสิ ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่จิตใจและจิตสํานึ กผิดชอบของเขาก็ชว
ั ่ มลทินไป 16 เขา

ทิตัส 2:1

1321

ทิตัส 3:8

ออกปากยอมรับ ว่า เขารู จ
้ ัก พระเจ้า แต่ ว่าในการกระทํา ของเขา เขาก็ ปฏิเสธพระองค์ โดย
การประพฤติตัวน่ารังเกียจ และไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะที่จะกระทําการดีใดๆเลย

2
คําสอนที่จําเป็นสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ ในทางของพระเจ้า
ฝ่ายท่านจงสัง่ สอนให้ สอดคล้องกับ คํา สอนอัน ถูก ต้อง 2 พึง สอนชายที่ สูง อายุ ให้ รู จั
้ ก
ประมาณตนในการกิน ดื่ม ให้ เอาจริง เอาจัง ให้ มี สติ สัมปชัญญะ ให้ มี ความเชื่อ ความรัก
และความอดทนอัน ถูก ต้อง 3 ส่วนผู้ หญิง ที่ สูง อายุ ก็ เหมือนกัน ให้ เขามี การประพฤติ อย่า
งบริสุทธิ์ อย่า ให้ เป็น คนใส่ ความเท็จ ไม่ เป็น คนที่ สนใจเหล้า องุน
่ มาก แต่ ให้ เป็น ผู้ สอนสิง่
ที่ ดี งาม 4 เพื่อเขาจะได้ ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้รู จั
้ กประมาณตนในการกินดื่ม ให้รักสา
มี และรักบ ุตรของตน 5 ให้ มี สติ สัมปชัญญะ เป็น คนบริสุทธิ์ เอาใจใส่ ในบ้านเรือน เป็น คน
ดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้ จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่ พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วนผู้ชาย
หนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ 7 ท่านจงสําแดงตนให้เป็นแบบอย่างใน
การดีทุกสิง่ ในคําสอนจงแสดงความสุจริต ให้เอาจริงเอาจัง ให้จริงใจ 8 และใช้คําพูดอันถูก
ต้อง ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์ จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติท่านได้ 9 จงตักเตือน
พวกทาสให้ เชื่อ ฟัง นายของตน และให้ กระทํา สิง่ ที่ ถู กใจนายทุก ประการ อย่า ให้ เถียงเลย
10 อย่าให้ยักยอก แต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่าง เพื่อว่าในการทัง
้ ปวงนั ้น เขาจะได้เทิดเกียรติ
พระดํารัส สอนของพระเจ้า ผู้ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา 11 เพราะว่า พระคุณ ของ
พระเจ้า ที่ นํา ไปถึง ความรอดได้ ปรากฏแก่ คนทัง้ ปวงแล้ว 12 สอนให้เราละทิง้ ความอธรรม
และโลกีย ตัณหา และดําเนิ น ชีวต
ิ ในโลกปัจจุบัน นี้ อย่างมี สติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม
และตามทางพระเจ้า 13 คอยความหวังอนม
ั สุ
ี ข และการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้า
ใหญ่ยิง่ และพระเยซูคริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา 14 ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เอง
ให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชัว่ ช้าทุกอย่าง และทรงชําระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่
ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระทําการดี 15 ข้อความเหล่านี้ ท่าน
จงใช้พูด ตักเตือน และว่ากล่าวเขาด้วยสิทธิอาํ นาจทุกอย่าง อย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้
1

3
คริสเตียนเป็นพลเมืองดี
จง เตือน เขา ให้ นอบน้ อม ต่อ ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง และ ผู้ มี อํานาจ ให้ เชื่อ ฟัง บรรดา
พนั กงานฝ่ายปกครอง และพร้อมที่ จะปฏิ บั ติ การดี ทุก อย่าง 2 อย่า ว่า ร้ายผู้ ใด อย่า ให้ เป็น
คนมักทะเลาะวิวาทกัน แต่ ให้เป็นคนสุ ภาพ แสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทัง้ ปวง 3 เพราะ
ว่าเมื่อก่อนนั ้นบางครัง้ เราเองก็โง่เช่นกัน ไม่เชื่อฟัง หลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและ
การเริง สําราญต่างๆ ใช้ ชี วิ ตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง และเกลียดชั งก ัน และกัน 4 แต่
ว่า เมื่อ พระเจ้า ผู้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด และประทานความรัก
แก่ มนุษย์ ปรากฏแล้ว 5 พระองค์ ได้ ทรงช่วยเราให้ รอด มิใช่ ด้วยการกระทํา ที่ ชอบธรรม
ของเราเอง แต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาชําระให้เรามี ใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมา
ใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6 พระองค์ นั ้น ได้ ทรงประทานแก่ เราทัง้ หลายอย่า งบริบู รณ ์
โดยพระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเรา 7 เพื่อ ว่า เมื่อ เราได้ เป็น คนชอบธรรมแล้ว โดย
พระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ 8 คํานี้ เป็นคําสัตย์
จริง ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ ท่านเน้ น เรือ
่ งเหล่า นี้ เพื่อ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระเจ้า แล้ว จะได้
อุตส่าห์กระทําการดี การเหล่านี้ ดีและเป็นประโยชน์ แก่คนทัง้ ปวง
1
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จงหลีกเลี่ยงคําถามที่โต้เถียงกันอย่างโง่เขลา

9 แต่ จงหลีก เสีย จากปั ญหาโฉดเขลาที่ เถียงกัน

ทิตัส 3:15

จากการลําดับวงศ์ ตระกูลและการเถียง
และการทะเลาะกันเรือ
่ งพระราชบัญญัติ เพราะว่าการอย่างนั ้นไร้ประโยชน์ และไม่เป็นเรือ
่ ง
10
เป็น ราว คนใดๆที่ ยุ ให้ แตกนิ กายกัน เมื่อ ได้ ตัก เตือนเขาหนหนึ่ ง และสองหนแล้ว ก็ จง
ปฏิเสธ 11 ด้วยรู แล
้ ้วว่าคนเช่นนั ้นเป็นคนนอกลู่ นอกทางและบาปหนา เขาปรับโทษตัวเขา
เอง 12 เมื่อข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาสหรือที คิกัสมาหาท่าน ท่านจงรีบไปหาข้าพเจ้าที่ เมืองนิ
โคบุรี เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจแล้วว่าจะค้างอยูที
่ ่นั ่นจนสิน
้ ฤดูหนาว 13 ท่านจงอุตส่าห์ส่งเศนาส
ผู้เป็นทนายความกับอปอลโลไปตามทางของเขา อย่าให้เขาขาดสิง่ ใด 14 ให้พวกเราเรียนรู ้
ที่ จะกระทําการดี ด้วยสําหรับความจําเป็นต่างๆ เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นคนที่ ไร้ผล 15 คนทัง้
หลายที่ อยู่กับ ข้าพเจ้า ฝากความคิดถึง มายัง ท่าน ขอฝากความคิดถึง มายัง คนทัง้ ปวงที่รก
ั
เราในความเชื่อ ขอพระคุณดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงทิตัส ผู้ได้รับการ
เจิมให้เป็นศิษยาภิบาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวครีต จากเมืองนิ โคบุรี แควน
้ มาซิโดเนี ย�
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ในขณะที่เปาโลเป็นนั กโทษที่กรุ งโรม ท่านได้นําโอเนสิมัสให้รบ
ั เชื่อในพระเยซู โอเนสิมัส
เป็นทาสที่หนี จากนายของเขาคือ ฟีเลโมนไปยังกรุ งโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนนายของโอ
เนสิมัส ขอให้เขายกโทษให้โอเนสิมัส และต้อนรับเขาเหมือนอย่างพี่น้องในพระคริสต์ และ
เปาโลบอกว่าท่านยอมใช้หนี้ ทัง้ หมดของโอเนสิมัสที่มีต่อฟีเลโมน
เปาโลมีความหวังว่า ท่านจะได้รบ
ั การปลดปล่อยจากการติดคุกครัง้ แรกของท่านในกรุ ง
โรม (1:22)
คําคํานั บจากเปาโลและทิโมธี
ผู้ถูกจองจําเพื่อพระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องชายของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื่อนร่วม
งานที่รก
ั ของเรา 2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็ นที่รัก และอารคิปปั สผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันก
ับเรา และถึงคริสตจักรที่อยูในบ้
่
านของท่าน 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
ของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า

โดยได้เอ่ยถึงท่านเสมอเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน
5 เพราะข้าพเจ้าได้ยน
ิ ถึงความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูเจ้าและต่อบรรดาวิ
สุทธิชน 6 เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู ถ
้ ึงสิงด
่ ีทุกอย่าง ซึ่
7
งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์ น้ องเอ๋ย ความรักของท่านทําให้เรามีความยินดีและ
ความชูใจเป็นอย่างยิง่ เพราะจิตใจของพวกวิสุทธิชนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่าน
เปาโลขอร้องเรือ
่ งโอเนสิมัส
เหตุ ฉะนั ้น แม้ว ่า โดยพระคริสต์ ข้าพเจ้า มี ใจกล้า พอที่ จะสัง่ ให้ท่านทํา สิง่ ที่ ควรกระทํา
9
ได้ แต่ เพราะเห็น แก่ ความรัก ข้าพเจ้า ขออ้อนวอนท่านดี กว่า คื ออ ้อ นวอนอย่างเปาโล ผู้
ชราแล้ว และบัดนี้ เป็นผู้ถู กจองจําอยู่ เพราะเห็นแก่ พระเยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอน
ท่านด้วยเรือ
่ งโอเนสิ มัส ลูก ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ให้ กําเนิ ด เมื่อ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา อยู่
11 เมื่ อก่อนนั ้นเขาไม่ เป็ น ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาเป็นประโยชน์ ทัง้ แก่ ท่านและแก่
ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผู้เป็นดวงจิตของข้าพเจ้าทีเดียวกลับไปหาท่านอีก เหตุฉะนั ้น
ท่านจงรับเขาไว้ 13 ข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าแทน
ท่าน ในระหว่างที่ ข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะข่าวประเสริฐนั ้น 14 แต่ ว่าข้าพเจ้าจะไม่ ปฏิบัติสิ
่ง ใดลงไปนอกจากท่านจะเห็น ชอบด้วย เพื่อ ว่า คุณ ความดี ที่ ท่านกระทํา นั ้น จะไม่ เป็นการ
ฝืนใจ แต่ จะเป็นความประสงค์ ของท่านเอง 15 อาจจะเป็นเพราะเหตุ นี้ ที่ ทําให้เขาต้องจาก
ท่านไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อ ท่านจะได้ เขากลับ คืน มาตลอดไป 16 บัดนี้ เขามิ ใช่ เป็น ทาส
อีก ต่อ ไป แต่ ดี ยิง่ กว่า ทาส คือ เป็น พี่ น้องที่ รัก เขาเป็ นที ่ รก
ั มากของข้าพเจ้า แต่ คงจะเป็
นที ่รก
ั ของท่านมากยิง่ กว่านั ้ นอีก ทัง้ ในเนื้ อหนั งและในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 17 เหตุ ฉะนั ้นถ้า
ท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเอง 18 ถ้า
เขาได้ กระทํา ผิด ต่อ ท่านประการใด หรือ เป็น หนี้ อะไรท่าน ท่านจงคิด เอาจากข้าพเจ้า เถิด
19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้ เข ียนไว้ด้วยมือ ของข้าพเจ้า เองว่า ข้าพเจ้า จะใช้ ให้ ข้าพเจ้า จะไม่ อา
้ ง
20
ถึง เรือ
่ งที่ ท่านเป็น หนี้ ข้าพเจ้า และแม้ แต่ ตัว ของท่านเองด้วย แท้จริง น้ องเอ๋ย จงให้
ข้าพเจ้า มี ความยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพราะท่านเถิด จงให้ข้าพเจ้า ชื่น ใจในองค์ พระผู้
8
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เป็นเจ้า 21 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจท่านจะเชื่อฟัง จึงได้ เขียนมาถึงท่าน เพราะรู อยู
้ ่ว่าท่านจะกระทํา
ยิง่ กว่าที่ข้าพเจ้าขอเสียอีก
ความหวังในอิสรภาพของเปาโล
อี กประการหนึ่ ง ขอท่านได้ จัด เตรียมที่พัก ไว้สําหรับ ข้าพเจ้า ด้วย เพราะข้าพเจ้า หวัง
ว่า จะมาหาท่านอีก ตามคํา อธิษฐานของท่าน 23 เอปาฟรัส ผู้ ซึ่ง ถูก จองจํา อยู่ ด้วยกั นก ับ
ข้าพเจ้าเพื่อ พระเยซู คริสต์ ได้ ฝากความคิดถึง มายังท่าน 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส
และลู กา ผู้ เป็น เพื่อนร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ก็ ฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย 25 ขอพระคุณ
ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงดํารงอยู่ กับ จิต วิญญาณของท่านเถิด เอ
เมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิมัส ผู้เป็นทาสรับใช้�
22
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เรา ไม่ ทราบ ว่า ใคร เขียน หนั งสือ ฮีบรู นี้ แต่ คน ส่วน มาก คิด ว่า เปาโล เป็น ผู้ เขียน เรา
สามารถทราบได้วา่ หนั งสือเล่มนเี้ ป็นจดหมายถึงชาวฮีบรู เพราะว่าตัง้ แต่ต้นถึงปลายมีการ
เปรียบเทียบความเชื่อของคริสเตียนกับพระคัมภีรเดิ
์ ม กับเครือ
่ งบูชาและพิธต่
ี างๆ ของชาว
ฮีบรู ซ่ึง เล็ง ไปถึง พระคริสต์ ข้อ แรกพูด ถึง บรรพบุรุษ ซึ่ง หมายถึง พวกบรรพบุรุษ ของชาว
ฮีบรู (ชาวยิว�
จดหมายฉบับนี้ไม่ได้ เขียนถึงคริสตจักรใดๆ (เช่น โรม 1 และ 2 โครินธ์ เอเฟซัส ฟีลิ ปปี
โคโลสี 1 และ 2 เธสะโลนิ กา) หรือ ถึง พวกคริสตจั กร (เช่น กาลาเทีย� หรือ ถึง คนส่วนตัว
(เช่น 1 และ 2 ทิ โมธี ทิตั ส ฟี เลโมน 2 และ 3 ยอห์น� แต่ หน ังสือ ฮีบรู นี้ เป็ นที ่ เรียกกัน ว่า
“จดหมายทัว่ ไป� ซึ่งเขียนถึงชาวยิวที่กระจัดกระจายไป (เช่นหนั งสือยากอบ (ยก 1:1) ซึ่ง
เขียนถึง ชาวยิว ด้วย� แต่ จดหมายฉบั บน ี้ ก็ เหมาะสําหรับ คริสเตียนทุก คน เพราะว่า เราได้
เชื่อและใช้พระคัมภีรท
์ ัง้ เดิมและใหม่เช่นกัน
ชาวยิ วท ี่ ไม่ เชื่ อก ็ เกล ียดเปาโล ชาวยิ วท ี่ เชื่อ แล้ว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ มัก จะเชื่อ ว่า จะต้อง
ตามธรรมเนี ยมต่างๆของศาสนายิว (กท 2:11-13) พวกคริสเตียนยิว บางคนได้ ไปสอนคํา
สอนผิดให้แก่ผู้เชื่อแล้วในเมืองกาลาเทีย ดังนั ้นถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เป็นการดี
ที่ ท่านจะไม่ ให้ชื่อ ของท่านปรากฏในจดหมายฉบั บน ี้ เรารู ว้ า่ จดหมายฉบั บน ี้ เข ีย นขึ้ นที ่ กรุ
งโรมเพราะได้ เขียนว่า “พวกพี่น้องที่ เป็นชาวอิตาลีก็ ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย�
(13:24) ทิโมธีซ่ึงได้ติดคุกพร้อมกับเปาโล พึ่งได้รบ
ั การปล่อยตัว (13:23) และเปาโลหวังว่า
อีกไม่นานท่านจะได้ รบ
ั การปลดปล่อยด้วย (13:19) ดู เหมือนว่าหนั งสือ 2 เปโตร 3:15-16
ชี้ให้เห็นว่าเปาโลเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู นี้ เพราะว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และเรือ
่ งอื่นๆที่ เก ี่ยวข้องกับ ชาวยิว ซึ่ง ท่านว่า “มี บางข้อ ที่ เข้าใจยาก � ซึ่ง เล็ง ถึง คํา เขียน
ของเปาโล
หนังสือฮีบรู เขียนก่อนการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหาร ซึ่งเกิดขึ้นในปี ค�ศ� 70
(10:2-3; 13:10-11)
หน ังสือเล่ มน ี้เน้ นว ่า พระเยซู ซึ่ง เป็น มหาปุโรหิต เครือ
่ งบูชาและพระผู้ ชว
่ ยให้ รอดก็
ประเสริฐกว่าสิง่ ต่างๆในสมัยของโมเสส
สง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์
ใน โบราณกาล พระ เจ้า ได้ ตรั สด ้วย วิธี ต่างๆ มากมาย แก่ บรรพบุรุษ ทาง พวก ศาสดา
พยากรณ์ 2 แต่ ใน วัน สุดท้าย เหล่า นี้ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เรา ทัง้ หลาย ทาง พระ บุตร ผู้ ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงตัง้ ให้เป็นผู้รบ
ั สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
3
โดยพระบุตร พระบุตรทรงเป็น แสงสะท้อนสง่า ราศี ของพระเจ้า และทรงมี สภาวะเป็น
พิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิง่ ไว้โดยพระดํารัสอันทรงฤทธิข
์ องพระองค์
เมื่อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้ทรงประทับนัง่ ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน
1

พระบุตรทรงอยูเ่ หนื อพวกทูตสวรรค์
พระองค์ ทรงเป็น ผู้ เยีย
่ มกว่า เหล่า ทูต สวรรค์ มากนั ก ด้วยว่า พระองค์ ทรงรับ พระนาม
ที่ ประเสริฐ กว่า นามของทูต สวรรค์ นั้น เป็น มรดก 5 เพราะว่า มี ผู้ ใดบ้างในบรรดาทูต สวรรค์
4
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ที่ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เขาในเวลาใดว่า ‘ท่านเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่าน
แล้ว� และยังตรัสอีกว่า ‘เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา� 6 และอีกครัง้
หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงนํา พระบุตรหัวปี องค์ ที่ ได้ บังเกิด นั ้น ให้ เสด็จ เข้า มาในโลก พระองค์ ก็
ตรัสว ่า ‘ให้ บรรดาพวกทูต สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ของพระเจ้า นมัสการท่าน� 7 ส่วนพวกทูต สวรรค์
นั ้น พระองค์ ตรัสว ่า ‘พระองค์ ทรงบันดาลพวกทูต สวรรค์ ของพระองค์ ให้ เป็น ดุจ วิญญาณ
และทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง� 8 แต่ส่วนพระบุตรนั ้น พระองค์
ตรัสว ่า ‘โอ พระเจ้า ข้า พระที่นั่ง ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม 9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และ
ทรง เกลียด ชัง ความ ชัว่ ช้า ฉะนั ้น พระเจ้า คือ พระเจ้า ของ พระองค์ ได้ ทรง เจิม พระองค์
ไว้ ด้วยนํ้ามัน แห่ง ความยินดี ยิง่ กว่า พระสหายทัง้ ปวงของพระองค์� 10 และ ‘องค์ พระผู้
เป็น เจ้า เจ้าข้า เมื่อ เดิม พระองค์ ทรงวางรากฐานของแผ่น ดิน โลก และฟ้า สวรรค์ เป็น พระ
หัตถกิจ ของพระองค์ 11 สิ ่ง เหล่า นี้ จะพินาศไป แต่ พระองค์ ทรงดํารงอยู่ สิ ่ง เหล่า นี้ จะเก่า
ไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม 12 พระองค์ จะทรงม้วนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ดุ จเสื้อ คลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก ็
จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิน
้ สุด�
13 แต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสในเวลาใดว่า ‘จงนั ่งที่ขวามือของเรา จนกว่า
เราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 14 ทูตสวรรค์ทัง้ ปวงเป็นแต่เพียง
วิญญาณผู้ปรนนิ บัติ ที่ พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ จะได้รบ
ั ความรอดเป็นมรดก
มิใช่หรือ

2
จงใส่ใจกับความรอดอันยิง่ ใหญ่

เหตุ ฉะนั ้น เราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั ้ นที ่ เราได้ยน
ิ ได้ ฟัง ให้มากขึ้ นอ ีก เพราะมิ
ฉะนั ้นในเวลาหนึ่ งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั ้น 2 ด้วยว่าถ้าถ้อยคําซึ่งทูต
สวรรค์ ได้ กล ่าวไว้นั้ นม ัน
่ คง และการละเมิ ดก ับ การไม่ เชื่อ ฟัง ทุก อย่างได้ รบ
ั ผลตอบสนอง
3
ตามความยุ ติ ธรรมแล้ว ดัง นั ้น ถ้า เราละเลยความรอดอัน ยิง่ ใหญ่ แล้ว เราจะรอดพ้น ไป
อย่างไรได้ ความรอดนั ้น ได้ เริม
่ ขึ้น โดยการประกาศขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เอง และบรรดา
ผู้ ที่ ได้ ยิน พระองค์ ก็ได้ รับรองแก่ เราว่า เป็น ความจริง 4 ทัง้ นี้ พระเจ้า ก็ ทรงเป็น พยานด้วย
โดยทรงแสดงหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ และโดยการอัศจรรย์ ต่างๆ และโดยของ
ประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์
1

พระคริสต์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อสิง่ สารพัด

เพราะว่า พระองค์ ไม่ ได้ ทรงมอบโลกใหม่ ซ่ึง เรากล่าวถึง นั ้น ให้อยู่ใต้ บังคับ ของเหล่า ทูต
สวรรค์ 6 แต่ มีอยู่แห่งหน่งึ ที่ คนเป็นพยานถึงเรือ
่ งนี้ ว่า ‘มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรง
ระลึก ถึง เขา และบุตรมนุษย์ เป็น ผู้ ใดซึ่ง พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 7 พระองค์ ทรงทําให้
เขาตํ่ากว่าพวกทูตสวรรค์ แต่ หน่อยเดียว และพระองค์ ทรงประทานสง่าราศี กับเกียรติ เป็น
มงกุฎให้แก่เขา และได้ทรงตัง้ เขาไว้ให้อยู่เหนื อบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ 8 พระองค์
ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของเขา� ในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยู่ใต้
อํานาจของเขานั ้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อํานาจของเขา แต่ขณะนี้ เรายังไม่เห็นว่าทุกสิง่
อยูใต้
่ อํานาจของเขา
5

ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์
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แต่ เราก็ เห ็ นพระเยซู ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงทําให้ต่ํา กว่า ทูต สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียวนั ้น ทรง
ได้ รบ
ั สง่า ราศี และพระเกียรติ เป็น มงกุฎ เพราะที่ พระองค์ ทรงสิน
้ พระชนม์ ด้วยความทุกข์
ทรมาน ทัง้ นี้ โดยพระคุณ ของพระเจ้า พระองค์ จะได้ ทรงชิม ความตายเพื่ อมนุษย์ ทุก คน
10 ด้วยว่าในการที่ พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็ นอันมากถึงสง่าราศี นั ้น ก็สมอยู่แล้วที่พระองค์
ผู้ เป็น เจ้าของสิง่ สารพัด และผู้ทรงบันดาลให้ สิ ่ง สารพัด บังเกิด ขึ้น จะให้ ผู้ ที่ เป็น นายแห่ง
ความรอดของเขานั ้นได้ถึงที่สําเร็จโดยการทนทุกข์ทรมาน 11 เพื่อว่าทัง้ พระองค์ผู้ชําระคน
ทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และคนเหล่านั ้นทีได้
่ รับการชําระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั้น
พระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั ้นว่า เป็นพี่น้องกัน 12 ดังที่พระองค์ตรัสว
่า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พีน้
่ องของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
13
ในท่ามกลางที่ ชุมนุม ชน � และตรัส อี กว่า ‘เราจะไว้วางใจในพระองค์� ทัง้ ตรัส อี กว่า ‘ดู
เถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา�
9

พระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์
14 เหตุ ฉะนั ้ นคร ั ้นบุตรทัง
้ หลายมี ส่วนในเนื้ อ และเลือดอยู่ แล้ว พระองค์ ก็ได้ ทรงรับ เนื้ อ
และ เลือด เหมือน กัน เพื่อ โดย ความ ตาย พระองค์ จะ ได้ ทรง ทํา ลาย ผู้ นั ้ นที ่ มี อํานาจ แห่ง
ความตาย คือ พญามาร 15 และจะได้ ทรงช่วยเขาเหล่า นั ้น ให้ พ้น จากการเป็น ทาสชัว่ ชีวต
ิ
16
เพราะเหตุ กล ัว ความตาย ความจริง พระองค์ มิได้ ทรงรับ สภาพของทูต สวรรค์ แต่ ทรง
รับสภาพของเชื้อ สายของอับ ราฮัม 17 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงต้องเป็น เหมือนกับ พี่ น้อง
ทุก อย่าง เพื่อ ว่า พระองค์ จะได้ ทรงเป็น มหาปุโรหิต ผู้ กอปรด้วยพระเมตตาและความสัตย์
ซื่อ ในการทุก อย่างซึ่ง เกี่ยวกับ พระเจ้า เพื่อ ลบล้างบาปทัง้ หลายของประชาชน 18 เพราะ
เหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานโดยถูกทดลองนั ้น พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูก
ทดลองนั ้นได้

3

พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อโมเสส
1 เหตุฉะนั ้นท่านพีน
่ ้ องอันบริสุทธิ์ ผูเข
้ ้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์นั ้น
จงพิจารณาอัครสาวกและมหาปุโรหิต ซึ่ง เรารับ เชื่อ อยู่ นั ้น คือ พระเยซู คริสต์ 2 ผู้ ทรงสัตย์
ซื่อ ต่อ พระเจ้า ผู้ ได้ ทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้ เหมือนอย่างโมเสสได้ สัตย์ ซื่อ ในพรรคพวกของ
พระองค์ ทัง้ สิน
ั พระเกียรติ มากกว่า โมเสสมาก
้ 3 แต่ ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรงสมควรได้ รบ
นั ก เช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยศมากกว่าบ้านนั ้น 4 ด้วยว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้
สร้าง แต่ ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวงก็ คือพระเจ้า 5 ฝ่ายโมเสสนั ้นสัตย์ซ่ือในพรรคพวก
ของพระองค์ ทัง้ สิ้ นก ็ อย่างคนรับ ใช้ เพื่อ จะได้ เป็น พยานถึง เหตุ การณ์ เหล่ านั ้น ซึ่ง จะกล่าว
ต่อภายหลัง 6 แต่พระคริสต์นั้นในฐานะพระบุตรที่ ทรงอํานาจเหนื อครอบครัวของพระองค์
และเราทัง้ หลายเป็นครอบครัวนัน
้ แหละ หากเราจะยึดความมัน
่ ใจและความชื่นชมยินดีใน
ความหวังนั ้นไว้ให้มัน
่ คงจนถึงที่สุด
คําเตือน: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้
ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ 8 อย่า ให้จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวั
นที ่ ถู กทดลองในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้า พิ สู จน ์
และได้ เห็นกิจการของเราถึงสี่ สิ บปี 10 เพราะเหตุ นั้นเราจึงเคืองคนชัว่ อายุนั ้น และว่า “ใจ
ของเขาหลงผิ ดอย ู่ เสมอ เขาไม่ รู ้จัก ทางทัง้ หลายของเรา� 11 ดัง นั ้น เราจึง ปฏิญาณด้วย
7 เหตุฉะนั ้น (ตามที่พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ตรัสว่า ‘วันนี้
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ความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ ได้ เข้า สู่ ที่ สงบสุข ของเรา� ’) 12 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จง
ระวัง ให้ ดี เพื่อ จะไม่ มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดในพวกท่านมี ใจชัว่ และไม่ เชื่อ แล้ว ก็ หลงไปจากพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ 13 ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้ � เพื่อว่าจะ
ไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป 14 เพราะว่าถ้าเรายึดความ
ไว้วางใจที่ เรามี อยู่ ตอนต้น ไว้ให้ มัน
่ คงจนถึง ที่ สุด เราก็ กลายมาเป็น ผู้ มี ส่วนกับ พระคริสต์
15 เมื่ อม ี คํา กล่าวไว้ว่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่านทัง
้ หลายจะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ อย่า ให้จิ ตใจ
ของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น� 16 เพราะบางคน เมื่อ เขาได้ยน
ิ แล้ว ก็ ยัง ได้
17
กบฏอยู่ แต่ มิใช่ ทุ กคนที่ โมเสสได้ นํา ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ และใครหนอที่ พระองค์ ได้
ทรงโทมนั สตลอดสี่ สิ บปี นั ้น ก็ คนเหล่านั ้ นที ่กระทําบาป และซากศพของเขาทิง้ อยู่ในถิน
่ ทุ
รก ัน ดารมิ ใช่ หรือ 18 และแก่ ใครหนอที่ พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ ได้ เข้า สู่ ที่ สงบ
สุขของพระองค์ ก็คนเหล่านั ้นที่ไม่เชื่อมิใช่หรือ 19 ฉะนั ้นเราจึงรู ว่้ า เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่
สงบสุขนัน
้ ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ

4
การเข้าสู่ที่สงบสุขโดยความเชื่อ

เหตุ ฉะนั ้น เมื่ อม ี พระสัญญาทรงประทานไว้แล ้ วว ่า จะให้เข ้า ในที่ สงบสุข ของพระองค์
ให้เราทัง้ หลายมีความยําเกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมีผู้หน่งึ ผู้ใดเหมือนไปไม่ถึง 2 เพราะว่า
เราได้ มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ เราแล้ว เหมือนแก่ เขาเหล่านั ้นด้วย แต่ ว่าถ้อยคําซึ่ง
เขาได้ยน
ิ นั ้นไม่ได้เป็นประโยชน์ แก่เขา เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผูที
้ ่ได้ยน
ิ 3 เพราะ
ว่า เราทัง้ หลายที่ เชื่อ แล้ วก ็ เข ้า ในที่ สงบสุ ขน ัน
้ เหมือนพระองค์ ได้ ตรัส ไว้ แล ้ วว ่า ‘ตามที่
เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ ที่ สงบสุขของเรา� ’ แม้ว่างาน
นั ้นสําเร็จแล้วตัง้ แต่วางรากสร้างโลก 4 และมีข้อหนึ่ งที่ พระองค์ได้ตรัสถึงวันที ่เจ็ดดังนี้ ว่า
‘ในวันที ่ เจ ็ด พระเจ้า ทรงพัก การงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์� 5 และแห่ง เดียวกัน นั ้น ได้ ตรัส อี
กว่า ‘เขาจะไม่ได้ เข้าสู่ ที่ สงบสุขของเรา� 6 ครัน
้ เห็นแล้ วว่ายังมีชอ
่ งให้บางคนเข้าในที่ สงบ
สุ ขนัน
้ และคนเหล่านั ้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อ 7 พระองค์
จึงได้ทรงกําหนดวันหนึ่ งไว้อีก คือกล่าวในคัมภีรข
์ องดาวิดครัน
้ ล่วงไปช้านานแล้วว่า “วันนี้
� เหมือนตรัสเมื่อคราวก่อนแล้ วว่า ‘วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์
อย่า ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไป� 8 เพราะว่า ถ้า เยซู ได้ พาเขาเข้า สู่ ที่ สงบสุ ขน ัน
้ แล้ว
9
พระองค์ ก็ คงมิ ได้ ตรัส ในภายหลัง ถึง วันอ่ื นอ ีก ฉะนั ้น จึง ยั งม ี สะบาโตสําหรับ ชนชาติ ของ
พระเจ้า 10 ด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้ว ก็ได้หยุดการงานของตน เหมือน
พระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์ 11 เหตุฉะนั ้นให้เราทัง้ หลายอุตส่าห์เข้าใน
ที่ สงบสุ ขน ัน
้ เพื่ อม ิ ให้ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดตกหลงไปในการไม่ เชื่อ เช่น เขาเหล่า นั ้น ซึ่ง เป็น ตัวอย่าง
12 เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้า นั ้ นม ี ชีวต
ิ และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิง่ กว่าดาบส
องคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่ จิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถ
วินิจฉั ยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย 13 ไม่มีสิ ่งเนรมิตสร้างใดๆ ที่ ไม่ได้ ปรากฏใน
สายพระเนตรของพระองค์ แต่ สิ ่ง สารพั ดก ็ เปล ือยเปล่า และปรากฏแจ้ง ต่อ พระเนตรของ
พระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย
1

พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

14 เหตุฉะนั ้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผูเป็
้ นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้ว คือพระเยซูพระบุตร

ของพระเจ้า ขอให้ เราทัง้ หลายมัน
่ คงในการยอมรับ ของเราไว้

15

เพราะว่า เรามิ ได้ มี มหา
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ปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเรา
ทุก ประการ ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ยัง ปราศจากบาป 16 ฉะนั ้น ขอให้ เราทัง้ หลายจงมี ใจกล้า
เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุ ณ เพื่อเราจะได้ รบ
ั พระเมตตา และจะได้ พบพระคุณที่ จะช่วย
เราในขณะที่ต้องการ

5

มหาปุโรหิตที่มาจากมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์
1 ฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนที่ เลือกมาจากมนุษย์ได้ แต่ งตัง
้ ไว้ให้สําหรับมนุษย์ในบรรดาการ
ซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อท่านจะได้นําเครือ
่ งบรรณาการและเครือ
่ งบูชามาถวายเพราะความ
2
บาป ท่านนั ้นมีใจเมตตากรุ ณาคนโง่และคนหลงผิดได้ เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกําลัง
อยู่รอบตัวด้วย 3 เหตุฉะนั ้นท่านต้องถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทัง้ ปวงฉั นใด
ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉั นนั ้น 4 และไม่มีผู้ใดตัง้ ตนเองสําหรับเกียรตินี้ ได้ เว้นแต่
พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน
เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
5 ในทํานองเดียวกัน พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงยกย่องพระองค์ เองขึ้น เป็ น มหาปุโรหิต แต่
เป็นโดยพระเจ้า ผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ให้กําเนิ ดแก่ท่าน
แล้ว� 6 เหมือนพระองค์ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่ งว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมล
คี เซเดค� 7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อ พระองค์ ดํารงอยู่ ในเนื้ อ หนั ง นั ้น พระองค์ ได้ ถวายคํา
อธิษฐาน และทูล วิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและนํ้า พระเนตรไหล ต่อ พระเจ้า ผู้ทรง
สามารถช่วยพระองค์ ให้ พ้น จากความตายได้ และพระเจ้า ได้ ทรงสดับ เพราะพระองค์ นั้น
ได้ ยําเกรง 8 ถึง แม้ ว่า พระองค์ ทรงเป็น พระบุตร พระองค์ ก็ ทรงเรียนรู ้ที่ จะนอบน้ อมยอม
เชื่อ ฟัง โดยความทุกข์ ลําบากที่ พระองค์ ได้ ทรงทนเอา 9 และเมื่อ ทรงถูก ทําให้เพียบพร้อม
ทุก ประการแล้ว พระองค์ ก็ เลยทรงเป็น ผู้ จัด ความรอดนิ รัน ดร์สําหรับ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ ฟัง
พระองค์ 10 โดยพระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค
ทารกคริสเตียน

11 เรือ
่ งเกี่ยวกับพระองค์นั้นมม
ี ากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ เพราะว่าท่านทัง้ หลาย

กลายเป็น คนหู ตึ งเสีย แล้ว 12 ถึง แม้ ว่า ขณะนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็ นคร ู ได้ แล้ว แต่ ท่าน
ก็ ต้องให้ คนอื่น สอนท่านอีก ในเรือ
่ งหลัก เบื้องต้น แห่ง พระวจนะของพระเจ้า และท่านทัง้
หลายกลายเป็น คนที่ ยงั ต้องกิน นํ้านม ไม่ใช่อาหารแข็ง 13 เพราะว่า ทุก คนที่ ยังก ิน นํ้า นมนั ้
นก็ยงั ไม่ชาํ นาญในพระวจนะแห่งความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ 14 แต่ อาหาร
แข็ง นั ้น เป็น อาหารสําหรับ ผู้ ใหญ่ คือ ผู้ ที่ เคยฝึ กห ัด ความคิด ของเขาจนสังเกตได้ วา่ ไหนดี
ไหนชัว่

6

คําสอนให้ละประถมโอวาทของพระคริสต์และก้าวไปถึงความบริบูรณ์
เหตุ ฉะนั ้น ให้เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ ไว้ และให้เราก้าวหน้า ไปถึง ความบริบู
รณ ์ อย่า เอาสิง่ เหล่า นี้ มาวางเป็น รากอีก เลย คือ การกลับ ใจเสีย ใหม่ จากการกระทํา ที่ ตาย
แล้ว และความเชื่อในพระเจ้า 2 และคําสอนว่าด้วยพิธีบัพติศมา และการวางมือ และการ
เป็นขึ้นมาจากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็นนิ ตย์นั ้น 3 ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาต
เราก็จะกระทําอย่างนี้ ได้ 4 เพราะว่าคนเหล่านั ้ นที ่ได้รับความสว่างมาครัง้ หนึ่ งแล้ว และได้
รู รสของประทานจากสวรรค์
้
ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 5 และได้ชิมความดีงามแห่ง
พระวจนะของพระเจ้า และฤทธิเ์ ดชแห่ง ยุค ที่ จะมานั ้น 6 ถ้า เขาเหล่า นั ้น จะหลงอยู่อย่างนี้
1
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ก็ เหลือ วิสัย ที่ จะให้ เขากลับ ใจเสีย ใหม่ อี กได้ เพราะตัว เขาเองได้ ตรึง พระบุตรของพระเจ้า
เสี ยอ ีก แล้ว และได้ ทําให้พระองค์ ขายหน้า ต่อ ธารกํานั ล 7 ด้วยว่า พื้น แผ่นดิ นที ่ ได้ ดู ดดื่ มน
้ํา ฝนที่ ตกลงมาเนื องๆและงอกขึ้น มาเป็นต้น ผัก ให้ ประโยชน์ แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ พรวนดิน
ด้วยนั ้น ก็ รับ พระพรมาจากพระเจ้า 8 แต่ ดิ นที ่ งอกหนามใหญ่ และหนามย่อยก็ ถู กทอดทิง้
และเกือบจะถึงที่ สาปแช่งแล้ว ซึ่งในที่ สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย 9 แต่ดูก่อนพวกที่รัก แม้เราพู
ดอย่างนั ้น เราก็เชื่อแน่ วา่ ท่านทัง้ หลายคงจะได้สิ่งที่ดีกว่านน
ั ้ และสิง่ ซึ่งเกี่ยวกับความรอด
10 เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ทรงอธรรมที่ จะทรงลืม การงานและการทํา งานหนั กด ้วยความรัก
ซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วสุ
ิ ทธิชนนั ้นและยังรับใช้อยู่ 11 และ
เราปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายทุกคนแสดงความตัง้ ใจจริงให้ถึงความมัน
่ ใจอย่างเต็มที่แห่ง
12
ความหวังนั ้นจนถึงที่สุดปลาย เพื่อท่านจะไม่เป็นคนเฉื่ อยช้า แต่ ให้ตามเยีย
่ งอย่างแห่ง
คนเหล่านั ้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้รบ
ั ตามพระสัญญาเป็นมรดก
พระสัญญาอันมัน
่ คงของพระเจ้า
เพราะว่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรงทํา พระสัญญาไว้กับ อับ ราฮั มน น
ั ้ โดยเหตุ ที่ ไม่มี ใครเป็น
ใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้คําปฏิญาณได้นั ้น พระองค์ก็ได้ทรงให้คําปฏิญาณแก่
พระองค์ เอง 14 คือ ตรัสว ่า ‘เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวี เชื้อ สายของท่านให้ มากขึ้น �
15 เช่น นั ้น แหละ เมื่ ออ ับ ราฮัม ได้ ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ ได้ รับ ตามพระสัญญา
นั ้น 16 ส่วนมนุษย์นั้นต้องปฏิญาณต่อหน้าผูที
้ ่เป็นใหญ่กว่าตน และเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไร
กัน ขึ้น ก็ ต้องถือ คํา ปฏิญาณนั ้น เป็น คํา ยืนยัน ขัน
้ เด็ด ขาด 17 ฝ่ายพระเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรง
หมายพระทัย จะสําแดงให้ ผู้ ที่ รับคํา ทรงสัญญานั ้น เป็น มรดกรู ้ให้ แน่ ใจยิง่ ขึ้ นว ่า พระดําริ
ของพระองค์ จะแปรปรวนไม่ ได้ พระองค์ จึง ได้ ทรงให้ คํา ปฏิญาณไว้ ด้วย 18 เพื่ อด ้วยสอง
ประการนั ้ นที ่ เปล ี่ยนแปลงไม่ ได้ ในที่ ซ่ึง พระองค์ จะตรัสม ุ สาไม่ ได้ นั ้น เราซึ่ง ได้ หนี มาหาที่
ลี้ ภัย นั ้น จึง จะได้ รบ
ั การหนุน นํ้าใจอย่างจริงจัง ที่ จะฉวยเอาความหวัง ซึ่ งม ี อยู่ ตรงหน้า เรา
19 ความหวังนั ้นเรายึดไว้ต่างสมอของจิตวิญญาณ เป็ นความหวังทัง
้ แน่ และมัน
่ คง และได้
ทอดไว้ภายในม่าน 20 ที่ผู้นําหน้าได้เสด็จเข้าไปเผื่อเราแล้ว คือพระเยซูผู้ทรงได้รบ
ั การแต่ง
ตัง้ เป็นมหาปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างเมลคีเซเดค
13

7
เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่างของพระคริสต์

1 เพราะเมลคี เซเดคผู้ นี้ คือ กษั ตริย์เมืองซาเลม

เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ได้ พบ
อับ ราฮัม ขณะที่ กําลัง กลับ มาจากการฆ่า ฟัน กษั ตริย์ ทัง้ หลาย และได้ อวยพรแก่ อับ ราฮัม
2 อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่ งในสิบจากของทัง
้ ปวงแก่ท่านผู้นี้ ตอนแรกท่านผู้นี้ แปลว่ากษั
ตริย์ แห่ งความชอบธรรม แล ้ว หลัง จากนั ้ นก ็ แปลว่า กษั ตริย์ เมืองซาเลมด้วย ซึ่ง หมายถึง
กษั ตริย์แห่งสันติ สุข 3 บิดามารดาและตระกูลของท่านก็ ไม่มี วันเริม
่ ต้นและวันสิน
้ สุดของ
ชี วิตก ็ ไม่มี เช่น กัน แต่ เป็น เหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซึ่ง ดํารงตําแหน่ ง ปุโรหิต อยู่ ตลอด
เวลา
ปุโรหิตตระกูลเลวีได้ถวายสิบชักหนึ่ งแก่เมลคีเซเดคโดยทางอับราฮัม
4 แล้วจงคิดดูเถิดว่า ท่านผู้นี้ ยิง
่ ใหญ่เพียงไร ซึ่งแม้แต่อับราฮัมผู้เป็นต้นตระกูลของเรา
นั ้น ยัง ได้ ชก
ั หนึ่ ง ในสิบ จากของริบน ั ้นมาถวายแก่ ท่าน 5 และแท้ จร ิ งบรรดาบุตรของเลวี
ซึ่ง ได้ รบ
ั ตําแหน่ ง ปุ โรหิ ตน ัน
้ ถึง แม้ ว่า ท่านเหล่า นั ้น ได้ บังเกิด จากเอวของอับ ราฮัม ก็ ยั งม
ี พระบัญชาสัง่ ให้ รบ
ั สิบ ชัก หนึ่ ง จากประชาชนตามพระราชบัญญั ติ คือ จากพวกพี่ น้องของ
ตน 6 แต่ท่านผู้นี้ ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขา แต่ก็ยังได้รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากอับราฮัม และได้อวยพร
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ให้อบ
ั ราฮัม ผู้ ที่ ได้ รับ พระสัญญาทัง้ หลาย 7 สิ ่ง ที่ ค้านไม่ ได้ คือ ผู้ น้อยต้องรับ พรจากผู้ ใหญ่
8 ฝ่ายข้างนี้ มนุษย์ ที่ ต้องตายยัง ได้ รบ
ั สิบ ชัก หนึ่ ง แต่ ฝ่ายข้างโน้ น ท่านผู้ เดียวได้ รับ และมี
พยานกล่าวถึงท่านว่าท่านยังมชี
ี วิตอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่ งกว่
็ า เลวีนั้นทีร่ บ
ั สิบชักหนึ่
10
งก ็ ยงั ได้ ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง ทางอับ ราฮัม เพราะว่า ขณะนั ้น เขายัง อยู่ ในเอวของบรรพบุรุษ
ขณะที่เมลคีเซเดคได้พบกับอับราฮัม
ตําแหน่ งปุโรหิตของพระคริสต์เหนื อกว่าตําแหน่ งของอาโรน
เหตุ ฉะนั ้น ถ้า เมื่อ จะถึง ความสําเร็จ ได้ ในทางตําแหน่ ง ปุโรหิต ที่ สืบ มาจากตระกูล เลวี
(ด้วยว่าประชาชนได้รบ
ั พระราชบัญญัติโดยทางตําแหน่ งนี้ � ที่ไหนจะต้องการให้มีปุโรหิตอ
ีก ตามอย่างเมลคี เซเดคเล่า ซึ่ งม ิ ได้ เรียกตามอย่างอาโรน 12 เพราะเมื่อ ตําแหน่ ง ปุโรหิต
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พระราชบัญญัติก็ จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 13 เพราะว่าท่าน
ที่ เรากล่าวถึง นั ้น มาจากตระกูล อื่น ซึ่ง เป็น ตระกูล ที่ ยงั ไม่ มี ผู้ ใดเคยทํา หน้าที่ ปรนนิ บัติ ที่
แท่น บูชาเลย 14 เพราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชัด แล้ วว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรานั ้น ได้ ทรงสืบ
เชื้อสายมาจากตระกูลยู ดาห์ โมเสสไม่ ได้ ว่าจะมี ปุ โรหิตมาจากตระกู ลนัน
้ เลย 15 และข้อนี้
ประจักษ์ ชัด ยิง่ ขึ้ นอ ีก เมื่อ ปรากฏว่า มี ปุ โรหิ ตอ ีก ผู้ หน ่งึ เกิด ขึ้น ตามอย่างของเมลคี เซเดค
16 ซึ่ง ไม่ ได้ ทรงตัง
้ ขึ้น ตามพระราชบัญญั ติ ซึ่ง เป็น บทบัญญั ติ สําหรับ เนื้ อ หนั ง แต่ ตามฤทธิ์
เดชแห่งชีวตอ
ิ ันไม่รู สิ
้ ้นสุดเลย 17 เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์
ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 18 ด้วยว่า จริงๆแล้ว พระบัญญั ติ ที่ มี อยู่ เดิ มน ัน
้ ก็ได้ ยกเลิก ไป
19
เพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์
เพราะว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่ ได้ ทํา อะไรให้ ถึง ความ
สําเร็จ แต่ ได้ นํา ความหวั งอ ัน ดี กว่า เข้า มา และโดยความหวัง นั ้น เราทัง้ หลายจึง เข้า มา
ใกล้ พระเจ้า 20 ที่ ว่า ดี กว่า น ั ้ นก ็ เพราะว่า ปุ โรหิต คนนั ้น ได้ ทรงตัง้ ขึ้น โดยทรงปฏิญาณไว้
21 (บรรดาปุโรหิตเหล่านั ้นไม่ มี การกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตําแหน่ ง แต่ ส่วนปุ โรหิตน
ี้ มี คํา กล่าวปฏิญาณจากพระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย
นพระทัย ของพระองค์ ว่า “ท่านเป็น ปุโรหิตเป็น นิ ตย์ตามอย่างของเมลคี เซเดค� ’) 22 พระ
เยซูก็ได้ทรงเป็นผู้รบ
ั ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด
11

ปุโรหิตตระกูลเลวีจะต้องตาย แต่พระเยซูทรงดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
23 แท้ จร ิง ส่วนปุโรหิต เหล่านั ้ นก ็ ได้ ทรงตัง
้ ขึ้นไว้หลายคน เพราะว่าความตายได้ ขัดขวาง
24
ไม่ให้ดํารงอยูในตํ
่
าแหน่ งเรือ
่ ยไป แต่ฝ่ายพระองค์นี้ โดยเหตุที่พระองค์ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
ตําแหน่ ง ปุโรหิต ของพระองค์ จึง ไม่ แปรปรวน 25 ด้วยเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรงสามารถเป็น
นิ ตย์ที่จะช่วยคนทัง้ ปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอด เพราะ
ว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ เพื่อ เสนอความให้ คนเหล่า นั ้น 26 มหาปุโรหิต เช่น นี้
แหละที่ เหมาะสําหรับ เรา คือ เป็น ผู้ บริสุทธิ์ ปราศจากอุ บาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาปทัง้
ปวง ประทับอยส
ู่ ูงกว่าฟ้าสวรรค์ 27 พระองค์ไม่ต้องทรงนําเครือ
่ งบูชามาทุกวันๆดังเช่นมหา
ปุ โรหิตอ่น
ื ๆ ผู้ ซึ่ง ถวายสําหรับ ความผิด ของตัว เองก่อน แล ้ว จึง ถวายสําหรับ ความผิด ของ
ประชาชน ส่วนพระองค์ได้ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพียงครัง้ เดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวาย
พระองค์ เอง 28 ด้วยว่าพระราชบัญญัติ นั ้นได้ แต่ งตัง้ มนุษย์ที่ อ่อนกําลังขึ้นเป็นมหาปุโรหิต
แต่คําทรงปฏิญาณนั ้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติ ได้ทรงแต่งตัง้ พระบุตรขึ้น ผูถึ
้ งความ
สําเร็จเป็นนิ ตย์

8

พิธต่
ี างๆชีให้
้ เห็นถึงความจริงของพระเจ้า
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บัดนี้ ในเรือ
่ งที่ เราพูด มาแล้ วน ัน
้ ข้อ สรุ ปน น
ั ้ คือ ว่า เรามี มหาปุโรหิต อย่างนี้ เอง ผู้ ได้
ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ 2 เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานบริ
สุทธิ์ และในพลับพลาแท้ ซ่ึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่ มนุษย์ตัง้ 3 เพราะว่า ทรง
ตัง้ มหาปุโรหิต ทุก คนขึ้น เพื่อ ให้ถวายของกํานั ล และเครือ
่ งบู ชา ด้วยเหตุ นี้ จึง จํา เป็ นที ่ มหา
ปุโรหิต ผู้ นี้ ต้องมี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดถวายด้วย 4 เพราะถ้า พระองค์ ทรงอยู่ ในโลก พระองค์ ก็ จะ
ไม่ ได้ ทรงเป็น ปุโรหิต เพราะว่า มี ปุ โรหิต ที่ ถวายของกํานั ล ตามพระราชบัญญั ติ อยู่ แล้ว 5 ปุ
โรหิตเหล่านั ้นปฏิบัติตามแบบและเงาแห่งสิง่ เหล่านั ้นที่อยูในสวรรค์
่
เหมือนพระเจ้าได้ทรง
สัง่ แก่ โมเสสครัน
้ เมื่อ ท่านจะสร้างพลับ พลานั ้ นว ่า ‘ดู เถิด จงทํา ทุก สิง่ ตามแบบอย่างที่ เรา
แจ้งแก่ท่านบนภูเขา�
1

พันธสัญญาใหม่ก็เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเก่า
แต่ ว่าพระองค์ ได้ ทรงเป็น คนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า เพราะได้ ทรง
ตัง้ ขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่าใด บัดนี้ พระองค์ก็ได้ตําแหน่ งอันเลิศกว่าเก่าเท่านั ้น
7 เพราะว่า ถ้า พันธสัญญาเดิ มน ัน
้ ไม่ มี ข้อ บกพร่องแล้ว ก็ ไม่ จํา เป็ นที ่ จะต้องมี พันธสัญญา
ที่สองอีก 8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
ซึ่งเราจะทําพันธสัญญาใหม่ กับวงศ์ วานอิสราเอล และวงศ์ วานยู ดาห์ 9 ไม่ เหมือนกับพันธ
สัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย เมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนําเขาออกจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะว่าเขาเหล่านั ้นไม่ได้มัน
่ อยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึง
ได้ละเขาไว้� องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 10 “นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับวงศ์
วานอิสราเอลภายหลัง สมัย นั ้น� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส “เราจะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเรา
ไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึก มัน ไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของเรา 11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตน
และพี่ น้องของตนแต่ละคนอี กว่า ‘จงรู จ
้ ัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก
12
เราหมด ตัง้ แต่คนตํ่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด เพราะเราจะกรุ ณาต่อการอธรรมของ
เขา และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’ 13 เมื่อพระองค์ ตรัสถึง “พันธ
สัญญาใหม่� พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิมนัน
้ พ้นสมัยไปแล้ว และสิง่ ที่พ้นสมัยและ
เก่าไปแล้วนน
ั ้ ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป
6

9
พิธต่
ี างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอย่างของพันธสัญญาใหม่
1 แท้ จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนันก
้ ็ยงั ได้มีกฎสําหรับการปรนนิ บัติในพิธนมั
ี สการ และ
2
ได้ มี สถานอัน บริสุทธิ์ สําหรับ โลกนี้ เพราะว่า ได้ มี พล ับ พลาสร้างขึ้น ตกแต่ง เสร็จ แล้ว คือ
ห้องชัน
ี ันประทีป โต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์ ห้องนี้ เรียกว่าที่บริสุทธิ์ 3 และ
้ นอก ซึ่งมค
ภายในม่านชั ้ นที ่ สองมี หอ
้ งพลับพลาซึ่ง เรียกว่า ที่ บริสุทธิ์ ที่สุด 4 ห้องนั ้ นม ี แท่น ทองคํา
สําหรับถวายเครือ
่ งหอม และมีหีบพันธสัญญาหุมด
้ ้วยทองคําทุกด้าน ในหีบนันม
้ ีโถทองคํา
5
ใส่ มานา และมี ไม้ เท ้า ของอาโรนที่ ออกช่อ และมี แผ่ นศิลาพันธสัญญา และเหนื อ หี บน ั ้
นมีรู ปเครู บแห่งสง่าราศี คลุมพระที่นั่งพระกรุ ณานั ้น สิ ่งเหล่านี้ เราจะพรรณนาให้ละเอียด
ในที่นี้ ไม่ได้ 6 แล้วเมื่อจัดตัง้ สิง่ เหล่านี้ ไว้อย่างนั ้นแล้ว พวกปุโรหิตก็เข้าไปในพลับพลาห้อง
ที่ หน ่งึ ทุก ครัง้ ที่ ปรนนิ บัติ พระเจ้า 7 แต่ ในห้องที่ สองนั ้ นม ี มหาปุโรหิต ผู้ เดียวเท่า นั ้ นที ่ เข ้า
ไปได้ปีละครงั ้ และต้องนําเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเอง และเพื่อความผิดของประชาชนด้วย
8 อย่างนั ้นแหละ พระวิญญาณบริสุ ทธิได้
์ ทรงสําแดงว่า ทางซึ่งจะเข้าไปในที่บริสุทธิที
์ ่สุดนั ้น
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ไม่ได้ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อพลับพลาเดิมยังตัง้ อยู่ 9 พลับพลาเดิมเป็นเครือ
่ งเปรียบสําหรับ
ในเวลานั ้น คือมีการถวายของให้และเครือ
่ งบูชา ซึ่งจะกระทําให้ใจวินิจฉั ยผิดและชอบของ
10
ผู้ ถวายนั ้น ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้ ซึ่ง เป็น แต่ เพียงของกิน ของดื่ม และพิธีชาํ ระล้างต่างๆ และ
เป็นพิธส
ี ําหรับเนื้ อหนั งที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่
การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสําเร็จสมบูรณ์

แต่ เมื่อ พระคริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มหาปุโรหิต แห่ง สิง่ ประเสริฐ ซึ่ง จะมาถึง โดยทาง
พลับพลาอัน ใหญ่ ยงิ่ กว่า และสมบู รณ ์ ยงิ่ กว่า แต่ ก่อน ที่ ไม่ ได้ สร้างขึ้น ด้วยมือ และพูด ได้
ว่า มิ ได้ เป็น อย่างของโลกนี้ 12 พระองค์ เสด็จ เข้าไปในที่ บริสุทธิเพี
์ ยงครัง้ เดียวเท่านั ้น และ
พระองค์ ไม่ ได้ ทรงนํา เลือดแพะและเลือดลูกวัว เข้าไป แต่ ทรงนํา พระโลหิต ของพระองค์
เองเข้าไป และทรงสําเร็จ การไถ่ บาปชั วน
ั ดร์แก่ เรา 13 เพราะถ้า เลือดวัว ตัวผู้ และเลือด
่ ิ รน
แพะ และเถ้า ของลูก โคตัว เมีย ที่ ประพรมลงบนคนบาป สามารถชําระเนื้ อ หนั ง ให้ บริสุทธิ์
ได้ 14 มากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าไรพระโลหิต ของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิ รัน ดร์ได้ ทรง
ถวายพระองค์ เองแด่ พระเจ้า เป็น เครือ
่ งบูชาอัน ปราศจากตําหนิ จะได้ ทรงชําระใจวินิจฉั ย
ผิด และชอบของท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ 15 เพราะเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรงเป็น คนกลางแห่ง พันธสัญญาใหม่ เพื่อ
เมื่ อม ี ผู้ หน ่งึ ตายสํา หรับท ี่ จะไถ่ การละเมิด ของคนที่ ได้ ละเมิด ต่อ พันธสัญญาเดิ มน น
ั ้ แล้ว
คนทัง้ หลายที่ถูกเรียกแล้วนน
ั ้ จะได้รบ
ั มรดกอันนิ รน
ั ดร์ตามพระสัญญา
11

การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์ทําให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
เพราะว่า ในกรณี ที่ เก ี่ย วกับ หนั งสือ พินัยกรรม ผู้ ทํา หนั งสือ นั ้ นก ็ ต้องถึงแก่ ความตาย
แล้ว 17 เพราะว่าเมื่อคนตายแล้วหนั งสือพินัยกรรมนั ้นจึงใช้ได้ มิฉะนั ้นเมื่อผูท
้ ํายังมชี
ี วิตอยู่
หนังสือพินัยกรรมนั ้ นก็ใช้ไม่ได้ 18 เหตุฉะนั ้นพันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตัง้ ขึ้นไว้โดยปราศ
จากเลื อด 19 เพราะว่า เมื่อ โมเสสประกาศข้ อบ ังคั บท ุก ข้อ แก่ บรรดาพลไพร่ตามพระราช
บัญญั ติ แล้ว ท่านจึง ได้ เอาเลือดลูกวัว และเลือดลูก แพะกั บน้าํ และเอาขนแกะสี แดงและ
ต้น หุ สบมาประพรมหนั ง สื อม ้ วนนั ้ นก ั บท ั ้งบรรดาคนทัง้ ปวง 20 กล่าวว่า ‘นี่ เป็น เลือดแห่ง
พันธสัญญา ซึ่ง พระเจ้า ทรงบัญญั ติ ไว้แก่ ท่านทัง้ หลาย� 21 แล ้ วท ่า นก็ เอาเลือดประพรม
พลับพลากับ เครือ
่ งใช้ ทุ กชนิ ด ในการปฏิ บั ติ นั ้น เช่น เดียวกัน 22 และตามพระราชบัญญั ติ
ถือว่า เก ื อบทุก สิง่ จะถูก ชําระด้วยโลหิต และถ้า ไม่ มี โลหิต ไหลออกแล้ว ก็ จะไม่ มี การอภัย
บาปเลย
16

การเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระคริสต์
23 เหตุ ฉะนั ้น จึง จําเป็ น ต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์ โดยใช้ เครือ
่ งบูชาอย่างนี้ แต่
ว่า ของ จริง ใน สวรรค์ นั ้น ต้อง ชําระ ด้วย เครือ
่ ง บูชา อัน ประเสริฐ กว่า เครือ
่ ง บูชา เหล่า นั ้น
24 เพราะว่า พระคริสต์ ไม่ ได้ เสด็จ เข้า ในสถานที่ บริสุทธิ์ซึ่ง สร้างขึ้น ด้วยมื อมนุษย์ อัน เป็ น
แบบจําลองจากของจริง แต่ พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปในสวรรค์ นั้น เอง และบัดนี้ ทรงปรากฏ
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทัง้ หลาย 25 พระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซํ้าอีก
เหมือนอย่างมหาปุโรหิต ที่ เข ้า ไปในที่ บริสุทธิ์ทุก ปี ๆ นํา เอาเลือดซึ่ง ไม่ ใช่ โลหิต ของตัว เอง
เข้าไปด้วย 26 มิฉะนั ้นพระองค์ คงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยๆตัง้ แต่ สร้างโลกมา แต่ ว่าเดีย
๋ ว
นี้ พระองค์ ได้ ทรงปรากฏในเวลาที่สุด นี้ ครัง้ เดียว เพื่อ จะได้ กําจัด ความบาปได้ โดยถวาย
พระองค์เองเป็นเครือ
่ งบูชา 27 มีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ ง และ
หลังจากนั ้ นก็จะมีการพิพากษาฉั นใด 28 ดังนั ้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองหนหนึ่ ง
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เพื่อ จะได้ ทรงรับ เอาความบาปของคนเป็ นอ ัน มาก แล ้ว พระองค์ จะทรงปรากฏครัง้ ที่ สอง
ปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉั นนั ้น

10

พันธสัญญาเดิมสิ้นสุด
1 โดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั ้นได้เป็ นแต่เงาของสิ่งดีที่จะมาภายหน้า มิใช่ตัวจริงของสิง
่
นั ้ นที เดียว พระราชบัญญัติ นั ้น จะใช้ เครือ
่ งบูชาที่ เขาถวายทุก ปีๆ เสมอมากระทําให้ผู้ ถวาย
2
สัก การบู ชาน ัน
้ ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้ เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น ได้ เขาคงได้ หยุด การถวายเครือ
่ ง
บูชาแล้ว มิ ใช่หรือ เพราะถ้าผู้นมัสการนั ้นได้ รบ
ั การชําระให้บริสุทธิครั
์ ง้ หนึ่ ง แล้ว เขาคงจะ
ไม่ รู ้สึก ว่า มี บาปอีก ต่อ ไป 3 แต่ การถวายเครือ
่ งบู ชาน ัน
้ เป็น เหตุ ให้ ระลึก ถึง ความบาปทุก
4
ปี ๆ เพราะเลือดวัว ผู้ และเลือดแพะไม่ สามารถชําระความบาปได้ 5 ดัง นั ้น เมื่อ พระองค์
เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ ได้ ตรัสว่า ‘เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ ไม่ทรง
ประสงค์ แต่ พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมกายสําหรับ ข้า พระองค์ 6 เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรงพอพระทัย 7 แล้วข้าพระองค์ ทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ มาแล้ว
โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� (ในหนั ง สื อม ้ วนก็ มี เข ียนเรือ
่ งข้า
8
พระองค์�’ เมื่อพระองค์ ตรัสดังนี้ แล้วว่า “เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผา
บูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ และไม่ ทรงพอพระทัย� ซึ่ง เขาได้ บูชา
ตามพระราชบัญญั ติ นั ้น 9 แล ้ว พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ มาแล้ว โอ พระเจ้า
ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� พระองค์ ทรงยกเลิก ระบบเดิ มน ัน
้ เสีย เพื่อ จะ
10
ทรงตัง้ ระบบใหม่ โดยนํ้าพระทัยนั ้นเองที่ เราทัง้ หลายได้ รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิ์ โดย
11
การถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น ฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยน
ื ปฏิบั
ติ อยู่ ทุ กวันๆและนํา เอาเครือ
่ งบูชาอย่างเดียวกัน มาถวายเนื องๆ เครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ จะยกเอา
ความบาปไปเสีย ไม่ ได้ เลย 12 ฝ่ายพระองค์ นี้ ครัน
้ ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาป
เพียงหนเดียวซึ่ง ใช้ ได้ เป็น นิ ตย์ ก็ เสด็จ ประทับ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 13 ตัง้ แต่ นี้
ไปพระองค์ คอยอยู่ จนถึง บรรดาศั ตรู ของพระองค์ จะถูก ปราบลงเป็ นที ่ รองพระบาทของ
พระองค์ 14 เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ ได้ ทรงกระทําให้คนทัง้ หลาย
ที่ ถู กชํา ระแล้ว ถึงที่ สําเร็จ เป็น นิ ตย์ 15 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ ทรงเป็น พยานให้แก่ เรา
ด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนที่เชื่อ
“นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับเขาทัง้ หลายภายหลังสมัยนั ้น� องค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัส “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ใน
ดวงใจของเขาทัง้ หลาย 17 และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’ 18 ดังนั ้น
เมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปอีกต่อไป
16 ‘

พระคริสต์เป็นทางที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย เมื่อ เรามี ใจกล้า ที่ จะเข้ าไปในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด โดยพระโลหิต
ของพระเยซู 20 ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชว
ิ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกสําหรับเราทัง้
ี ต
21
หลายโดยม่านนั ้น คือเนื้ อหนั งของพระองค์ และครัน
้ เรามีมหาปุโรหิตสําหรับครอบครัว
ของพระเจ้า แล้ว 22 ก็ ให้ เราเข้า มาใกล้ ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ ออ ัน เต็ม เปี่ ยม มี ใจที่ ถู ก
ประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉั ยผิดและชอบที่ชัว่ ร้าย และมีกายล้างชําระด้วยนํ้าอันใสบริ
สุทธิ์ 23 ให้เรายึดมัน
่ ในความเชื่อที่เราทัง้ หลายรับไว้นั ้น โดยไม่หวัน
่ ไหว (เพราะว่าพระองค์
ผูทรงประทานพระสั
้
ญญานั ้นทรงสัตย์ซื่อ) 24 และให้เราพิจารณาดูกันและกัน เพื่อเป็นเหตุ
19
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ให้มีความรักและกระทําการดี 25 ซึ่งเราเคยประชุมกันนั ้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบางคน
เคยกระทํา นั ้น แต่ จงเตือนสติ กัน และกัน และให้ มากยิง่ ขึ้น เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็ นว ัน เวลา
นั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ
26 เมื่อ เราได้ รบ
ั ความรู ้เรือ
่ งความจริง แล้ว แต่ เรายัง ขืน ทํา ผิด อีก เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็
27
จะไม่ มี เหลือ อยู่ เลย แต่ จะมี ความหวาดกลัว ในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอั
นร ้ายแรง ซึ่ง จะกิน เอาบรรดาคนที่ ขัด ขวางนั ้น เสีย 28 คนที ่ ได้ ฝ่าฝืน พระราชบัญญั ติ ของ
โมเสสนั ้น ถ้ามีพยานสักสองสามปาก ก็ จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา 29 ท่านทัง้
หลายคิดดู ซิว่าคนที่ เหยียบยํ่าพระบุตรของพระเจ้า และดู หมิน
่ พระโลหิตแห่งพันธสัญญา
ซึ่งชําระเขาให้บริสุทธิว่
์ าเป็น สิง่ ชัว่ ช้า และประมาทต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุ ณ ควรจะ
ถูกลงโทษมากยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 30 เพราะเรารู จ
้ ักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่า ‘การแก้แค้นเป็น
ของเรา เราจะตอบสนอง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส � และได้ ตรัส อี กว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์� 31 การตกอยู่ในอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ นั้น เป็ นที ่ น่า หวาดกลัว 32 แต่ ท่านทัง้ หลายจงระลึก ถึง คราวก่อนนั ้น หลัง จากที่
ท่านได้รบ
ั ความสว่างแล้ว ท่านได้อดทนต่อความยากลําบากอย่างใหญ่หลวง 33 บางทีท่าน
ก็ ถู กประจานให้อบ
ั อายขายหน้าและถูกข่มเหง บางที ท่านก็ ร่วมทุกข์กับคนที่ ถู กข่มเหงนั ้น
34 เพราะว่า ท่านทัง
้ หลายมี ใจเมตตาต่อ ข้าพเจ้า ในเมื่อ ข้าพเจ้า ต้องถูก ขัง ไว้ และเมื่ อม ี คน
ปล้น ชิง เอาทรัพย์ สิ ่ง ของของท่านไป ท่านก็ ยอมให้ ด้วยใจยินดี เพราะท่านรู ้แล ้ วว ่า ท่าน
มี ทรัพย์ สมบัติ ที่ ประเสริฐ กว่า และถาวรกว่า นั ้ นอ ีก ในสวรรค์ 35 เหตุ ฉะนั ้น ขออย่า ได้ ละทิง้
ความไว้วางใจของท่าน ซึ่งมีบําเหน็ จอันยิง่ ใหญ่ 36 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายต้องการความเพียร
เพื่อ ว่า ครัน
้ ท่านกระทํา ให้น้ํา พระทัย ของพระเจ้า สําเร็จ ได้ ท่านจะได้ รบ
ั ตามคํา ทรงสัญญา
37 ‘เพราะอีก ไม่ นานพระองค์ ผู้ จะเสด็จ มาก็ จะเสด็จ มาและจะไม่ ทรงชักช้า 38 แต่ คนชอบ
ธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื่อ แต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม่มีความพอใจใน
คนนั ้นเลย� 39 แต่เราทัง้ หลายไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั ้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศ แต่อยู่
ฝ่ายคนเหล่านั ้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอด

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแห่งความเชื่อ
1 บัดนี้ ความเชื่อคือความแน่ ใจในสิง
่ ใจว่า สิ่งที่ยงั ไม่ได้เห็นนั ้
่ ที่เราหวังไว้ เป็นหลักฐานมัน
2
3
นมีจริง โดยความเชื่อนี้ เอง พวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง โดยความเชื่อนี้ เอง เราจึง
เข้าใจว่า พระเจ้าได้ ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ ดังนั ้นสิง่ ที่ มองเห็น
จึงเป็นสิง่ ที่เกิดจากสิง่ ที่ไม่ปรากฏให้เห็น
อาแบล
โดยความเชื่อ อาแบลนั ้น จึง ได้ นํา เครือ
่ งบูชาอัน ประเสริฐ กว่า เครือ
่ งบูชาของคาอิน มา
ถวายแด่ พระเจ้า เพราะเหตุ เครือ
่ งบู ชานน
ั ้ จึ งมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรม คือพระเจ้า
ทรงเป็น พยานแก่ ของถวายของท่าน โดยความเชื่อ นั ้น แม้ว ่า อาแบลตายแล้ วท ่า นก็ ยงั พู
ดอยู่
4

เอโนค
โดยความเชื่อ เอโนคจึง ถู กร ับ ขึ้น ไป เพื่อ ไม่ ให้ ท่านประสบกับ ความตาย ไม่มี ผู้ ใดพบ
ท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั ้นมพ
ี ยานว่า ท่านเป็นทีพ
่ อ
พระทัยของพระเจ้า 6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลย
5
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เพราะว่าผู้ที่ จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่ และพระองค์
ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็ จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหาพระองค์
โนอาห์

7 โดยความเชื่อ

เมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงเหตุ การณ์ ที่ ยังไม่ปรากฏ ท่านมีใจเกรง
กลัวจัดแจงต่อนาวา เพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอด และด้วยเหตุ นี้ เอง ท่านจึงได้ ปรับ
โทษแก่โลก และได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ
อับราฮัมและนางซาราห์
8 โดยความเชื่อ เมื่อทรงเรียกให้อบ
ั ราฮัมออกเดินทางไปยังที่ซ่ึงท่านจะรับเป็นมรดก ท่าน
ได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารูไม่
้ ว่าจะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่านได้พํานั กใน
แผ่นดินแห่งพระสัญญานั ้น เหมือนอยู่ในดินแดนแปลกถิน
่ คืออาศัยอยู่ในเต็นท์ กับอิสอัค
และยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั ้น 10 เพราะว่าท่านได้
คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองที่มีราก ซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้น 11 โดยความ
เชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้รบ
ั พลังตัง้ ครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชรามากแล้ว เพราะ
นางถือว่า พระองค์ ผู้ ได้ ทรงประทานพระสัญญานั ้น ทรงเป็น ผู้ สัตย์ ซ่ือ 12 เหตุ ฉะนั ้น คนเป็
นอ ัน มากดุจ ดาวในท้องฟ้า และดุจ เม็ด ทรายที่ ทะเลซึ่ง นั บ ไม่ ได้ ได้ บังเกิด แต่ ชายคนเดียว
และชายคนนั ้ นก ็ เท่ ากับ คนที่ ตายแล้ว ด้วย 13 บรรดาคนเหล่า นี้ ได้ ตายไปในระหว่างที่ เชื่อ
อยู่ ยัง ไม่ ได้ รับ ผลตามพระสัญญาทัง้ หลายนั ้น แต่ ได้ แลเห็น พระสัญญาแต่ ไกล ก็ เชื่อม น
ั่
และต้อนรับ พระสัญญาเหล่า นั ้น ไว้ และได้ ยอมรับ ว่า เขาทัง้ หลายเป็น คนต่างด้าวและเป็น
ผู้ สัญจรอยู่ ในแผ่น ดิน โลก 14 เพราะคนที่ พู ดอย ่างนี้ ก็ แสดงให้ เห ็น ชัด แล้ วว ่า เขากําลัง
แสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขา 15 และแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั ้น เขา
ก็ คงจะมี โอกาสกลับ ไปได้ 16 แต่ บัดนี้ เขาปรารถนาที่ จะอยู่ ในเมืองที่ ประเสริฐ กว่า นั ้น คือ
เมืองสวรรค์ เหตุฉะนั ้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์วา่ เป็นพระเจ้าของ
เขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่ งไว้สําหรับเขาแล้ว 17 โดยความเชื่อ เมื่ออับรา
ฮัม ถูก ลองใจก็ ได้ ถวายอิส อัค เป็น เครือ
่ งบู ชา นี่ แหละท่านผู้ ได้ รับ พระสัญญาเหล่านั ้ นก ็ ได้
ถวายบุตรชายคนเดียวของตนที่ ได้ ให้กําเนิ ดมา 18 คื อบุตรที่ มี พระดํารัสไว้ว่า ‘เขาจะเรียก
เชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค� 19 ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
ิ อัคเป็นขึ้นมา
์ ามารถให้อส
จากความตายได้ และท่านได้ รบ
ั บุตรนั ้น กลับ คืน มาอีก ประหนึ่ ง ว่า บุตรนั ้น เป็น ขึ้น มาจาก
ตาย
อิสอัคและยาโคบ
โดย ความ เชื่อ อิส อัค ได้ อวยพร แก่ ยา โคบ และ เอ ซาว คือ เกี่ยว กับ เหตุ การณ์ ซึ่ง จะ
บังเกิด ภายหน้า นั ้น 21 โดยความเชื่อ ยาโคบเมื่อ จะตายได้ อวยพรแก่ บุ ตรชายทัง้ สองของ
โยเซฟ และได้นมัสการขณะที่ค้ําอยูบ
่ นหัวไม้เท้าของท่าน
20

โยเซฟ

22 โดยความเชื่อ โยเซฟเมื่อกําลังจะตายได้กล่าวถึงการที่ชนชาติอิสราเอลจะออกไป และ

ได้มีคําสัง่ ไว้เรือ
่ งกระดูกของท่าน

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
โดยความเชื่อ เมื่อ โมเสสบังเกิด มาแล้ว บิ ดามารดาได้ ซ่อนท่านไว้ ถึง สามเดือน เพ
ราะ เห็ นว ่า เป็น เด็ กรู ปงาม และ ไม่ ได้ กล ัว คํา สัง่ ขอ งกษั ตริ ย์ นั ้น 24 โดย ความ เชื่อ ครัน
้
25
โมเสสวัฒนาโตขึ้น แล้ว ไม่ ยอมให้ เรียกว่า เป็น บุตรชายของธิดากษั ตริ ย์ ฟาโรห์
ท่าน
เลือกการร่วมทุกข์ กับ ชนชาติ ของพระเจ้า แทนการเริง สําราญในความบาปสัก เวลาหนึ่ ง
26 ท่านถือว่า ความอัปยศของพระคริสต์ ประเสริฐ กว่า คลัง ทรัพย์ ในประเทศอียป
ิ ต์ เพราะ
23
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ท่านหวัง บําเหน็ จ ที่ จะได้ ร ับน ัน
้ 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ โดยมิ ได้
เกรงกลัว ความกริว้ ของกษั ตริย์ เพราะท่านยอมทนอยู่ เหมือนประหนึ่ ง ได้ เห ็ นพระองค์ ผู้
ไม่ ทรงปรากฏแก่ ตา 28 โดยความเชื่อ ท่านได้ ถือ เทศกาลปัส กาและพิธีประพรมเลื อด เพื่
อมิให้องค์ เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปี มาถูกต้องพวกอิสราเอลได้ 29 โดยความเชื่อ พวก
อิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้ง แต่เมื่อพวกอียป
ิ ต์ได้ลองเดินข้ามดู
บ้าง ก็จมนํ้าตายหมด
ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค ราหับหญิงแพศยา
โดยความเชื่อ เมื่อ พวกอิสราเอลล้อมกํา แพงเมืองเยรี โคไว้ ถึง เจ็ด วัน แล้ว กําแพง
เมืองก็ พัง ลง 31 โดยความเชื่อ ราหับ หญิง แพศยาจึ งม ิ ได้ พินาศไปพร้อมกับ คนเหล่านั ้ นที ่
มิได้เชื่อ เมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนมนั ้นไว้อย่างสันติ
30

ตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ
32 และข้าพเจ้า จะกล่าวอะไรต่อ ไปอีก เล่า เพราะไม่ มี เวลาพอที่ จะกล่าวถึ งก ิเดโอน บา
ราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย 33 โดยความเชื่อ
ท่านเหล่านั ้นจึงได้มีชัยเหนื ออาณาจักรต่างๆ ได้กระทําการชอบธรรม ได้รับพระสัญญา ได้
ปิดปากสิงโต 34 ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุ นแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กล
ับเป็นความเข้มแข็ง มีกําลังความสามารถในการทําสงคราม ได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตก
พ่ายไป 35 พวกผู้หญิงก็ได้ รับคนพวกของนางที่ ตายแล้วกลับฟื้ นคืนชีวต
ิ ขึ้นมาอีก บางคน
ก็ ถู กทรมาน แต่ ก็ ไม่ ยอมรับ การปลดปล่อย เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การเป็น ขึ้น มาจากความตาย
36
อันประเสริฐกว่า บางคนถูกทดลองโดยคําเยาะเย้ยและการถูกโบยตี และยังถู กล่ามโซ่
และถูก ขัง คุ กด ้วย 37 บางคนถู กห ิ นขว้าง บางคนก็ ถู กเลื่อยเป็น ท่อนๆ บางคนถูก ทดลอง
บางคนก็ ถู กฆ่า ด้วยดาบ บางคนเที่ยวสัญจรไปนุ่ง ห่ม หนั ง แกะและหนั ง แพะ อดอยาก ทน
ทุกข์ เวทนาและทนการเคี่ยวเข็ญ 38 (โลกไม่ สมกับ คนเช่น นั ้น เลย� เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ
รกันดารและตามภูเขา และอยู่ตามถํ้าและตามโพรง 39 คนเหล่านั ้นทุกคนมีช่อ
ื เสียงดีโดย
ความเชื่อ ของเขา แต่ เขาก็ ยงั ไม่ ได้ รับ สิง่ ที่ ทรงสัญญาไว้ 40 ด้วยว่า พระเจ้า ทรงจัด เตรียม
การอย่างดีกว่าไว้สําหรับเราทัง้ หลาย เพื่อไม่ให้เขาทัง้ หลายถึงที่สําเร็จนอกจากเรา

12

จงวิง่ แข่งด้วยความเพียร
เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เรามี พยานหมู่ ใหญ่ อย่างนั ้น อยู่ รอบข้าง ให้ เราทิง้ ของหนั ก ทุก สิง่ ที่
ขัดข้องอยู่ และการผิด ที่ เรามั กง ่า ยกระทํา นั ้น และการวิง่ แข่ งก ั นที ่ กําหนดไว้สําหรับ เรา
นั ้น ให้เราวิงด
่ ้วยความเพียรพยายาม 2 หมายเอาพระเยซู เป็นผู้รเิ ริม
่ ความเชื่อ และผู้ทรง
ทําให้ความเชื่อ ของเราสําเร็จ เพราะเห็น แก่ ความยินดี ที่ มี อยู่ ตรงหน้า นั ้น พระองค์ ได้ ทรง
ทนเอากางเขน ทรงถือว่า ความละอายไม่ เป็น สิง่ สําคัญ อะไร และได้ เสด็จ ประทับ เบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว
1

การตีสอนของพระเจ้า
ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายจงพินิจ คิดถึง พระองค์ ผู้ ได้ ทรงทนเอาการติ เตียนนิ นทาแห่ง คน
บาปต่อ พระองค์ มากเท่าใด เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะไม่ ออ
่ นระอาใจไป 4 ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ ได้
รบสู้ กับความบาปจนถึงโลหิตตก 5 และท่านได้ ลืมคําเตือนนั ้นเสีย ซึ่งได้ เตือนท่านเหมือน
กับเตือนบุตรว่า ‘บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิน
่ การตีสอนขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และอย่า
6
ระอาใจเมื่อพระองค์ ทรงติ เตียนท่านนั ้น เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงตี สอนผู้ที่ พระองค์
ทรงรัก และเมื่อ พระองค์ ทรงรับ ผู้ ใดเป็น บุตร พระองค์ ก็ ทรงเฆี่ยนตี ผู้ นั ้น � 7 ถ้า ท่านทัง้
3
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หลายทนเอาการตี สอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิ บัติ ต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ด้วยว่ามีบุ ตร
คนใดเล่า ที่ บิ ดาไม่ ได้ ตี สอนเขาบ้าง 8 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ถู กตี สอนเช่น เดียวกับ คน
ทัง้ ปวง ท่านก็ ไม่ ได้ เป็น บุตร แต่ เป็น ลูก ที่ ไม่มี พ่อ 9 อี กประการหนึ่ ง เราทัง้ หลายได้ มี บิ ดา
ตามเนื้ อหนั งที่ได้ตีสอนเรา และเราจึงได้นับถือบิดานัน
้ ยิง่ กว่านั ้นอีก เราควรจะได้ยาํ เกรง
นบนอบต่อ พระบิดาแห่ง จิต วิญญาณและจําเริญ ชี วิตม ิ ใช่ หรือ 10 เพราะแท้ จร ิ งบ ิ ดาเหล่า
นั ้น ตี สอนเราเพียงชัว่ เวลาเล็ก น้ อย ตามความเห็นดี เห ็น ชอบของเขาเท่านั ้น แต่ พระองค์
ได้ ทรงตี สอนเราเพื่อ ประโยชน์ ของเรา เพื่อ ให้ เราได้ เข ้า ส่วนในความบริสุทธิ์ ของพระองค์
11 ดัง นั ้น การตี สอนทุก อย่างเมื่อ กําลัง ถูก อยู่ นั้น ไม่ เป็ นการชื่น ใจเลย แต่ เป็ นการเศร้า ใจ
แต่ภายหลังก็กระทําให้เกิดผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั ้น คือความ
ชอบธรรมนั ้นเอง 12 เพราะเหตุนั ้น จงยกมือที่ออ
่ นแรงขึ้น และจงให้หว
ั เข่าที่ออ
่ นล้ามีกําลัง
13
ขึ้น และจงกระทําทางที่เท้าของท่านจะเดินไปนั ้นให้ตรงไป เพื่ออาการที่ทําให้ง่อยจะมิได้
กําเริบ ขึ้น แต่ จะได้ หายเป็น ปกติ 14 จงอุตส่าห์ที่ จะสงบสุข อยู่ กับ คนทัง้ ปวง และที่ จะได้ ใจ
บริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั ้นไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 15 และจงระวังให้ดีเกรงว่า
จะมีบางคนกําลังเสื่อมจากพระกรุ ณาคุณของพระเจ้า และเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้น
มาทําให้เกิดความยุง่ ยากแก่ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไป
คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์
16 และเกรงว่า จะมี คนกระทํา ผิด ประเวณี หรือ คนประมาทเหมือนอย่างเอซาว ผู้ ได้ เอา
สิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารคําเดียว 17 เพราะท่านทัง้ หลายก็รู อ
้ ยูแล
่ ้
วว่า ต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รบ
ั พรนั ้นเป็นมรดก เขาก็ได้รับคําปฏิเสธ เพราะเขา
ไม่มีหนทางแก้ไขเลย ถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนนํ้าตาไหล
การชุมนุมใหญ่ของผู้ที่รอดทัง้ หมด
ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ มาถึง ภูเขาที่ จะถูก ต้องได้ และที่ ได้ ไหม้ ไฟแล้ว และถึงที่ ดํา ถึงที่
มืด มิด และถึงที่ ลมพายุ 19 และถึง เสียงแตร และถึง พระสุรเสียงตรัส ซึ่ง คนเหล่านั ้ นที ่ ได้
ยินแล้วได้ออ
้ นวอนขอไม่ให้ตรัสแก่เขาอีก 20 (เพราะว่าข้อความที่ ทรงบัญญัติ ไว้นั ้นเขาทน
ไม่ ได้ คือ ที่ ว่า “แม้แต่ สัตว์ถ้า แตะต้องภู เขานั ้ นก ็ จะต้องถูก ขว้างด้วยก้อนหิน ให้ ตาย หรือ
แทงทะลุ ด้วยแหลนให้ตาย� 21 สิ ่งที่ เห็นนั ้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า
กลัวจนตัวสัน
่ �) 22 แต่ท่านทัง้ หลายได้มาถึงภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรง
ดํารงพระชนม์อยู่ คือกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือ
ที่ จะนั บได้ 23 และมาถึงที่ ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีช่อ
ื จารึกไว้
ในสวรรค์ แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ ปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคน
ชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว 24 และมาถึงพระเยซู ผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และ
มาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล
18

จงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียก

25 จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผูตรั
้ สนัน
้ เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั ้นทีป
่ ฏิเสธ

ไม่ยอมฟังคําเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์
ผู้ ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทัง้ หลายก็ จะไม่ ได้ พ้น โทษมากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก 26 พระสุรเสียง
ของพระองค์ คราวนั ้น ได้ บันดาลให้ แผ่ นดิน หวัน
่ ไหว แต่ บัดนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส ัญญาไว้ว่า
“อีกครัง้ หนึ่ งเราจะกระทําให้หวาดหวัน
่ ไหว มิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียว แต่ทัง้ สวรรค์ ด้วย�
27 และพระดํารัส ที่ ตรัส ไว้ว่า ‘อี กครัง
้ หนึ่ ง� นั ้น แสดงว่า สิง่ ที่ หวัน
่ ไหวนั ้น จะถูก กําจัด เสีย
เหมือนกับ สิง่ ที่ ทรงสร้างให้มี ขึ้น เพื่อ ให้สิ ่ง ที่ ไม่ หวัน
่ ไหวคงเหลือ อยู่ 28 เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เรา
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ได้ อาณาจักรที่ ไม่หวัน
่ ไหวมาแล้ว ก็ ให้เรารับพระคุ ณ เพื่อเราจะได้ ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบ
พระทัยของพระองค์ ด้วยความเคารพและยําเกรง 29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั ้นทรงเป็น
เพลิงที่เผาผลาญ

13
คําสัง่ ฉั นพีน้
่ อง
จงให้ ความรัก ฉั น พี่ น้องมี อยู่ ต่ อก ัน เสมอไป 2 อย่า ละเลยที่ จะต้อนรับ แขกแปลกหน้า
เพราะว่า โดยการกระทํา เช่น นั ้น บางคนก็ ได้ ต้อ นรับท ูต สวรรค์ โดยไม่รู ้ตัว 3 จงระลึก ถึง
คนเหล่านั ้ นที ่ ถู กจองจํา อยู่ เหมือนหนึ่ ง ว่า ท่านทัง้ หลายก็ ถู กจองจํา อยู่ กับ เขา จงระลึก ถึง
คนทัง้ หลายที่ ถู กเคี่ยวเข็ญ เหมือนหนึ่ ง ว่า เป็น ตัว ของท่านเองซึ่ งม ี รา่ งกายเหมือนอย่าง
เขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่นับถือแก่ คนทัง้ ปวง และที่นอนก็ ปราศจากมลทิน แต่ คนที ่ล่วง
ประเวณี และคนเล่นชู้นั ้น พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา 5 ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จง
พอใจในสิง่ ที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แลวว
้ ่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิง้ ท่าน
เลย� 6 เพื่อว่าเราทัง้ หลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเป็นพระผูช
้ ว
่ ยของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า� 7 ท่านทัง้ หลายจงระลึกถึง
คนเหล่านั ้นที่ปกครองท่าน ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน และจงพิจารณา
ดู ผลปลายทางของเขา แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา 8 พระเยซู คริสต์ ยังทรงเหมือน
เดิม ในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็น นิ จ กาล 9 อย่า หลงไปตามคํา สอนต่างๆที่
แปลกๆ เพราะว่าเป็นการดีอยูแล
่ วท
้ จ
ี่ ะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ ไม่ใช่ด้วยอาหาร
การกิน ซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์ แก่คนที่หลงติดอยู่เลย
1

การยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระคริสต์
10 เรามี แท่น บูชาแท่น หนึ่ ง และคนที่ ปรนนิ บัติ ในพลับพลานั ้น ไม่ มี สิทธิที
์ ่ จะรับ ประทาน
11
ของจากแท่นนั ้นได้ เพราะร่างของสัตว์เหล่ านั ้ นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถาน
บริสุทธิ์เพื่อเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น ก็ ต้องเอาไปเผาเสียนอกค่าย 12 เหตุ ฉะนั ้น พระเยซู
ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกัน เพื่อทรงชําระประชาชนให้บริสุทธิ์
ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 13 เพราะฉะนั ้น ให้เราทัง้ หลายออกไปหาพระองค์ภายนอก
ค่ายนั ้น และยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระองค์ 14 เพราะว่าที่นี่ เราไม่มีเมืองที่ถาวร
แต่ว่าเราแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้า
คําเตือนให้ยอมอยูใ่ นโอวาทของผู้ปกครอง
15 เหตุ ฉะนั ้น ให้ เรา ถวาย คํา สรรเสริญ เป็ น เครือ
่ ง บูชา แด่ พระเจ้า ตลอด ไป โดย ทาง
พระองค์ นั ้น คือ ผลแห่ง ริม ฝีปากที่ ขอบพระคุณ พระนามของพระองค์ 16 แต่ อย่า ลื มท ี่ จะ
กระทํา การดี และที่ จะแบ่ง ปัน ข้าวของซึ่ งก ัน และกัน เพราะเครือ
่ งบูชาอย่างนั ้น เป็ นที ่ พอ
พระทัยพระเจ้า 17 ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั ้ นที ่ปกครอง
ท่าน ด้วยว่า ท่านเหล่า นั ้น คอยระวังด ู จิ ตวิญญาณของท่าน เหมือนกับ ผู้ ที่ จะต้องรายงาน
เพื่อเขาจะได้ทําการนี้ ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ เพราะที่ทําดังนั ้ นก็จะไม่เป็น
ประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย
คําอําลา
จงอธิษฐานเพื่อ เรา เพราะเราแน่ ใจว่า เรามี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบดี อยู่ แล้ว และ
ปรารถนาที่ จะปฏิ บัติ อย่างซื่อสัตย์ในทุกอย่าง 19 และข้าพเจ้าวิงวอนท่านมากยิง่ ให้กระทํา
เช่น นั ้น เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ับ คืน ไปอยู่ กั บท ่านโดยเร็ว 20 บัดนี้ ขอพระเจ้า แห่ง สันติ สุข ผู้
18
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ทรงบันดาลให้ พระเยซู เจ้ าของเราเป็น ขึ้น มาจากความตาย คือ ผู้ทรงเป็น ผู้ เลี้ยงแกะที่ ยิง่
ใหญ่ โดยพระโลหิต แห่ง พันธสัญญานิ รน
ั ดร์นั ้น 21 ทรงกระทํา ให้ท่านทัง้ หลายสมบู รณ ์ ใน
การดีทุกอย่าง เพื่อจะได้ปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระองค์ และทรงทํางานในท่านทัง้ หลาย
ให้เป็ นที ่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่าราศี จงมี แด่ พระองค์
สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 22 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ เพียรฟัง คํา เตือนสติ
นี้ เพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายมาถึงท่านทัง้ หลายเพียงไม่กี่คําเท่านั ้น 23 ท่านทัง้ หลาย
จงรู ด้
้ วยว่า ทิ โมธีน้องชายของเรา ได้รับการปล่อยเป็ นอิสระแล้ว ถ้าเขามาถึงเร็ว ข้าพเจ้า
ก็ จะมาพบท่านทัง้ หลายพร้อมกับเขา 24 ขอฝากความคิดถึงมายังท่านเหล่านั ้ นที ่ปกครอง
ท่าน และวิสุทธิชนทัง้ ปวง พวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย
25 ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านทัง
้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฮีบรู จากประเทศอิตาลี
และส่งโดยทิโมธี�
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1341

ยากอบ 1:21

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยากอบ

หน ังสื อยากอบนี้ ได้ เข ีย นขึ้น ในปี ค�ศ� 45 ถึง คริสเตียนชาวยิวท ี่ กระจัดกระจายไปจาก
กรุ งเยรู ซาเล็ม ผู้ที่ เขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นน้ องชายของยอห์น (กจ 12:1-2) แต่อาจ
จะเป็น “ยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � (กท 1:19) ซึ่ง ได้ พู ดถึง ยากอบในมัทธิว
13:55 พรอ
้ มกับโยเสส ซีโมน และยูดาสหรือยูดาซึ่งเป็นผูที
้ ่เขียนหนั งสือยูดาส ยากอบเป็น
ผู้นําในการประชุมปรึกษาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (กจ 15:2, 13-21) ท่านได้รบ
ั เชื่อหลังจากที่พระ
เยซูถูกตรึงไว้บนกางเขน (ยน 7:5)

หนังสือเล่มนี้สอนถึงเรือ
่ งความเชื่อกับการประพฤติ ความบาปของลิน
้ และการรักษาให้
หายจากโรคโดยการอธิษฐาน
คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา

1 ยากอบ

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้า คํานั บพงศ์พันธุสิ
์ บสองตระกูลที่
2
กระจัดกระจายอยูนั
่ ้น พีน้
่ องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทัง้ หลายตกอยูใ่ นการทดลองต่างๆก็จง
ถือว่า เป็น เรือ
่ งน่า ยินดี ทัง้ สิน
้ า การทดลองความเชื่อ ของท่านนั ้น
้ 3 เพราะท่านทัง้ หลายรู ว่
ทําให้เก ิด ความเพียร 4 และจงให้ความเพียรนั ้น กระทํา การจนสําเร็จ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะ
สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิง่ ใดเลย 5 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั ้นทูลขอจาก
พระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทัง้ ปวงอย่างเหลือล้นและมิได้ทรงตําหนิ และจะทรง
ประทานให้แก่ผู้นั ้น 6 แต่จงให้ผู้นั ้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าหวัน
่ ไหวเลย เพราะว่าผู้ที่หวัน
่
7
ไหวก็ เป็น เหมือนคลื่น ในทะเลซึ่ง ถูก ลมพัด ซัด ไปมา ผู้ นั ้น จงอย่า คิด ว่า จะได้ รบ
ั สิง่ ใดจาก
8
องค์พระผู้เป็นเจ้าเลย คนสองใจเป็นคนไม่มัน
่ คงในบรรดาทางทัง้ หลายที่ตนประพฤตินั ้น
9 ให้พี่น้ องที่ต่ําต้อยชื่นชมยินดีในการที่ทรงเชิดชูเขา 10 และคนมังม
่ ีก็จงชื่นชมยินดีเมื่อถูก
ทําให้ต่ําลง เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า 11 เพราะทันทีที่ตะวันขึ้นพร้อมด้วย
ความร้อนอัน แรงกล้า มั นก ็ กระทํา ให้ หญ้า เหีย
่ วแห้ง ไป และดอกหญ้า ก็ รว่ งลง และความ
งามของมันสูญสิน
้ ไป คนมัง่ มีจะเสื่อมสูญไปตามทางทัง้ หลายของเขาเช่นนั ้นด้วย 12 ความ
สุข ย่อมมี แก่ คนนั ้ นที ่ สู้ ทนการทดลอง เพราะเมื่อ ปรากฏว่า ผู้ นั้น ทนได้ แล้ว เขาจะได้ รบ
ั
มงกุฎแห่งชีวต
ิ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์
พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเรา

เมื่อ ผู้ ใดถู กล ่อ ลวงให้ หลง อย่า ให้ ผู้ นั ้น พูด ว่า “พระเจ้า ทรงล่อลวงข้าพเจ้า ให้ หลง
� เพราะว่า ความชัว่ จะมาล่อลวงพระเจ้า ให้ หลงไม่ ได้ และพระองค์ เองก็ ไม่ ทรงล่อลวงผู้
ใดให้ หลงเลย 14 แต่ ว่า ทุก คนก็ ถู กล ่อ ลวง เมื่อ ตัณหาของตนเองชักนํา ให้ กระทํา ผิด แล
้วตั วก ็ กระทํา ตาม 15 ครัน
้ ตัณหาเกิด ขึ้น แล้ว ก็ ทําให้ เก ิด บาป และเมื่อ บาปโตเต็ มท ี่ แล้ว
ก็ นํา ไปสู่ ความตาย 16 พี่ น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่า หลงผิด เลย 17 ของประทานอัน ดี ทุก
อย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่ง
บรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
18 พระองค์ ได้ ทรงให้ เราทัง
้ หลายบังเกิด โดยพระวจนะแห่ง ความจริง ตามนํ้า พระทัย ของ
พระองค์ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ เป็น อย่างผลแรกแห่ง สรรพสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างนั ้น
19 ดัง นั ้น พี่ น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงให้ ทุ กคนไวในการฟัง ช้า ในการพูด ช้า ในการโกรธ
20 เพราะว่า ความโกรธของมนุษย์ ไม่ ได้ กระทํา ให้เก ิด ความชอบธรรมอย่างพระเจ้า 21 เหตุ
13
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ฉะนั ้น จงถอดทิง้ การโสโครกทุก อย่าง และการชัว่ ร้ายอัน ดาษดื่น และจงน้ อมใจรับ พระ
วจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนัน
้ ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายให้รอดได้
จงเป็นทัง้ ผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ

22 แต่ท่านทัง
้ หลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั ้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผูฟ
้ ังเท่านั ้น

ซึ่ง เป็นการล่อลวงตนเอง 23 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดฟัง พระวจนะ และไม่ ได้ ประพฤติ ตาม ผู้ นั ้ นก ็
เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงา 24 ด้วยว่าคนนั ้นแลดูตัวเองแล้วไปเสีย แล้วใน
ทัน ใดนั ้ นก ็ ลืม ว่า ตัว เป็น อย่างไร 25 ฝ่ายผู้ ใดที่ พิจารณาดู ในพระราชบัญญั ติ แห่ งเสรีภาพ
อัน ดี เลิศ และดํารงอยู่ ในพระราชบัญญั ติ นั ้น ผู้ นั ้น ไม่ ได้ เป็น ผู้ ฟัง แล้ว หลงลืม แต่ เป็น ผู้
ประพฤติตามกิจการนั ้น คนนั ้นจะได้ความสุขในการของตน
ความเชื่อแท้
ถ้าผู้ใดในพวกท่านดู เหมือนว่าเคร่งครัดในความเชื่อ และมิ ได้ เหนี่ ยวรัง้ ลิน
้ ของตนไว้
27
แต่ล่อลวงใจของตนเอง การเคร่งครัดในความเชื่อของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์ การเคร่งครัด
ในความเชื่ออย่างบริสุทธิไร้
์ มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานัน
้ คือการเยีย
่ มเยียน
เด็กกําพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์รอ
้ น และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก
26

2
ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รก
ั มักที่ชัง
การเชื่อในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรง
สง่าราศีนั ้น อย่าให้เป็นด้วยการเลือกหน้าคน 2 เพราะว่าถ้ามีคนหนึ่ งสวมแหวนทองคําและ
แต่ง ตัว ด้วยเครือ
่ งแต่ง กายอย่างดี เข ้า มาในที่ ประชุม ของท่าน และมี คนจนคนหนึ่ ง แต่ง
ตัวด้วยเสื้อผ้าซอมซ่อเข้ามาด้วย 3 และท่านสนใจคนที่ สวมใส่ เครือ
่ งแต่งกายอย่างดี และ
กล่าวแก่เขาว่า “เชิญท่านนั ่งที่นี่ ในที่อน
ั ดีเถิด� และท่านก็พูดกับคนจนนั ้นว่า “แกจงยืนอยู่
ที่นั่น� หรือ “จงนั ่งแทบที่รองเท้าของเราเถิด� 4 พวกท่านเองมิได้ลําเอียง และกลายเป็นผู้
วินิจฉั ยด้วยใจชัว่ หรือ 5 พี่น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนใน
โลกนี้ ให้เป็นคนมังม
่ ีในความเชื่อ และให้เป็นทายาทแห่งอาณาจักร ซึ่งพระองค์ทรงสัญญา
ไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือ 6 แต่ท่านทัง้ หลายได้ดูถูกคนจน ไม่ใช่คนมัง่ มีหรือที่กดขี่ท่าน
และลากตั วท ่านไปขึ้น ศาล 7 ไม่ใช่ เขาเหล่า นั ้น หรือ ที่ สบประมาทพระนามอัน ประเสริฐ ซึ่ง
ใช้ เรียกท่าน 8 ถ้า ท่านทัง้ หลายกระทํา ให้ สําเร็จ ตามพระราชบัญญั ติ แห่ งพระมหากษั ตริย์
ตามพระคัมภีรที
์ ่ วา่ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� แล้ว ท่านทัง้ หลายก็ประพฤติดีอยู่
9 แต่ ถ้า ท่านทัง
้ หลายเลือกหน้าคน ท่านก็ กระทําบาป และตามพระราชบัญญัติ ท่านก็ เป็น
10
ผู้ ละเมิด แล้ว เพราะว่า ผู้ ใดรักษาพระราชบัญญั ติ ได้ ทัง้ หมด แต่ ผิ ดอย ู่ ข้อ เดียว ผู้ นั ้ นก ็
เป็น ผู้ ผิด พระราชบัญญั ติ ทัง้ หมด 11 ด้วยว่า พระองค์ ผู้ ได้ ตรัสว ่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย
เขา� ก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่า ‘อย่าฆ่าคน� แม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณี ผัวเมียเขาแต่ได้ฆ่าคน ท่าน
ก็ เป็น ผู้ ละเมิด พระราชบัญญั ติ 12 ท่านทัง้ หลายจงพูด และจงกระทํา เช่น ผู้ ที่ จะได้ รบ
ั การ
พิพากษาด้วยพระราชบัญญั ติ แห่ งเสรีภาพ 13 เพราะว่า ผู้ ที่ ไม่ แสดงความเมตตาย่อมจะ
ได้ รบ
ั การพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา แต่ ความเมตตาย่อมก่อ ให้เก ิด ความชื่นชม
ยินดีมากกว่าการพิพากษา
1 พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว

14 พีน้
่ องของข้าพเจ้า แม้ผูใดจะว่
้
าตนมีความเชื่อ แต่ไม่มการกระทํ
ี
า จะได้ประโยชน์ อะไร

ความเชื่อจะช่วยผู้นั้นให้รอดได้หรือ 15 ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลน
อาหารประจําวัน 16 และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่า “เชิญไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุน
่
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และอิม
่ เถิด� และไม่ได้ให้สิ่งซึ่งจําเป็นต่อร่างกายแก่เขา จะเป็นประโยชน์ อะไรเล่า 17 ความ
เชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทํา ก็ตายโดยลําพังแล้ว 18 แต่คงมีผู้ค้านว่า “ท่าน
มี ความเชื่อ และข้าพเจ้า มี การกระทํา � จงแสดงความเชื่อ ของท่านที่ ปราศจากการกระ
ทําให้ ข้าพเจ้า เห็น และข้าพเจ้า จะแสดงให้ ท่านเห็น ความเชื่อ ของข้าพเจ้า โดยการกระทํา
ของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อ ว่า มี พระเจ้า องค์ เดียว นั ่ นก ็ ดี อยู่ แล้ว แม้ พวกปิศาจก็ เชื่อ เช่ นก ัน
และกลัวจนตัวสัน
่ 20 โอ คนไร้ค่า ท่านอยากจะรู หรื
้ อว่า ความเชื่อที่ ปราศจากการกระทําก็
ตายแล้ว
ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ

21 เมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้ถวายอิสอัคบุตรชายของท่านบนแท่นบูชา

จึงได้ความชอบ
ธรรมโดยการกระทําไม่ใช่หรือ 22 ท่านทัง้ หลายคงเห็นแล้วว่า ความเชื่อได้กระทํากิจร่วมกับ
การกระทําของท่าน และความเชื่อก็สมบูรณ์ ได้โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีรก็
์ สําเร็จที่
ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน� และท่าน
ได้ชื่อว่า เป็น ‘สหายของพระเจ้า� 24 ท่านทัง้ หลายก็เห็นแล้วว่า ผูใดจะเป็
้
นคนชอบธรรมได้
25
ก็ เนื่ องด้วยการกระทํา และมิ ใช่ ด้วยความเชื่อ เพียงอย่างเดียว เช่น เดียวกัน ราหับ หญิง
แพศยาก็ ได้ ความชอบธรรมเนื่ องด้วยการกระทํา ด้วยมิ ใช่ หรือ เมื่อ นางได้ รบ
ั รองผู้ ส่ง ข่าว
เหล่านั ้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26 เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั ้นตายแล้วฉั นใด
ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้วฉั นนั ้นเช่นเดียวกัน

3

ความชัว่ ร้ายของลิน
้
พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า อย่า เป็น อาจารย์กัน มากมายหลายคนนั ก เลย เพราะท่าน
ก็ รู ว่
้ าเราทัง้ หลายจะได้ รบ
ั การพิพากษาที่ เข้มงวดกว่าผู้อื่น 2 เพราะเราทุกคนทําผิดพลาด
กันไปหลายๆอย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทําผิดทางวาจา ผู้นั ้ นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถ
บัง คั บท งั ้ ตัว ไว้ได้ ด้วย 3 ดู เถิด เราเอาเหล็ กบ ัง เหียนใส่ ปากม้า เพื่อ ให้ มัน เชื่อ ฟัง เรา เราก็
บังคับ มัน ให้ ไปไหนๆได้ ทัง้ ตัว 4 จงดู เรือด ้วยเช่ นก ัน ถึง แม้ ว่า เป็น เรือ ใหญ่ และถูก ลมแรง
พัดแล่นไป เรือก็ยงั หันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่ จะให้ไปทางไหน 5 เช่นนั ้น
แหละลิ้นก ็ เป็น อวัยวะเล็กๆด้วย และพูด โอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดู เถิด ไฟนิ ด เดียวอาจเผา
ไหม้มากเท่าใด 6 และลิน
้ นั ้ นก็เป็นไฟ เป็นโลกแห่งการชัว่ ช้าซึ่งตัง้ อยู่ในบรรดาอวัยวะของ
เรา เป็น เหตุ ให้ ทัง้ กายเป็น มลทิน ไป ทําให้ วิถี แห่ งธรรมชาติ เผาไหม้ และมัน เองก็ ติ ดไฟ
จากนรก 7 เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิ ด ทัง้ นก งู และสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้ และ
มนุษย์ก็ได้ เลี้ยงให้เชื่องแล้ว 8 แต่ ลิน
้ นั ้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ ลิน
้ เป็นสิง่
ชัว่ ซึ่งยับยัง้ ไม่ ได้ และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย 9 เราทัง้ หลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิ
ดาด้วยลิน
้ นั ้น และด้วยลิน
้ นั ้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า
10 คํา สรรเสริญ และคํา แช่ งด ่า ก็ ออกมาจากปากอัน เดียวกัน พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า
ไม่ควรให้เป็นเช่นนั ้นเลย 11 บ่อนํ้าพุ จะมีน้ําจืดและนํ้ากร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้
หรือ 12 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ต้น มะเดื่อ จะออกผลเป็น มะกอกเทศได้ หรือ หรือ เถา
องุน
่ จะออกผลเป็น มะเดื่อ ได้ หรือ เช่น เดียวกัน ไม่ มี บ่อนํ้า พุ ใดจะให้ทัง้ นํ้า เค็ม และนํ้า จืด ได้
13 ในพวกท่าน ผู้ใดมี สติ ปั ญญาและประกอบด้วยความรู ้ ก็ ให้ผู้นั ้นแสดงการประพฤติ ของ
ตนด้วยกริยาอัน ดี มี ใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมี ใจอิจฉา
อันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่าน อย่าอวดเลยและอย่าพู ดมุสาต่อความจริง
15 ปั ญญาเช่น นี้ ไม่ ได้ มาจากเบื้องบน แต่ เป็ น ปั ญญาอย่างโลก และเป็ น เดียรัจฉานตัณหา
และเป็นเช่นปิศาจ 16 เพราะว่าที่ ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน ที่ นั ่ นก็วน
ุ่ วายและมี
1
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การกระทําชัว่ ช้าเลวทรามทุกอย่าง 17 แต่ ปัญญาจากเบื้องบนนั ้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก
แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความ
ลําเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด 18 และผลแห่งความชอบธรรมก็หว่านลงในสันติสุขของคนเหล่านั ้
นที่ก่อให้เกิดสันติสุข

4
ตําหนิ การดําเนิ นชีวต
ิ ฝ่ายโลก

1 อะไรเป็ นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน

มิใช่ราคะตัณหาของ
ท่านหรือ ที่ ต่อสู้ กัน ในอวัยวะของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอยากได้ แต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ฆ่า กัน ท่าน
โลภแต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ทะเลาะและทํา สงครามกัน ที่ ท่านไม่ มี เพราะท่านไม่ ได้ ขอ 3 ท่านขอ
และไม่ ได้ รบ
ั เพราะท่านขอผิด หวัง ได้ ไปเพื่อ สนองราคะตัณหาของท่าน 4 ท่านทัง้ หลาย
ผู้ ล่วงประเวณี ชายหญิง เอ๋ย ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า การเป็ นม ิต รกับ โลกนั ้น คือ การเป็น ศั ตรู กับ
พระเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดใคร่เป็ นม ิต รกับ โลก ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู ของพระเจ้า 5 ท่านคิด ว่า พระ
คัมภีรกล
์ ่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์ หรือที่ว่า ‘พระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราทัง้ หลายมีความ
รู ้สึ กห ึง หวง� 6 แต่ พระองค์ ได้ ทรงประทานพระคุณ เพิม
่ ขึ้ นอ ีก เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรั
สว ่า ‘พระเจ้า ทรงต่อสู้ ผู้ ที่ หยิง่ จองหอง แต่ ทรงประทานพระคุณ แก่ คนที ่ ใจถ่ อม � 7 เหตุ
ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงยอมน้ อมกายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนี ไปจาก
ท่าน 8 จงเข้า ใกล้ พระเจ้า และพระองค์ จะสถิต อยู่ ใกล้ ท่าน คนบาปทัง้ หลายเอ๋ย จงชําระ
มือ ให้ สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชําระใจของตนให้ บริสุทธิ์ 9 จงเป็น ทุกข์ โศกเศร้า และ
ครํา่ ครวญ จงให้การหัวเราะของตนกลับ กลายเป็นการครํา่ ครวญ และความปี ติ ยินดี ของ
ตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลด 10 ท่านทัง้ หลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น
อย่าตัดสินพี่น้องของตน
อย่าใส่รา้ ยซึ่งกันและกัน ผู้ใดที่พูดใส่รา้ ยพี่น้องและตัดสินพี่น้องของ
ตน ผู้นั ้ นก็กล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติ และตัดสินพระราชบัญญัติ แต่ ถ้าท่านตัดสินพระ
ราชบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผูที
้ ่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่เป็นผูตั
้ ดสิน 12 มีผูทรงตั
้
ง้ พระ
ราชบัญญั ติ แต่ เพียงองค์ เดียว คือ พระองค์ ผู้ ทรงสามารถช่วยให้ รอดได้ และทรงสามารถ
ทําลายเสียได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น
11 พี่น้ องทัง
้ หลาย

อย่าอวดอ้างถึงพรุ ง่ นี้
13 ดู เถิด ท่านที่ พูด ว่า “วัน นี้ หรือ พรุ ง
่ นี้ เราจะเข้าไปในเมืองนั ้น เมืองนี้ และจะอยู่ที่ นั ่น ปี
หนึ่ ง และจะค้าขายได้ กําไร � 14 แต่ ว่า ท่านทัง้ หลายไม่ รู ว่
้ า จะมี เหตุ อะไรเกิด ขึ้น ในวัน พรุ ง่
นี้ ชี วิต ของท่านเป็น อะไรเล่า ก็ เป็น เหมือนหมอกที่ ปรากฏอยู่ แต่ ประเด ย
ี ๋ วหนึ่ ง แล้ วก ็ หาย
ไป 15 ท่านทัง้ หลายควรจะพูด ว่า “ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด เราจะมี ชี วิตอยู่ และจะ
กระทํา สิง่ นี้ หรือ สิง่ นั ้น� 16 แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายยินดี ในการโอ้อวดของตน ความยินดี
อย่างนี้ เป็นความชัวท
้ กกระทําการดี และไม่ ได้ กระทํา บาปจึ
่ ัง้ สิน
้ 17 เหตุ ฉะนั ้น คนใดที่ รู จั
งมีแก่คนนั ้น

5

ตักเตือนคนมังม
่ ี
ดู เถิด ท่านผู้ มัง่ มี จงร้องไห้ โอดครวญเพราะความวิบั ติ ซึ่ง จะเกิด ขึ้ นก ั บท ่าน 2 ทรัพย์
สมบัติ ของท่านก็ ผุ พัง ไป และมอดก็กั ดก ิน เสื้อผ้า ของท่าน 3 ทองและเงิน ของท่านก็ เก
1

ยากอบ 5:4
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ยากอบ 5:20

ิด สนิ ม และสนิ มน น
ั ้ จะเป็น พยานหลัก ฐานต่อ ท่าน และจะกิน เนื้ อ ท่านดุจ ไฟ ท่านได้ ส่ํา
สมสมบั ติ ไว้ แล ้ว สําหรับ วัน สุดท้าย 4 ดู เถิด ค่า จ้างของคนงานที่ ได้ เก ี่ยวข้าวในนาของ
ท่าน ซึ่ง ท่านได้ ฉ้อโกงไว้นั ้น ก็ รํา่ ร้องขึ้น และเสียงร้องของคนที่ เก ี่ยวข้าวนั ้น ได้ ทราบถึง
พระกรรณขององค์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธาแล้ว 5 ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือย
และสนุกสนาน ท่านได้บํารุ งเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหาร 6 ท่านได้ตัดสิน
ลงโทษ และได้ฆ่าคนชอบธรรม เขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน
จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูเถิด ชาวนา
รอคอยผลอันลํ้าค่าที่ จะได้จากแผ่นดิน และเพียรคอยจนกระทั งม
่ ีฝนต้นฤดู และฝนปลาย
8
ฤดู ท่านทัง้ หลายก็ จงอดทนเช่น นั ้น เหมือนกัน จงตัง้ อกตัง้ ใจให้ ดี ด้วยว่าการเสด็จ มา
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าก็ จวนจะถึงอยู่แล้ว 9 พี่น้ องทัง้ หลาย จงอย่าขุ่นเคืองใจต่ อกัน เกรง
ว่า ท่านจะถูก พิพากษา ดู เถิด องค์ พระผู้ พิพากษาทรงประทับ ยืน อยู่ หน ้า ประตู แล้ว 10 พี่
น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์ และการอดทนของพวกศาสดา
พยากรณ์ ผูได้
้ กล่าวในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 11 ดูเถิด เราถือว่าผูที
้ ่อดทนก็เป็นสุข
ท่านได้ยน
ิ เกี่ยวกับความอดทนของโยบ และได้เห็นที่สุดปลายแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว
่า องค์พระผู้เป็นเจ้านั ้นทรงเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาและความกรุ ณาปรานี สักเท่าใด
7 เหตุฉะนั ้นพี่น้องทัง
้ หลาย

การอธิษฐานเพื่อคนป่วย

12 พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า

ที่สําคัญเหนื อสิงอ
ื ใดทัง้ หมดก็คือ จงอย่าปฏิญาณ ไม่ว่า
่ ่น
จะโดยอ้างฟ้า สวรรค์ หรือ แผ่น ดิน โลก และไม่ วา่ จะโดยคํา ปฏิญาณอื่น ใดก็ ตาม แต่ ที่ ควร
ว่าใช่ก็จงว่าใช่ ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่ เกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษ 13 มีผู้ใดในพวกท่านทน
ทุกข์ หรือ จงให้ ผู้ นั ้น อธิษฐาน มี ผู้ ใดร่าเริง ยินดี หรือ จงให้ ผู้ นั ้ นร ้ องเพลงสรรเสริญ 14 มี ผู้
ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั ้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่าน
เหล่านั ้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยนํ้ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 15 และ
การอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะช่วยให้ ผู้ ป่วยรอดชีวต
ิ และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงโปรด
ให้ เขาหายโรค และถ้า เขาได้ กระทํา บาป ก็ จะทรงโปรดอภัย ให้ แก่ เขา 16 ท่านทัง้ หลายจง
สารภาพความผิด ต่ อก ัน และกัน และจงอธิษฐานเพื่ อก ัน และกัน เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้
หายโรค คําอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั ้นมีพลังมากทําให้
เกิดผล 17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์ เช่นเดียวกับเราทัง้ หลาย และท่านได้
อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึงสามปี กับหก
เดือน 18 และท่านได้อธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง และฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้ และแผ่นดินจึง
ได้งอกพืชผลต่างๆ 19 พี่น้ องทัง้ หลาย ถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริง และผู้
ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่ได้ 20 จงให้ผู้นั ้นรู้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั ้นให้พ้นจาก
ทางผิด ของเขา ก็ได้ ช่วยชีวต
ิ หนึ่ ง ให้ รอดพ้น จากความตาย และได้ ปกปิด การบาปเป็ นอ ัน
มากไว้

1 เปโตร 1:1
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1 เปโตร 1:8

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เปโตร

เปโตรได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในระหว่างปี ค�ศ� 60 และ 70 จากกรุ ง บาบิ โลน เปโตร
เป็น “อัครสาวกไปหาพวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต � (กท 2:7-8) เหมือนอย่างเปาโลเป็ นอ ัค รสา
วกสําหรับ พวกต่างชาติ เปาโลไปประกาศต่อ พวกต่างชาติ ซ่ึง อยู่ ในประเทศกรีซ และกรุ ง
โรม แต่เปโตรไปประกาศที่กรุ งบาบิโลน แล้วได้เขียนจดหมายสองฉบับนี้ จากที่นั ่น (5:13)
กรุ งบาบิ โลนในที่ นี้ ไม่ ได้ หมายถึง กรุ ง โรม ชื่อ ของกรุ ง บาบิ โลนนี้ ได้ อยู่ในทัง้ พระคัมภีร เ์ ดิม
และพระคัมภีรใหม่
์
มากกว่า 270 ครัง้ และไม่ได้หมายถึงกรุ งโรมจนกระทัง่ ยอห์น ได้ใช้เป็น
คํา เปรียบเทียบในหนั งสือ วิวรณ์ ซ่ึง ได้ เข ีย นขึ้ นอ ีก 30 ปี ต่อ มา ไม่มี ข้อ พระคัมภีร บ
์ อกว่า เป
โตรเคยไปที่กรุ งโรมแต่มีหลายข้อที่แสดงว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นั่น ในโรมบทที่ 16 เปาโลไม่ได้
พูดถึงเปโตร แต่ได้พูดถึงอีกหลายๆคนซึ่งอยูที
่ ่กรุงโรม และเปโตรไม่ได้อยูที
่ ่กรุงโรมในตอน
ที่ เปาโลถึงที่ นั ่น (กจ 28:16-24) ไม่มี จดหมายฉบับ ใดของเปาโลที่ เข ีย นขึ้ นขณะที่ ท่านติด
คุกอยู่ที่กรุ งโรมที่พูดหรือแสดงว่าเปโตรเคยอยูใ่ นกรุ งโรม ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโลเขียนว่า
“ลูกาคนเดียวเท่านั ้นที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า�
อันดรู ว์ ซึ่งเป็นน้ องชายของเปโตร ได้ นําเปโตรไปถึงพระเยซู (ยน 1:41-42) เปโตรเป็น
ชาวประมงซึ่งอยู่ที่แคว้นกาลิลีในตอนที่ท่านรับเชื่อ และท่านกลายเป็นคนแรกในพวกอัคร
สาวก 12 คน พระเยซูทรงตัง้ คริสตจักรไว้บนความเชื่อของเปโตร ซึ่งความเชื่อนี้ เป็น “ศิลา
� ที่ มัน
่ คง และไม่ได้ตัง้ คริสตจักรไว้บนเปโตร ซึ่งชื่อเปโตรหมายความว่า “หินเล็กๆ� ที่ ไม่
มัน
่ คง (1 คร 3:11)
เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี้คือ แสดงว่าความหวังของคริสเตียนเป็นความหวังอันมีชี
วิตแห่งมรดกซึ่งไม่รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย จดหมายฉบับนี้มีคําสัง่ และ
คําแนะนําหลายอย่างที่จะช่วยคริสเตียนใหม่ๆให้ตังม
้ น
ั ่ คงในความเชื่อ
ถึงคริสเตียนชนชาติยว
ิ ในหลายแคว้น
อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน พวกที่กระจัดกระจายไปอยูใ่ นแคว้นปอนทัส
แคว ้ นกาลาเทีย แคว ้นคัป ปาโดเซีย แคว ้น เอเชีย และแคว้น บิ ธีเนี ย 2 ซึ่ง ทรงเลือกไว้แล ้ว
ตามที่ พระเจ้า พระบิดาได้ ทรงล่วงรู ไว้
้ ก่อน โดยพระวิญญาณได้ ทรงชําระ ให้ บังเกิด ความ
นบนอบเชื่อฟัง และให้รบ
ั การประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ขอให้พระคุณและ
สันติ สุ ขบ ัง เกิด ทวีคู ณแก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระบิดาแห่ง
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ได้ ทรงพระมหากรุ ณาแก่ เรา ทรงโปรดให้ เรา
บังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์จากความตายของพระเยซู
คริสต์ 4 และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย ซึ่งได้รก
ั ษา
ไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทัง้ หลาย 5 ซึ่งเป็นผูที
้ ่ฤทธิเดชของพระเจ้
าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความ
์
เชื่อ ให้ ถึง ความรอด ซึ่ง พร้อมแล้ วท ี่ จะปรากฏในวาระสุดท้าย 6 ในความรอดนั ้น ท่านทัง้
หลายชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิง่ ถึงแม้ว่าเดีย
๋ วนี้ จําเป็ นที่ท่านจะต้องเป็นทุกข์ใจชัว่ ขณะหนึ่ ง
ด้วยการถูกทดลองต่างๆ 7 เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิง่ กว่าทองคําซึ่ง
พินาศไปได้ ถึงแม้ว่าความเชื่อนั ้นถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิด
เกียรติและสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซู คริสต์จะเสด็จมาปรากฏ 8 พระองค์ผู้ที่ท่านทัง้ หลาย
ยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้ ท่านไม่เหน
็ พระองค์ แต่ท่านยังเชื่อและ
1 เปโตร

1 เปโตร 1:9
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ชื่นชม ด้วยความปี ติ ยินดี เป็น ล้นพ้น เหลือ ที่ จะกล่าวได้ และเต็ม เปี่ ยมด้วยสง่า ราศี 9 แล ้ว
จิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายจึงได้รบ
ั ความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อ
ความหวังของพวกศาสดาพยากรณ์ เกี่ยวกับพระคริสต์ในอดีต
10 พวก ศาสดา พยากรณ์ ก็ได้ อุตส่าห์ สืบค้น หา ใน ความ รอด นั ้น และ ได้ พยากรณ์ ถึง
พระคุณ ซึ่ง จะบังเกิด แก่ ท่านทัง้ หลาย 11 เขาได้ สืบค้น หาสิง่ ใดหรือ ลักษณะแห่ง เวลาซึ่ง
พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ ทรงสถิต อยู่ ในตัว เขา ได้ ทรงบ่ง ไว้ เมื่อ พระวิญญาณนั ้น ได้
พยากรณ์ ล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงสง่าราศีที่จะมาภายหลัง 12 ก็
ทรงโปรดเผยให้ พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่ านั ้น ทราบว่า ที่ เขาเหล่า นั ้น ได้ ปรนนิ บัติ ในเหตุ
การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น ไม่ใช่ สําหรับ เขาเอง แต่ สําหรับ เราทัง้ หลาย บัดนี้ คนเหล่านั ้ นที ่ ประกาศ
ข่าวประเสริฐแก่ ท่านทัง้ หลาย ก็ได้ กล่าวสิง่ เหล่านั ้นแก่ ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิง่ ซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู
คําเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์

เหตุ ฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง เตรียม ตัว เตรียม ใจ ของ ท่าน ไว้ ให้ ดี และ จง ข่ม ใจ ตัง้
ความหวังให้เต็มเปี่ ยมในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรง
สําแดงพระองค์ 14 ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิด
จากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน 15 แต่พระองค์ผูได้
้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายนั ้นบริสุทธิ
์ ฉั นใด ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนบริสุทธิ ์ ในบรรดาการประพฤติ ทุ กอย่างด้วยฉั น นั ้น 16 ดัง
ที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนบริสุทธิ ์ เพราะเราเป็น ผู้ บริสุทธิ์� 17 และ
ถ้า ท่านอธิษฐานขอต่อ พระบิดา ผู้ ทรงพิพากษาทุก คนตามการกระทํา ของเขาโดยไม่ เห็น
แก่ หน ้า คนใดเลย จงประพฤติ ตนด้วยความยําเกรงตลอดเวลาที่ ท่านอยู่ ในโลกนี้ 18 ท่าน
รู ้ว่า พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายออกจากการประพฤติ อน
ั หาสาระมิ ได้ ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั
เป็นประเพณี ต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิง่ ที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง
19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอนม
ั รี าคามากของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตําหนิ
20
หรือจุดด่างพร้อย แท้ จริงพระเจ้าได้ทรงดําริพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรง
ให้พระคริสต์ ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 21 เพราะพระคริสต์ ท่าน
จึง เชื่อ ในพระเจ้า ผู้ ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ ฟื้ นจากความตาย และทรงประทานสง่า ราศี
แก่ พระองค์ เพื่อ ให้ ความเชื่อ และความหวัง ใจของท่านดํารงอยู่ ในพระเจ้า 22 ที่ ท่านทัง้
หลายได้ชาํ ระจิตใจของท่านให้บริสุทธิแล้
์ ว ด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณ จน
มีใจรักพวกพีน
่ ้ องอย่างจริงใจ ท่านทัง้ หลายจงรักกันให้มากด้วยนํ้าใสใจจริง 23 ด้วยว่าท่าน
ทัง้ หลายได้ บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่ จะเปื่ อยเน่าเสีย แต่ จากพืชอันไม่รู เปื่
้ อยเน่า คื อด้วย
24
พระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวต
ิ และดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ เพราะว่า ‘บรรดาเนื้ อหนั งกเ็ ป็น
เสมือนต้นหญ้า และบรรดาสง่าราศีของมนุษย์ก็เป็นเสมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหีย
่ วแห้งไป
และดอกก็รว่ งโรยไป 25 แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายัง่ ยืนอยู่เป็นนิ ตย์� พระวจนะ
นั ้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทัง้ หลายทราบแล้ว
13

2

เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงละการปองร้ายทัง้ ปวง บรรดาการอุ บาย การหน้าซื่อใจคด
ความริษยา และคํา พูด ส่อ เสียดทัง้ หลาย 2 เช่น เดียวกับ ทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้านม
อันบริสุทธิแห่
์ งพระวจนะ เพื่อจะทําให้ท่านทัง้ หลายเติบโตขึ้น 3 หากว่าท่านได้ชิมดรูู แล
้ วว
้ ่า
1
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องค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุ ณา 4 จงมาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอันมีชีวิตอ
ยู่ ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้ และทรงค่าอันประเสริฐ
คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวต
ิ

5 และท่านทัง
้ หลายก็เสมือนศิลาที่มีชว
ิ
ี ต

ที่กําลั งก่อขึ้นเป็นพระนิ เวศฝ่ายวิญญาณ เป็น
ปุ โรหิต บริสุทธิ์ เพื่อ ถวายสักการบูชาฝ่ายจิต วิญญาณ ที่ ชอบพระทัย ของพระเจ้า โดยทาง
พระเยซู คริสต์ 6 เพราะมี คํา เขียนไว้ ในพระคัมภีร ์ด้วยว่า ‘ดู เถิด เราวางศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ลง
ในศิ โยน เป็น ศิ ลาม ุม เอกที่ ทรงเลือกแล้ว และเป็น ศิลาที่ มี ค่า อัน ประเสริฐ และผู้ ใดที่ เชื่อ
ในพระองค์ นั้ นก ็ จะไม่ ได้ รับ ความอับอาย� 7 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ทรงมี ค่า อัน ประเสริฐ สํา
หรับท ่า นทัง้ หลายที่ เชื่อ แต่ สําหรับ คนทัง้ หลายที่ ไม่ เชื่อ ฟัง นั ้น ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธ
เสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว� 8 และ ‘เป็น ศิลาที่ ทําให้สะดุด และเป็ นก ้อนหินที ่
ทําให้ขัดเคืองใจ� ที่เขาสะดุดนั ้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่เขาถูกกําหนดไว้เช่น
นั ้นด้วย 9 แต่ ท่านทัง้ หลายเป็นชาติ ที่ พระองค์ ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็น
ประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้สําแดงพระ
บารมีของพระองค์ ผู้ได้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ ความสว่าง
อัน มหัศจรรย์ ของพระองค์ 10 เมื่ อก ่อ นท่า นทัง้ หลายหาเป็น ชนชาติ ไม่ แต่ บัดนี้ ท่านเป็น
ชนชาติ ของพระเจ้า แล้ว เมื่ อก ่อ นท่า นทัง้ หลายหาได้ รบ
ั พระกรุ ณาไม่ แต่ บัดนี้ ท่านได้ รบ
ั
11
พระกรุ ณาแล้ว พวกที่ รัก ข้าพเจ้า วิงวอนท่านทัง้ หลายเหมือนท่านเป็น คนต่างด้าวและ
เป็น ผู้ สัญจร ให้ ท่านละเว้น จากตัณหาของเนื้ อ หนั ง ซึ่ง ทําศึ กก ับ จิต วิญญาณ 12 จงให้การ
ประพฤติ ของท่านทัง้ หลายเป็ นที ่ น่าน ับ ถือ ท่ามกลางคนต่างชาติ นั ้น เพื่อ ว่า ในข้อ ที่ เขาติ
เตียนท่านว่าเป็นคนทําชัวน
ั ้ เมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้ว เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าใน
่ น
วันซึ่งพระองค์จะทรงเยีย
่ มเยียนเขา
จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ

13 ท่านทัง
้ หลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตัง้ ไว้ทุกอย่าง เพราะเห็นแก่องค์พระ

ผูเ้ ป็นเจ้า ไม่ว่าผูน
้ ั ้นเป็นกษั ตริย์ผู้มีอํานาจยิง่ 14 หรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคําสัง่ จากกษั
ตริย์ นั ้น ให้ลงโทษผู้ กระทํา ชัว่ และยกย่องคนที่ ประพฤติ ดี 15 เพราะเป็น พระประสงค์ ของ
พระเจ้า ที่จะให้ท่านทัง้ หลายระงับความโง่ของคนโฉดเขลาให้สงบด้วยการประพฤติดี 16 จง
เป็น เหมือนคนที่ มี เสรีภาพ แต่ ท่านอย่า ใช้ เสรีภาพนั ้น ให้ เป็ นที ่ ปกปิด ความชัว่ ไว้ แต่ จงใช้
เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า 17 จงให้เกียรติแก่ทุกคน จงรักบรรดาพีน้
่ อง จงยําเกรงพระเจ้า
18
จงถวายเกียรติแด่กษั ตริย์ ท่านทัง้ หลายที่ เป็นผู้รับใช้ จงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความ
ยําเกรง ทุก อย่าง ไม่ใช่ เฉพาะ นาย ที่ เป็น คน ใจดี และ สุภาพ เท่านั ้น แต่ ทัง้ นาย ที่ ร้าย ด้วย
19 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใด เพราะเห็น แก่ ใจวินิจฉั ย ผิด ชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อ ความ
ทุกข์ โศกเศร้า อย่า งอยุ ติ ธรรม นี่ แหละเป็น ความชอบ 20 ด้วยว่า ถ้า ท่านทําการชัว่ แล ้ว ถูก
เฆี่ยนเพราะการชัวน
้ แม้ท่านทนถูกเฆี่ยนด้วยอดกลัน
้ ใจ จะเป็ นที่สรรเสริญอะไรแก่ท่าน
่ ัน
แต่ ว่า ถ้า ท่านทัง้ หลายกระทํา การดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลัน
้ ใจเพราะการดี นั ้น
21
เช่นนี้ แหละเป็นการชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยว่าท่านทัง้ หลายถูกทรงเรียกไว้สําหรับเหตุ
การณ์ นั ้น เพราะว่าพระคริสต์ ได้ ทรงรับทนทุกข์ ทรมานเพื่อ เราทัง้ หลาย ให้เป็น แบบอย่าง
แก่ เรา เพื่อ ท่านจะได้ ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22 พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกระทํา บาปเลย
และไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ ของพระองค์เลย 23 เมื่อเขากล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์
พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคํา หยาบคายเลย เมื่อ พระองค์ ทรงทนทุกข์ พระองค์
ไม่ ได้ ทรงมาดร้าย แต่ ทรงมอบเรือ
่ งของพระองค์ ไว้ แก่ พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบ
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ธรรม 24 พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั ้น เพื่อ
ว่า เราทัง้ หลายซึ่ง ตายจากบาปแล้ว จะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยน
ของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจึง ได้ รบ
ั การรักษาให้หาย 25 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็น เหมือน
แกะที่ พล ัด ฝูง ไป แต่ บัดนี้ ได้ กล ับ มาหาพระผู้ เลี้ยง และศิษ ยาภิ บาลแห่ง จิต วิญญาณของ
ท่านทัง้ หลายแล้ว

3
การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา
1 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงเชื่อฟังสามีของท่าน เพื่อว่าแม้สามีบางคน
จะไม่ เชื่อ ฟัง พระวจนะ แต่ ความประพฤติ ของภรรยาก็ อาจจะจูงใจเขาได้ ด้วยโดยไม่ ต้อง
ใช้ พระวจนะนั ้น 2 คือ เมื่อ เขาเห็น การประพฤติ อน
ั บริสุทธิ์ ของท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น ภรรยา
ประกอบกับ ความยําเกรง 3 การประดับ กายของท่านนั ้น อย่า ให้ เป็นการประดับ ภายนอก
คือ การถัก ผม ประดั บด ้วยเครือ
่ งทองคํา และนุ่ง ห่ม เสื้อผ้า สวยงาม 4 แต่ จงให้ เป็น อย่าง
คนที่ ซ่อนไว้ในจิตใจ ด้วยสิง่ ที่ ไม่รูเสื
้ ่ อมสลาย คือเครือ
่ งประดับแห่งจิตใจที่ ออ
่ นสุภาพและ
สงบเสงี่ยม ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ มี ค่า มากในสายพระเนตรพระเจ้า 5 บรรดาสตรีบริสุทธิ์ในครัง้ โบ
ราณนั ้นเช่นกัน ผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตน 6 เช่น
นางซาราห์เชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านาย ถ้าท่านทัง้ หลายประพฤติดี และไม่มีความ
หวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิง่ ใด ท่านก็ เป็นลูกหลานของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่ เป็นสามีก็
เหมือนกัน จงอยู่กินกับภรรยาโดยใช้ความรู ้ จงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่ งเป็นภาชนะ
ที่ออ
่ นแอกว่า และเหมือนเป็นคู่รบ
ั มรดกพระคุณแห่งชีวตด
ิ ้วยกัน เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิง่
ใดขัดขวางคําอธิษฐานของท่าน
จงใฝ่ใจประพฤติการดี
8 ในที่สุด นี้ ท่านทัง
้ หลายจงเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉั นพี่น้ อง มี
จิ ตใจอ่อนโยน มี ใจสุ ภาพ 9 อย่า ทําการร้ายตอบแทนการร้าย อย่า ด่า ตอบการด่า แต่ ตรง
กันข้ามจงอวยพรแก่เขา โดยรู อยู
้ ่ว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านกระทําเช่นนั ้น เพื่อท่านจะได้
10
รับพระพรเป็นมรดก เพราะว่า ‘ผู้ที่จะรักชีวต
ิ และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั ้นบังคับ
ลิน
้ ของตนจากความชัว่ และห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวง 11 ให้เขาละความชัว่ และ
กระทําความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนิ นตามนั ้น 12 เพราะว่าพระเนตรขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดู คนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ ทรงสดับฟังคําอธิษฐานของ
เขา แต่ พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ � 13 ถ้า
ท่านทัง้ หลายใฝ่ใจประพฤติ ความดี ใครผู้ ใดจะทําร้ายท่านได้ 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายต้อง
ทนทุกข์ เพราะเหตุ การชอบธรรม ท่านก็ เป็นสุข อย่า กลัว คํา ขู่ ของเขา และอย่า คิด วิตกไป
เลย 15 แต่ ในใจของท่าน จงเคารพนั บถือ พระเจ้า ซึ่ง เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และจงเตรียม
ตัว ไว้ให้ พร ้ อมเสมอ เพื่อ ท่านจะสามารถตอบทุก คนที่ ถามท่านว่า ท่านมี ความหวัง ใจเช่น
นี้ ด้วยเหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยําเกรง 16 มีใจวินิจฉั ยผิด
และชอบอันดี เพื่อในข้อความที่เขาทัง้ หลายได้พูดใส่รา้ ยท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชัว่ เขา
ที่ ใส่ ร้ายการประพฤติ ดี ของท่านในพระคริสต์ จะได้ มี ความละอาย 17 เพราะว่า การได้ รบ
ั
ความทุกข์ เพราะทําความดี ถ้า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ก็ดี กว่า จะต้องทนอยู่ เพราะการ
ประพฤติชัว่
พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาแก่วญ
ิ ญาณในที่คุมขัง
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ด้วย ว่า พระ คริสต์ เช่ นก ั นก ็ ได้ ทน ทุกข์ ครัง้ เดียว เท่านั ้น เพราะ ความ ผิด บาป คือ
พระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนําเราทัง้ หลายไปถึงพระเจ้า
ฝ่ายเนื้ อ หนั ง พระองค์ ก็ ทรงสิน
้ พระชนม์ แต่ ทรงมี ชี วิต ขึ้น โดยพระวิญญาณ 19 และโดย
พระวิญญาณเช่ นก ัน พระองค์ ได้ เสด็จ ไปประกาศแก่ วญ
ิ ญาณที่ ติ ดคุก อยู่ 20 ซึ่ง แต่ ก่อน
ไม่ได้ เชื่อฟัง คราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้นาน คือครัง้ โนอาห์ เมื่อกําลังจัดแจงต่อ
นาวา ในนาวานั ้นได้รอดจากนํ้าน้ อยคน คือแปดคน 21 เช่นเดียวกัน บัดนี้ พิธบั
ี พติศมาก็เป็น
ภาพที่ รอดแก่เราทัง้ หลาย (ไม่ใช่ด้วยชําระราคีแห่งเนื้ อหนั ง แต่โดยให้มีใจวินิจฉั ยผิดและ
ชอบอัน ดี จําเพาะพระเจ้า� โดยซึ่ง พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงเป็น ขึ้น มาจากตาย 22 พระองค์ ได้
เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้มี
อํานาจและผู้มีฤทธิเดชทั
ง้ หลาย ทรงมอบไว้ให้อยูใต้
่ อํานาจของพระองค์แล้ว
์
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4
หน้าที่ของคริสเตียน
ฉะนั ้น โดยเหตุ ที่ พระคริสต์ ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานในเนื้ อ หนั ง เพื่อ เราทัง้ หลายแล้ว
ท่านทัง้ หลายก็ จงมี ความคิ ดอย่างเดียวกัน ไว้เป็นเครือ
่ งอาวุธด้วย เพราะว่าผู้ ที่ ได้ ทนทุกข์
ทรมานในเนื้ อ หนั งก ็ ไม่ สัมพันธ์กับ บาปแล้ว 2 เพื่อ เขาจะได้ ไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ที่ ยงั เหลือ อยู่ ใน
3
เนื้ อหนั งตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยว่าเวลาที่ผ่าน
ไปในชีวต
ิ ของเราแล้ วน ัน
้ น่า จะเพียงพอสําหรับ การกระทํา สิง่ ที่ คนต่างชาติ ชอบกระทํา
คราวเมื่อ เราได้ ดําเนิ น ตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอัน ชัว่ เมาเหล้า องุน
่ เฮฮาเอะอะ
เอ็ดตะโรกัน เลี้ยงกันอย่างหรู หราฟุ่มเฟือย และการไหว้รู ปเคารพอันเป็นที่น่าเกลียด 4 เขา
ประหลาดใจที่ บัดนี้ ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ประพฤติ เหลวไหลมากเหมือนอย่างเขา เขาก็ กล ่าว
ร้ายท่าน 5 คนเหล่านั ้นจะต้องให้การแก่ พระองค์ ผู้พร้อมแล้ วที่จะทรงพิพากษาทัง้ คนเป็น
และคนตาย 6 ด้วยเหตุนี้เอง ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้ว เพื่อเขาจะ
ได้ถูกพิพากษาตามอย่างมนุษย์ในเนื้ อหนั ง แต่มีชีวิตอยูต
่ ามอย่างพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณ
7 แต่สิ่งทัง
้ ปวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้ว เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงสําแดงกิรย
ิ าเสงีย
่ มเจียม
ตัว และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน 8 ยิง่ กว่าอะไรทัง้ หมดก็จงรักซึ่งกันและกันให้มาก ด้วย
ว่า ความรักก ็ ปกปิด ความผิด ไว้มากหลาย 9 ท่านทัง้ หลายจงต้อนรับ เลี้ยงดู ซ่ึ งก ัน และกัน
โดยไม่บ่น 10 ตามซึ่งทุกคนได้รบ
ั ของประทานแล้ว ก็ให้เจือจานของประทานนั ้นแก่กันและ
กัน เหมือนอย่างเจ้าหน้าที่ อน
ั ดี สําหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดจะกล่าว
สัง่ สอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคนใดรับการปรนนิ บัติ ก็ให้ปรนนิ บัติตาม
กําลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั ้น เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รบ
ั เกียรติในการทัง้ ปวงโดย
พระเยซู คริสต์ การสรรเสริญ และไอศวรรยานุ ภาพจงมี แด่ พระองค์ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ เอ
เมน
1

ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ

ท่านที่ รัก อย่า ประหลาดใจที่ ท่านต้องได้ รบ
ั ความทุกข์ ยากอย่างแสนสาหัส เป็นการ
ลองใจ เหมือนหนึ่ ง ว่า เหตุ การณ์ อัน ประหลาดได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน 13 แต่ ว่า ท่านทัง้ หลายจง
ชื่นชมยินดี ในการที่ ท่านได้ มี ส่วนร่วมในความทุกข์ ยากของพระคริสต์ เพื่อ ว่า เมื่อ สง่า ราศี
ของพระองค์ ปรากฏขึ้น ท่านทัง้ หลายก็ จะได้ ชื่นชมยินดี เป็ นอ ัน มากด้วย 14 ถ้า ท่านถู กด ่า
ว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็ เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่ง สง่า ราศี และของ
พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์ แต่ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่
พระองค์ 15 แต่ ว่า อย่า ให้ มี ผู้ ใดในพวกท่านได้ รบ
ั โทษฐานเป็น ฆาตกร หรือ เป็น ขโมย หรือ
12
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เป็น คนทําร้าย หรือ เป็น คนที่ เท ี่ยวยุ่ งก ับ ธุระของคนอื่น 16 แต่ ถ้า ผู้ ใดถูก การร้ายเพราะเป็
นคร ิส เตียน ก็ อย่า ให้ผู้ นั ้ นม ี ความละอายเลย แต่ ให้เขาถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า เพราะ
เหตุ นั ้น 17 ด้วยว่า ถึง เวลาแล้ วท ี่ การพิพากษาจะต้องเริม
่ ตัง้ ต้ นที ่ ครอบครัว ของพระเจ้า
และถ้า การพิพากษานั ้น เริม
่ ต้ นที ่ พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าว
ประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร 18 และถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้ อย่างยากเย็น
แล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยูที
่ ่ไหน 19 เหตุฉะนั ้น ให้คนทัง้ หลายที่ทนความทุกข์ยาก
ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ฝากจิต วิญญาณของตนไว้ กับ พระองค์ ด้วยการประพฤติ ดี
เหมือนหนึ่ งฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงสร้างอันสัตย์ซื่อ

5

จงเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระคริสต์
ข้าพเจ้า จึง ตัก เตือนบรรดาผู้ ปกครองในพวกท่านทัง้ หลาย ในฐานะที่ ข้าพเจ้า ก็ เป็น ผู้
ปกครองคนหนึ่ ง เช่ นก ัน และเป็น พยานถึง ความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และมี ส่วนที่
จะรับ สง่า ราศี อน
ั จะมาปรากฏภายหลั งด ้วย 2 จงเลี้ยงฝูง แกะของพระเจ้า ที่ อยู่กั บท ่าน จง
เอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของ
อันเป็นมลทิน แต่ด้วยใจพร้อม 3 และไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้สืบทอดของพระเจ้า
แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั ้น 4 และเมื่อพระผูเ้ ลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้ หลาย
จะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลย 5 ในทํานองเดียวกัน ท่านที่ออ
่ นอาวุโส ก็จงยอม
ตามผู้ อาวุโส อั นที ่ จร ิง ให้ ท่านทุก คนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิ บั ติ ต่ อก ัน และ
กัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่ถือตัวจองหอง แต่ พระองค์ ทรงประทานพระคุณ
แก่คนทัง้ หลายที่ ถ่อมใจลง 6 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์ อน
ั ทรง
7
ฤทธิข
์ องพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร จงละบรรดาความ
กระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้
หลายจงเป็นคนใจหนั กแน่ น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศั ตรู ของท่าน คือพญามาร วนเวียน
อยูร่ อบๆดุจสิงโตคําราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 9 จงต่อสู้กับศัตรู นั ้นด้วยตัง้ ใจ
มัน
่ คงในความเชื่อ โดยรู ้อยู่ ว่า ความยากลํา บากอย่างนั ้ นก ็ มี แก่ พวกพี่ น้องทัง้ หลายของ
ท่านที่ อยู่ ในโลกเช่น เดียวกัน 10 และพระเจ้า แห่ง บรรดาพระคุณ ทัง้ ปวง ผู้ ได้ ทรงเรียกให้
เราทัง้ หลายเข้า ในสง่า ราศี นิ รัน ดร์ของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ ครัน
้ ท่านทัง้ หลายทน
ทุกข์อยูหน
่ ่อยหนึ่ งแล้ว พระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายถึงที่สําเร็จ ให้ตังม
้ ัน
่ คง ให้
11
ท่านมี กําลัง มากขึ้น และทรงให้ ท่านมี พ้น
ื ฐานมัน
่ คง ขอสง่า ราศี และไอศวรรยานุ ภาพ
จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 12 ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทัง้ หลาย
ผ่านทางสิลวานั ส ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพีน
่ ้ องที่สัตย์ซื่อคนหนึ่ ง เมื่อเตือนสติและเป็นพยาน
แก่ท่านทัง้ หลายว่า พระคุณนั ้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า ซึ่งท่านทัง้ หลายก็ยน
ื หยั
ดอย ู่ ในพระคุณ นั ้น 13 คริสตจักรที่ เมืองบาบิ โลน ซึ่ง ทรงเลือกไว้เช่น เดีย วกั นก ั บท ่า นทัง้
หลาย ฝากความคิดถึงมายังท่าน และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายัง
ท่านด้วย 14 จงทักทายกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันแสดงความรักต่อกัน ขอสันติสุขดํารงอยูก
่ ั
บท่านทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์ เอเมน
1

2 เปโตร 1:1

1352

2 เปโตร 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เปโตร

ซี โมนเปโตรได้ ลงนามว่าท่านเป็น ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ท่านพูด ถึง จดหมายฉบับ แรก
ของท่าน และขอให้ผู้อ่านทัง้ หลายระลึกว่าเปโตรได้อยู่กับพระเยซูในตอนที่พระองค์ได้ทรง
จําแลงพระกาย (1:16-18) จดหมายฉบับนเข
ี้ ียนถึงพวกคริสเตียนที่อยูในแคว้
่
นเอเชียน้ อย
ในช่วงที่ เปโตรคิด ว่า อีก ไม่ นานท่านจะต้องตาย (1:14) จดหมายฉบั บน ี้ เป็น ฉบับ สุด ท้าย
ของเปโตร และมีคําแนะนําและคําสัง่ สอนสุดท้ายสําหรับเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ของท่าน เป
โตรขอให้เขามีความเชื่อ ความบริสุทธิ์ ความหวังและขอให้เขาเจริญขึ้นในพระคุณ เราเชื่อ
ว่าจดหมายทัง้ 2 ฉบับนี้ได้เขียนจากกรุ งบาบิโลน ที่ซึ่งเปโตรได้ประกาศพระคริสต์กับพวก
ยิวที่ยงั อยู่ที่นั ่นคือพวกที่ยงั ไม่ได้กลับมาจากการเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน หลังจากกิจการ
15:7 พระคัมภีรไม่
์ ได้ บอกว่าเปโตรได้ กลับมากรุ งเยรู ซาเล็ มอีกเลย ไม่มีบันทึกที่ น่าเชื่อถือ
ได้ว่า เปโตรตายที่ไหนหรืออย่างไร จดหมายฉบับนี้พูดถึงความเชื่อแท้ที่จะถูกทําลายในยุค
สุดท้าย

จงเพิม
้ งพระคริสต์
่ พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู แห่
1 ซีโมนเปโตร

ผู้รบ
ั ใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทัง้ หลายที่ได้รับความ
เชื่ ออ ัน ประเสริฐ อย่างเดีย วกั นก ับ เรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้า และพระเยซู คริสต์
พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทัง้ หลาย 2 ขอพระคุณ และสันติสุข จงเพิม
่ พูน แก่ ท่านทัง้ หลาย
3
โดยรู จ
้ ักพระเจ้าและพระเยซู องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ด้วยเห็นแล้ วว่าฤทธิเ์ ดชอันศั กดิ์
สิทธิของพระองค์
ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู จ
้ ัก
์
พระองค์ ผู้ได้ ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศี และคุณธรรม 4 ด้วยเหตุ เหล่านี้ พระองค์ จึงได้ ทรง
ประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยงิ่ แก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทัง้
หลายจะพ้น จากความเสื่อมโทรมที่ มี อยู่ ในโลกนี้ เพราะตัณหา และจะได้ รบ
ั ส่วนในสภาพ
5
ของพระองค์ เพราะเหตุ นี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกําลังที่ จะเอาคุณธรรมเพิม
่ ความเชื่อ
เอาความรู ้เพิม
่ คุณธรรม 6 เอาความเหนี่ ยวรัง้ ตนเพิม
่ ความรู ้ เอาความอดทนเพิม
่ ความ
เหนี่ ยวรัง้ ตน เอาการที่ เป็นอย่างพระเจ้าเพิม
่ ความอดทน 7 เอาความรักฉั นพี่น้องเพิม
่ การ
ที่ เป็นอย่างพระเจ้า และเอาความรักคนทัว่ ไปเพิม
่ ความรักฉั นพี่น้ อง 8 เพราะถ้ามี ใจอย่าง
นั ้น อยู่ ในท่านทัง้ หลายพร้อมบริบู รณ ์ แล้ว ก็ จะกระทํา ให้ ท่านไม่ เก ียจคร้านหรือ ไร้ผลใน
ความรู แห่
้ งพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 9 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ขาดสิง่ เหล่า นี้ ก็ เป็น
คนตาบอดตาสัน
้ และลืม ไปว่า ตนได้ รบ
ั การชําระจากความผิด บาปเมื่ อก ่อนนั ้น เสีย แล้ว
10 เพราะฉะนั ้น พี่ น้ องทัง
้ หลาย จงยิ่งอ ุต ส่า ห์ กระทํา ตนให้ เป็น ไปตามที่ พระเจ้า ทรงเรียก
และทรงเลือกท่านไว้ แล ้ วน น
ั ้ เพราะว่า ถ้า ท่านประพฤติ เช่น นั ้น ท่านจะไม่ สะดุ ดล ้ม เลย
11 ด้วยว่า อย่างนั ้น ท่านทัง
้ หลายจะมี สิทธิ สมบูรณ์ ที่ จะเข้ าในอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเรา 12 เหตุ ฉะนั ้น ถึง แม้ ว่า ท่านจะ
รู แ
้ ละตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ ในความจริง ที่ ท่านรับ แล้ วน ั ้นก ็ ดี ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ละเลยที่ จะเตือนสติ ท่าน
ทัง้ หลายเสมอให้ระลึกถึงสิง่ เหล่านี้ 13 ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยูใ่ นพลับพลานี้ ข้าพเจ้า
เห็น สมควรที่ จะเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้ระลึก ถึง ข้อความเหล่า นี้ 14 เพราะข้าพเจ้า รู ว่
้ า อี

2 เปโตร 1:15

1353

2 เปโตร 2:11

กไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็ จะต้องสละทิง้ พลับพลาของข้าพเจ้าไป ดังที่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเราได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
คําพยานอันหนั กแน่ นของเปโตร
ยิง่ กว่า นั ้น ข้าพเจ้า จะ อุตส่าห์ กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ เสมอ เมื่อ
ข้าพเจ้า ตายแล้ว 16 เพราะว่า เมื่อ เราได้ สําแดงให้ ท่านทัง้ หลายทราบถึง ฤทธิ์เดชของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา และการที่ พระองค์ จะเสด็จมานั ้น เราไม่ได้ คล้อยตาม
นิ ยายที่ เขาคิด แต่ง ไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่ เราได้ เห ็ นอานุ ภาพของพระองค์ ด้วยตา
ของเราเอง 17 เพราะว่า คราวเมื่อ พระองค์ ได้ ทรงรับ เกียรติ และสง่า ราศี จากพระเจ้า พระ
บิดา เมื่อ พระสุรเสียงจากสง่า ราศี อน
ั ยิง่ ใหญ่ ได้ มาถึง พระองค์ ตรัส แก่ พระองค์ ว่า “ท่าน
ผู้ นี้ เป็น บุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้ นี้ มาก � 18 และเราก็ ได้ ยิน พระสุรเสียงนี้ มาจาก
สวรรค์ ในครัง้ ที่ เราได้ อยู่ กับ พระองค์ ที่ ภู เขาอัน บริสุทธิ์ นั ้น 19 และเรามี คํา พยากรณ์ ที่ แน่
นอนยิง่ กว่านั ้ นอีก จะเป็นการดีถ้าท่านทัง้ หลายจะถือตามคํานั ้น เสมือนแสงประทีปที่ส่อง
สว่างในที่ มืด จนกว่า แสงอรุ ณ จะขึ้น และดาวประจํา รุ ง่ จะผุด ขึ้น ในใจของท่านทัง้ หลาย
20 จงรู ้ข้อน ี้ ก่อน คือ ว่า คํา พยากรณ์ ทุ กคํา ที่ จาร ึก ไว้ ในพระคัมภีร ์แล้ว ไม่มี ใครตีความได้
ตามลําพัง ใจของตนเอง 21 ด้วยว่า คํา พยากรณ์ ในอดี ตน น
ั ้ ไม่ ได้ มาจากความประสงค์ ของ
มนุษย์ แต่พวกผูบริ
้ สุทธิของพระเจ้
าได้กล่าวคําตามที่พระวิญญาณบริสุทธิได้
์ ทรงดลใจเขา
์
15

2
ผู้พยากรณ์ เท็จและผู้หลอกลวง

1 แต่ว่าได้มีผู้พยากรณ์ เท็จท่ามกลางประชาชนทัง
้ หลายด้วย

เช่นเดียวกับที่จะมีอาจารย์
เท ็จ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง จะแอบเอาลัทธิที่ ออกนอกลู่ นอกทางอัน จะนํา ไปสู่ ความ
หายนะเข้ามาด้วย และจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ และจะนําความพินาศ
อย่างฉั บพลันมาถึงตนเอง 2 จะมีหลายคนประพฤติตามทางแห่งการสาปแช่งของเขา และ
เพราะคนเหล่า นั ้น เป็น เหตุ ทางแห่ง ความจริง จะถูก กล่าวร้าย 3 และด้วยความโลภเขาจะ
กล่าวคําตลบตะแลงเพื่อค้ากําไรจากท่านทัง้ หลาย การลงโทษคนเหล่านั ้นทีได้
่ ถูกพิพากษา
นานมาแล้วจะไม่เนิ นช้า และความหายนะของเขาก็จะไม่หลับไหลไป 4 เพราะว่า ถ้าพระเจ้า
ไม่ ได้ ทรงยกเว้น พวกทูต สวรรค์ ที่ ได้ ทําบาปนั ้น แต่ ได้ ทรงผลัก เขาลงไปสู่ นรก และได้ มัด
เขาไว้ด้วยเครือ
่ งจองจําแห่งความมืด คุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ได้ทรง
ยกเว้น มนุษย์ โลกครัง้ โบราณ แต่ ได้ ทรงช่วยโนอาห์ ผู้ ประกาศความชอบธรรมกับ คนอื่ นอ
ีก เจ็ด คนให้รอด เมื่อ คราวที่ พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้ น้ํา ท่วมโลกของคนอธรรม 6 และได้
ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คน
ต่อ ไปที่ จะประพฤติ ชัว่ 7 และได้ ทรงช่วยโลทผู้ ชอบธรรมให้ รอด ผู้ มี ความทุกข์ ใหญ่ หลวง
เพราะการประพฤติ ลามกของคนชัว่ เหล่านั ้น 8 (ด้วยว่าคนชอบธรรมนั ้น ซึ่งได้ อาศัยอยู่ใน
ท่ามกลางเขาเหล่านั ้น เมื่อท่านได้เห็นและได้ยิน จิตใจที่ชอบธรรมของท่านก็เป็นทุกข์เป็นร
้อ นทุก วันๆเพราะการประพฤติ ชว
ั ่ ของคนเหล่า นั ้น� 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบวิธีที่ จะ
ช่วยคนที่ตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้นจากการทดลองต่างๆ และทรงทราบวิธที
ี ่จะรักษา
คนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา
สัญญลักษณ์ บางอย่างของผู้พยากรณ์ เท็จ

โดยเฉพาะคนเหล่านั ้ นที ่ ปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง ในราคะตัณหาแห่ง ความโสโครก
และหมิน
่ ประมาทผู้ ใหญ่ ที่ มี อาํ นาจ คนเหล่า นี้ ทะนงตนและประพฤติ ตามอําเภอใจ เขาไม่
สะทกสะท้านที่ จะกล่าวประณามผู้ ที่ มี บรรดาศักดิ์ 11 แต่ ฝ่ายทูต สวรรค์ แม้ว ่ามี ฤทธิ์และ
10
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กําลัง มากกว่า ก็ หาได้ กล ่าวประณามคนเหล่า นั ้น หน้า พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่
12 แต่ ว่า คนเหล่า นั ้น เป็ น เหมือนสัตว์ เดียรัจฉานที่ ปราศจากความคิด เป็ น สัตว์ ที่ ทํา ตาม
สัญชาตญาณ เก ิ ดมาเพื่อ ถูก จับ และถูก ฆ่า เขากล่าวประณามสิง่ ที่ เขาไม่ เข ้า ใจเลย เขา
จะต้องพินาศในการชัว่ ร้ายของตนเอง 13 และจะรับ บําเหน็ จ แห่ง การอธรรม เหมือนคนที่
ถือ การเสเพลเฮฮาในเวลากลางวัน เป็น ความเพลิดเพลิน เขาด่างพร้อยและมลทิน และ
ประพฤติ การเสเพลเฮฮาด้วยการหลอกลวงของตนเอง เมื่อ กําลั งก ิน เลี้ยงรวมกั บท ่า นทัง้
หลาย 14 ตาเขาเต็ม ไปด้วยความปรารถนาแห่ง การล่วงประเวณี และเขาหยุด กระทํา บาป
ไม่ได้ เลย เขาวางกั บดักคนที่ มีจิ ตใจไม่มัน
่ คง เขามีใจชินกับการโลภ เขาเป็นลูกแห่งความ
สาปแช่ง 15 เขาสละทิง้ ทางถูกต้อง หลงไปในทางผิด ดําเนิ นตามทางของบาลาอัมบุตรชาย
เบโอร์ ผู้ ที่ ชอบบําเหน็ จ แห่ง การอธรรม 16 แต่ บาลาอัม ก็ ได้ ถู กติ เพราะการที่ เขาได้ กระทํา
ความชัว่ ช้า นั ้น ลาใบ้ ตั วน ั ้นพูด เป็น ภาษามนุษย์ และได้ ยบ
ั ยัง้ อาการคลุ้มคลัง่ ของศาสดา
พยากรณ์ คนนั ้น 17 คนเหล่านี้ เป็นบ่อที่ไร้นํ้า เป็นเมฆที่ถูกพายุพัดไป ทรงเตรียมหมอกแห่ง
ความมืดทึบไว้แล้วสําหรับคนเหล่านั ้นเป็นนิ ตย์ 18 เพราะว่าเขาพูดเย่อหยิง่ อวดตัว และเขา
ใช้ ความปรารถนาแห่ง เนื้ อ หนั งก ับ ความกําหนั ด เพื่อ จะล่อลวงคนทัง้ หลายที่ กําลัง หนี ไป
จากคนเหล่านั ้ นที ่หลงประพฤติ ผิด 19 เขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั ้นพ้นจากการเป็นทาส
แต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความหายนะ เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิง่ ใด เขาก็เป็นทาส
ของสิง่ นั ้น
ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ

20 เพราะว่าถ้าหลังจากที่ เขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนี้ แล้ว

ด้วยการที่เขารู เก
้ ี่ยวกับ
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ยให้รอด เขากลับ เกี่ยวข้องและพ่ายแพ้ แก่
การชัวน
ั ้ ีก บัน
้ ปลายของเขาก็กลับชัว่ ร้ายยิง่ กว่าตอนต้น 21 เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รูจั
้ กทาง
่ นอ
ชอบธรรมนั ้นเสียเลยก็ยงั จะดีกว่าที่เขาได้รูแล้
้ ว แต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิที
์ ่
22
ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขานั ้น พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิ ตซึ่งเป็นความจริง
ว่า “สุนัขได้ กลับกินสิง่ ที่ มันสํารอกออกมาแล้ว และสุกรที่ ได้ ชําระล้างตัวแล้ วก็กลับลุยลง
ไปนอนในปลักอีก�

3

บัดนี้ พวกที่ รัก นี่ เป็น จดหมายฉบั บท ี่ สองที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนถึง ท่านทัง้ หลาย และใน
จดหมายทัง้ สองฉบับนน
ั ้ ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันบริสุทธิข
์ องท่านให้ระลึก 2 เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะได้ ใส่ ใจถ้อยคํา ทัง้ หลายที่ พวกศาสดาพยากรณ์ อัน บริสุทธิ ์ ได้ กล ่าวไว้เมื่อ ก่อน และคํา
บัญชาของเราทัง้ หลายพวกอัครสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ชว
่ ยให้รอด
1

คําเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา
3 จงรู ข้
้ อนก่
ี้ อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดําเนิ นตามใจปรารถนา
4
ชัว่ ของตน และจะถามว่า “คํา ที่ ทรงสัญญาไว้วา่ พระองค์ จะเสด็จ มานั ้น อยู่ ที่ไหน เพราะ
ว่า ตัง้ แต่ บรรพบุรุษ หลับ ล่วงไปแล้ว สิ ่ง ทัง้ ปวงก็ เป็น อยู่ เหมือนที่ ได้ เป็น อยู่ ตัง้ แต่ เดิมทรง
สร้างโลก� 5 เพราะว่า เขาแกล้ง ลืม ข้อ นี้ เสีย คือ โดยคํา ตรัส ของพระเจ้า ฟ้า สวรรค์ ได้ อุบัติ
ขึ้นตัง้ แต่ โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากนํ้าและท่ามกลางนํ้า 6 โดย
เหตุ เหล่า นั ้น พระองค์ จึง ได้ ทรงบันดาลให้น้ํา มาท่วมทําลายโลกที่ มี อยู่ในเวลานั ้น 7 แต่ ว่า
ท้องฟ้า อากาศและแผ่น ดิน โลกที่ อยู่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ทรงเก็บงํา ไว้ โดยคํา ตรัสน ัน
้ สําหรับ
8
ให้ไฟเผา คือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรม แต่ พวกที่
รัก อย่าลืมข้อนี้ เสีย คือวันเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็เป็น
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เหมือนกับ วัน เดียว 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ได้ ทรงเฉื่ อยช้า ในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์
ตามที่ บางคนคิดนั ้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทัง้ หลายมาช้า
นาน ไม่ ทรงประสงค์ ที่ จะให้ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาที่ จะให้ คนทัง้ ปวงกลับ
ใจเสียใหม่
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
10 แต่ ว่าว ัน ขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า นั ้น จะมาถึง เหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลา
กลางคืน และในวัน นั ้น ท้องฟ้า จะล่วงเสีย ไปด้วยเสียงที่ ดั งก ึ กก ้อง และโลกธาตุ จะสลาย
ไปด้วยความร้อนอัน แรงกล้า และแผ่น ดิน โลกกับ การงานทัง้ ปวงที่ มี อยู่ ในนั ้น จะต้องไหม้
เสีย สิน
้ ด้วย 11 เมื่อ เห็น แล้ วว ่า สิง่ ทัง้ ปวงจะต้องสลายไปหมดสิน
้ เช่น นี้ ท่านทัง้ หลายควร
จะเป็นคนเช่นใดในชีวต
ิ ที่ บริสุทธิและที
่ เป็นอย่างพระเจ้า 12 คอยท่าและเร่งที่ จะให้วน
ั ของ
์
พระเจ้ามาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไป และโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร
้อนยิง่ 13 แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั ้น เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดิน
โลกใหม่ ที่ ซึ่งความชอบธรรมจะดํารงอยู่ 14 เหตุ ฉะนั ้น พวกที่ รัก เมื่อท่านทัง้ หลายยังคอย
สิง่ เหล่านี้ อยู่ ท่านก็ จงอุตส่าห์ให้พระองค์ ทรงพบท่านทัง้ หลายอยู่เป็นสุข ปราศจากมลทิน
และข้อตําหนิ 15 และจงถือว่า การที่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้นานนั ้น
เป็นการช่วยให้รอด ดังที่เปาโลน้ องที่รก
ั ของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทัง้ หลายด้วย ตาม
สติ ปัญญาซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ท่านนั ้น 16 เหมือนในจดหมายของท่านทุก
ฉบับ ท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์ เหล่านั ้น และในจดหมายนั ้นมบ
ี างข้อที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทัง้
หลายที่ ไม่ ได้ เรียนรู และไม่
้
แน่ นอนมัน
่ คงนั ้น ได้ เปล ี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปล ี่ยนแป
ลงข้ออ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ จึงเป็นเหตุกระทําให้ตัวพินาศ 17 เพราะเหตุนั ้น พวกที่รัก เมื่อท่าน
ทัง้ หลายรู เ้ รือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ท่านก็จงระวังให้ดี เกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการ
ผิดของคนชัว่ และท่านทัง้ หลายจะสูญเสียความหนั กแน่ นมัน
่ คงของท่าน 18 แต่ขอท่านทัง้
หลายจงเจริญ ขึ้น ในพระคุ ณ และในความรู เก
้ ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทัง้ ในปัจจุบันนี้ และตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอ
เมน

1 ยอห์น 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ยอห์น

คนส่วนมากเชื่อ ว่า อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ รวมทัง้ พวกบรรพบุ รุษ
ของคริสตจักรก็มีความเห็นพ้องกันว่ายอห์นเป็นผู้เขียน และการใช้ภาษาของจดหมายฉบั
บน ี้ ก็ เหมือนกับ การใช้ ภาษาในหนั งสือ ยอห์น จดหมายฉบั บน ี้ อาจจะเขียนขึ้น ประมาณปี
ค�ศ� 85 หรือ 90 จากเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นทีอ
่ าศัยของยอห์น จดหมายฉบับนเี้ น้ นถึงความ
รัก ของคริสเตียน ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ พระบิดา และการดําเนิ น ในความสว่าง จด
หมายฉบับนี้เตือนให้เราระวังเกี่ยวกับวิญญาณเท็จ และให้เราแน่ ใจเกี่ยวกับความรอดของ
เรา จดหมายฉบั บน ี้ ขอให้เรานํา วิญญาณของคนบาปมาถึง พระเจ้า ผู้ ทรงประทานชี วิตน ิ
รันดร์ให้ (5:13)
คําพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์
ซึ่งเราทัง้ หลายได้ยิน ซึ่งเราได้ เห็นกับตา ซึ่งเราได้พินิ
จดู และจับต้องด้วยมือของเรา เกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวต
ิ 2 (และชีวตน
ิ น
ั ้ ได้ ปรากฏ และ
เราได้เห็นและเป็นพยาน และประกาศชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์นั้นแก่ท่านทัง้ หลาย ชีวิตนน
ั ้ ได้ดํารงอยู่
กับพระบิดา และได้ปรากฏแก่เราทัง้ หลาย�
1 ซึ่งได้ ทรงเป็ นอยู่ตัง
้ แต่เริม
่ แรก

การมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนํามาซึ่งความยินดีอน
ั เต็มเปี่ ยม
3 ซึ่งเราได้เห็นและได้ยน
ิ นั ้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รว่ ม
สามั คค ี ธรรมกับ เรา แท้ จร ิง เราทัง้ หลายก็ รว่ มสามั คค ี ธรรมกับ พระบิดา และกับ พระเยซู
คริสต์พระบุตรของพระองค์ 4 และเราเขียนข้อความเหล่านี้ ถึงท่านทัง้ หลาย เพื่อความยินดี
ของท่านจะได้เต็มเปี่ ยม
บาปที่ไม่ได้สารภาพและชําระเสียก็ขัดขวางการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

5 แลวน
้ เี่ ป็นข้อความที่เราได้ยน
ิ จากพระองค์ และประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย คือว่าพระเจ้า
ทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดอยใู่ นพระองค์เลย 6 ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคธ
ี รรม

กับพระองค์ และยังดําเนิ นอยูใ่ นความมืด เราก็พูดมุสา และไม่ได้ดําเนิ นชีวต
ิ ตามความจริง
7 แต่ ถ้าเราดําเนิ นอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ รว
่ ม
สามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชําระ
เราทัง้ หลายให้ปราศจากบาปทัง้ สิน
้ 8 ถ้า เราทัง้ หลายจะว่า เราไม่ มี บาป เราก็ หลอกตัว เอง
และความจริงไม่ได้อยูในเราเลย
่
พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป
พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้ สิน
้ 10 ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ ทําบาป
ก็ เท่ ากับว่าเราทําให้พระองค์ เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดํารัสของพระองค์ ก็ มิได้ อยู่ในเราทัง้
หลายเลย
9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา

2

พระคริสต์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยเหลือเรา
1 ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านทัง
้ หลาย เพื่อท่านจะได้
ไม่ ทําบาป และถ้า ผู้ ใดทําบาป เราก็ มี พระองค์ ผู้ ช่วยเหลือ สถิต อยู่ กับ พระบิดา คือ พระเยซู
คริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั ้น 2 และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทัง้ หลาย
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เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่บาปของมนุษย์ทัง้ ปวงในโลกด้วย
3 เราจะมัน
่ ใจได้วา่ เรารู จ
้ ักพระองค์โดยข้อนี้ คือถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ 4 คน
ใดที่ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก พระองค์� แต่ มิได้ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ คนนั ้ นก ็ เป็น
คนพู ดม ุสา และความจริง ไม่ ได้ อยู่ ในคนนั ้น เลย 5 แต่ ผู้ ใดที่ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์
ความรัก ของพระเจ้า ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในคนนั ้น อย่างแท้ จริง ด้วยอาการอย่างนี้ แหละเราทัง้
หลายจึงรู ว้ า่ เราอยู่ในพระองค์ 6 ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั ้ นก็ควรดําเนิ นตามทาง
ที่พระองค์ทรงดําเนิ นนั ้นด้วย 7 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่าน
ทัง้ หลาย แต่ เป็น พระบัญญั ติ เก ่า ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ มี อยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก พระบัญญั ติ เก ่า
นั ้น คือ พระดํารัสซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ตัง้ แต่ เริม
่ แรกแล้ว 8 อีกนั ย หนึ่ ง ข้าพเจ้า เขียนพระ
บัญญัติใหม่ถึงท่านทัง้ หลาย และข้อความนั ้นก็เป็นความจริงทัง้ ฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่าน
ทัง้ หลาย เพราะว่าความมืดนั ้นล่วงไปแล้ว และบัดนี้ ความสว่างแท้ ก็ ส่องอยู่ 9 ผู้ใดที่ กล่าว
ว่า ตนอยู่ ในความสว่าง และยัง เกลียดชัง พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ ยงั อยู่ ในความมืด จนถึ งบ
ัด นี้ 10 ผู้ ที่ รัก พี่ น้องของตนก็ อยู่ ในความสว่าง และไม่ มี โอกาสที่ จะสะดุด สําหรับ ผู้ นั้น เลย
11 แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยูในความมื
่
ด และเดินในความมืด และไม่รู ว่้ าตนกําลัง
ไปทางไหน เพราะว่า ความมืด นั ้น ได้ ทําให้ ตาของเขาบอดไปเสีย แล้ว 12 ลูก เล็กๆทัง้ หลาย
เอ๋ย ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน เพราะว่า บาปของท่านได้ รบ
ั การอภัย แล้ว เพราะเห็น
13
แก่พระนามของพระองค์ ท่านทัง้ หลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้รู จั
้ กกับพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่เป็นคนหนุ่มๆ
ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ ชย
ั ชนะแก่ มารร้าย ท่านทัง้ หลายผู้
เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้รู จั
้ กกับพระบิดา 14 ท่าน
ทัง้ หลายที่ เป็น บิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ รู จั
้ กกับพระองค์
ผู้ ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่ เป็น คนหนุ่มๆ ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน
เพราะท่านทัง้ หลายมี กําลัง มาก และพระวจนะของพระเจ้า ดํารงอยู่ ในท่านทัง้ หลาย และ
ท่านได้ชย
ั ชนะแก่มารร้ายแล้ว
อย่ารักโลก
อย่า รัก โลกหรือ สิง่ ของในโลก ถ้า ผู้ ใดรัก โลก ความรัก ต่อ พระบิดาไม่ ได้ อยู่ ในผู้ นั ้น
16 เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยูในโลก
่
คือตัณหาของเนื้ อหนั ง และตัณหาของตา และความเย่อ
หยิง่ ในชีวต
ิ ไม่ ได้ เกิดจากพระบิดา แต่ เกิดจากโลก 17 และโลกกับสิง่ ยัว่ ยวนของโลกกําลัง
ผ่านพ้นไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
15

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
18 ลูก เล็กๆทัง
้ หลายเอ๋ย บัดนี้ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ฟัง
มาว่า ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์จะมา บัดนี้ ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ก็มีอยู่มากแล้ว ฉะนั ้นเราจึงรู ้
ว่าบัดนี้ เป็น วาระสุดท้ายแล้ว 19 เขาเหล่า นั ้น ได้ ออกไปจากพวกเรา แต่ เขาเหล่านั ้ นก ็ ไม่ใช่
พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาจะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ่งก
็เป็ นที ่ปรากฏชัดแล้ วว่า เขาเหล่านั ้นหาใช่พวกของเราทุกคนไม่ 20 ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั การ
21
ทรงเจิมจากพระองค์ผูบ
้ ริสุทธิแล้
้ กสิง่
ข้าพเจ้าเขียนมายังท่านทัง้ หลายมิ
์ ว และท่านก็รูทุ
ใช่เพราะท่านไม่รูความจริ
้
ง แต่เพราะท่านทัง้ หลายรูแล้
้ ว และรูว้ า่ คํามุสาไม่ได้มาจากความ
จริงเลย 22 ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสา ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์
ผู้ใดที่ ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้นั ้นแหละเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริสต์ 23 ผู้ใดที่ ปฏิเสธ
พระบุตร ผู้นั ้ นก็ไม่มีพระบิดา แต่ผู้ใดที่รบ
ั พระบุตร ผู้นั ้ นก็มีพระบิดาด้วย 24 เหตุฉะนั ้น จง
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ให้ข้อความที่ ท่านได้ยน
ิ มาตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยู่กับท่านเถิด ถ้าข้อความที่ ท่านได้ยน
ิ ตัง้ แต่
ต้น นั ้น ดํา รงอยู่ กั บท ่าน ท่านจะตั ้ งม ัน
่ คงอยู่ ในพระบุตรและในพระบิ ดาด ้วย 25 นี่ แหละ
เป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เรา คือชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์นั ่นเอง 26 ข้าพเจ้าเขียน
ข้อความนี้ ถึง ท่าน เก ี่ย วกับ คนเหล่านั ้ นที ่ ล่อลวงท่าน 27 แต่ การเจิม ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั
จากพระองค์นั้นดํารงอยูก
่ ับท่าน และท่านไม่จําเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทัง้ หลาย เพราะ
ว่าการเจิมนัน
้ สอนท่านให้รูทุ
้ กสิง่ และเป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนน
ั ้ ได้สอนท่าน
28
ทัง้ หลายมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ในพระองค์อย่างนั ้น และบัดนี้ ลูกเล็กๆทัง้
หลายเอ๋ย จงดํารงอยู่ในพระองค์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏ เราทัง้ หลายจะได้มีใจ
กล้า และไม่ มี ความละอายจําเพาะพระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ มา 29 ถ้า ท่านทัง้ หลายรู ้วา่
พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม ท่านก็รู ว่
้ าทุกคนที่ประพฤติตามความชอบธรรมก็บังเกิดจาก
พระองค์ด้วย

3
ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า

จงดู เถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรัก แก่ เราทัง้ หลายเพียงไร ที่ เราจะได้ ช่อ
ื ว่า
2
เป็นบุตรของพระเจ้า เหตุที่ โลกไม่รู จั
้ กเราทัง้ หลาย ก็ เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระองค์ ท่านที่รก
ั
ทัง้ หลาย บัดนี้ เราทัง้ หลายเป็น บุตรของพระเจ้า และยังไม่ ปรากฏว่าต่อ ไปเบื้องหน้า เราจะ
เป็นอย่างไร แต่เรารู ว้ า่ เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั ้น เราทัง้ หลายจะเป็นเหมือนพระองค์
เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์ อย่างที่ พระองค์ ทรงเป็นอยู่นั ้น 3 และทุกคนที่ มี ความหวังเช่น
นี้ ในพระองค์ ก็ ย่อมชําระตนให้บริสุทธิเหมื
อนอย่างที่ พระองค์ ทรงบริสุทธิ์ 4 ผู้ ใดที่ กระทํา
์
บาปก็ ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็นสิง่ ที่ ละเมิดพระราชบัญญัติ 5 ท่าน
ทัง้ หลายก็ รู อ
้ ยู่แล้วว่า พระองค์ ได้ ทรงปรากฏเพื่อนําบาปทัง้ หลายของเราไปเสีย และบาป
ในพระองค์ไม่มีเลย
1

จงระวัง “มนุษย์เก่า� ที่ยังคงทําบาปอยู่

6 คนใดที่อาศัยอยูใ่ นพระองค์

คนนั ้นไม่กระทําบาป ผู้ใดที่กระทําบาป ผู้นั ้นยังไม่ได้เห็นพ
ระองค์ และยัง ไม่ ได้ รู จั
้ ก พระองค์ 7 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย อย่า ให้ใครชักจูง ท่านให้หลง ผู้ ที่
ประพฤติ การชอบธรรมก็ เป็น ผู้ ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม 8 ผู้ ที่
กระทําบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่าพญามารได้กระทําบาปตัง้ แต่เริม
่ แรก พระบุตรของ
พระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทําลายกิจการของพญามารเสีย 9 ผู้ใด
บังเกิดจากพระเจ้า ผู้นั ้นไม่ กระทํา บาป เพราะเมล็ดของพระองค์ ดํารงอยู่ในผู้นั ้น และเขา
กระทําบาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า 10 ดังนี้ แหละจึงเห็นได้ วา่ ผู้ใดเป็นบุตรของ
พระเจ้า และผู้ใดเป็นลูกของพญามาร คือว่าผู้ใดที่ มิได้ ประพฤติ ตามความชอบธรรม และ
ไม่รก
ั พี่น้องของตน ผู้นั ้นก็มิได้มาจากพระเจ้า
คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน

11 นี่ เป็ นคําสัง
่ สอนที่ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ มาตัง้ แต่เริม
่ แรก คือให้เราทัง้ หลายรักซึ่งกันและ

กัน 12 อย่าเป็นเหมือนคาอินทีม
่ าจากมารร้ายนั ้น และได้ฆ่าน้ องชายของตนเอง และเหตุใด
เขาจึงฆ่าน้ องชาย ก็เพราะการกระทําของเขาชัว่ และการกระทําของน้ องชายนั ้นชอบธรรม
13 พี่น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้ เกลียดชังท่าน 14 เราทัง้ หลาย
รู ว่
้ า เราได้ พ้น จากความตายไปสู่ ชีวิต แล้ว ก็ เพราะเรารัก พี่ น้ อง ผู้ ใดที่ ไม่ รัก พี่ น้องของตน
ผู้ นั ้ นก ็ ยงั อยู่ ในความตาย 15 ผู้ ใดเกลียดชัง พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ฆาตกร และท่านทัง้
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หลายก็ รู แล
้ ้ วว ่า ไม่มี ฆาตกรคนใดที่ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ดํารงอยู่ ในเขาเลย 16 ดังนี้ แหละเราจึง
รู จ
้ ักความรักของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงยอมปล่อยวางชีวต
ิ ของพระองค์เพื่อเรา
ทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายก็ ควรจะปล่อยวางชีวต
ิ ของเราเพื่อ พี่ น้ อง 17 แต่ ถ้า ผู้ ใดมี ทรัพย์
สมบัติ ในโลกนี้ และเห็น พี่ น้องของตนขัดสน และยัง ใจจืด ใจดํา ไม่ สงเคราะห์เขา ความรัก
ของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ 18 ลูกเล็กๆทัง้ หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าให้เรารั
กกันด้วยคําพูดและด้วยลิน
้ เท่านั ้น แต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริง
จะมีความมัน
่ ใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
19 และ โดย เหตุ นี้ เรา จึง รู ้ วา
่ เรา อยู่ ฝ่าย ความ จริง และ จะ ได้ ตัง้ ใจ ของ เรา ให้ แน่ว แน่
20
จําเพาะพระองค์ เพราะถ้า ใจของเรากล่าวโทษตัว เรา พระเจ้า ทรงเป็น ใหญ่ กว่า ใจของ
เรา และพระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ 21 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า ใจของเราไม่ ได้ กล ่าวโทษเรา
เราก็ มี ความมัน
่ ใจจําเพาะพระเจ้า 22 และเราขอสิง่ ใดก็ตามเราก็ จะได้ สิ ่ง นั ้น จากพระองค์
เพราะเรารักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และปฏิ บั ติ สิ ่ง เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ พอพระทัย ใน
สายพระเนตรของพระองค์ 23 และนี่ เป็น พระบัญญั ติ ของพระองค์ คือ ให้ เราทัง้ หลายเชื่อ
ในพระนามของพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ และให้ เรารัก ซึ่ งก ัน และกัน ตามที่
พระองค์ ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้แก่ เราแล้ว 24 และทุก คนที่ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ก็ อยู่
ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงรู ว้ า่ พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ น
เราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้ว

4
จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณทัง้ หลาย
1 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณเหล่านั ้นว
่า มาจากพระเจ้า หรือ ไม่ เพราะว่า มี ผู้ พยากรณ์ เท ็จเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก 2 โดย
ข้อ นี้ ท่านทัง้ หลายก็ จะรู จ
้ ัก พระวิญญาณของพระเจ้า คือ วิญญาณทัง้ ปวงที่ ยอมรับ ว่า พระ
เยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มา เป็น มนุษย์ วิญญาณ นั ้ นก ็ มา จาก พระเจ้า 3 และ วิญญาณ ทัง้ ปวง
ที่ ไม่ ยอมรับ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มนุษย์ วิญญาณนั ้ นก ็ ไม่ ได้ มาจากพระเจ้า
วิญญาณนั ้น แหละเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า จะมา และบัดนี้ ก็
อยูในโลกแล้
่
ว 4 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั ้น เพราะ
ว่าพระองค์ ผู้สถิตอยู่ในท่านทัง้ หลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที ่อยู่ในโลก 5 เขาเหล่านั ้นเป็นฝ่าย
โลก เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง พูด ตามโลก และโลกก็ ฟัง เขา 6 เราทัง้ หลายเป็น ฝ่ายพระเจ้า ผู้ ที่ รู ้
จักพระเจ้าก็ ฟังเรา และผู้ที่ ไม่ ได้ อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ ไม่ ฟังเรา ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึงรู จ
้ ัก
วิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จ
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุก
คนที่รกก
ั ็บังเกิดจากพระเจ้า และรู จ
้ ักพระเจ้า 8 ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รูจั
้ กพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้า
9
ทรงเป็น ความรัก โดยข้อ นี้ ความรัก ของพระเจ้า ที่ มีต ่อ เราทัง้ หลายก็เป็ นที ่ ประจักษ์ แล้ว
เพราะว่า พระเจ้า ทรงใช้ พระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่ บังเกิด มาให้ เสด็จ เข้า มาในโลก
เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ดํารงชีวต
ิ โดยพระบุตรนั ้น 10 ในข้อ นี้ แหละเป็น ความรัก มิใช่ ที่ เรา
รัก พระเจ้า แต่ ที่ พระองค์ ทรงรัก เรา และทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ ให้เป็น ผู้ ลบล้างพระ
อาชญาที่ตกกับเราทัง้ หลาย เพราะบาปของเรา 11 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเรา
ทัง้ หลายเช่น นี้ เราก็ ควรจะรัก ซึ่ งก ัน และกัน ด้วย 12 ไม่มี ผู้ ใดเคยเห็น พระเจ้า ไม่ วา่ เวลา
7 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย

1 ยอห์น 4:13

1360

1 ยอห์น 5:14

ใด ถ้า เราทัง้ หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในเราทัง้ หลาย และความรัก
ของพระองค์ ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในเรา 13 ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึง รู ้ว่า เราอยู่ ในพระองค์ และ
พระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา เพราะพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์
แก่ เรา 14 และเราทัง้ หลายได้ เห ็น และเป็น พยานว่า พระบิดาได้ ทรงใช้ พระบุตรให้ เสด็จ
มาเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของโลก 15 ผู้ ใดยอมรับ ว่า พระเยซู ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในคนนั ้น และคนนั ้น อยู่ ในพระเจ้า 16 เราทัง้ หลายจึง รู ้และเชื่อ ใน
ความรัก ที่ พระเจ้า ทรงมี ต่อ เรา พระเจ้า ทรงเป็น ความรัก และผู้ ใดที่ อยู่ ในความรักก ็ อยู่
ในพระเจ้า และพระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในผู้ นั ้น 17 ในข้อ นี้ แหละความรัก ของเราจึง สมบู รณ
์ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ มี ความกล้า ในวัน พิพากษา เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น อย่างไร เรา
ทัง้ หลายก็ เป็น อย่างนั ้น ในโลกนี้ 18 ในความรัก นั ้น ไม่ มี ความกลัว แต่ ความรัก ที่ สมบูรณ์ นั ้
นก็ได้ ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทําให้ทุกข์ทรมาน และผู้ที่ มี ความกลั วก็ยงั ไม่ มี
ความรักที่สมบูรณ์ 19 เราทัง้ หลายรักพระองค์ ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 20 ถ้าผูใ้ ดว่า
“ข้าพเจ้า รักพระเจ้า� และยัง เกลียดชัง พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ เป็น คนพู ดม ุสา เพราะว่า ผู้ ที่
ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้ 21 พระบัญญัตินี้
เราทัง้ หลายก็ได้มาจากพระองค์ คือว่าให้คนที่รก
ั พระเจ้านั ้นรักพี่น้องของตนด้วย

5

ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก
1 ผู้ ใด เชื่อ ว่า พระ เยซู ทรง เป็ น พระ คริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ บังเกิด จาก พระเจ้า และ ทุก คน ที่รก
ั
2
พระองค์ผู้ทรงให้กําเนิ ดนั ้นก็รก
ั คนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วย เมื่อเราทัง้ หลายรักพระเจ้า
และได้ รก
ั ษาพระบัญญัติ ของพระองค์ เราจึงรู ว้ า่ เรารักคนทัง้ หลายที่ เป็น บุตรของพระเจ้า
3 เพราะนี่ แหละเป็ น ความรัก ต่อ พระเจ้า คือ ที่ เราทัง
้ หลายรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
และพระบัญญั ติ ของพระองค์ นั้น ไม่ เป็ นที ่ หนั กใจ 4 ด้วยว่า ผู้ ใดที่ บังเกิด จากพระเจ้า ก็ มี
ชัยชนะต่อโลก และนี่ แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทัง้ หลายนี่ เอง
5 ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผูที
้ ่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 6 นี่ แหละคือผูที
้ ่
ได้เสด็จมาด้วยนํ้าและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยนํ้าอย่างเดียว แต่ด้วยนํ้าและ
พระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง 7 เพราะ
มี พยานอยู่ สามพยานในสวรรค์ คือ พระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ และ
พยานทัง้ สามนี้ เป็น องค์ เดียวกัน 8 มี พยานอยู่สามพยานในแผ่น ดิน โลก คือ พระวิญญาณ
นํ้า และพระโลหิต และพยานทัง้ สามนี้ สอดคล้องกัน 9 ถ้า เรายัง รับ พยานหลัก ฐานของ
มนุษย์ พยานหลัก ฐานของพระเจ้า ก็ ยิง่ ใหญ่ กว่า เพราะนี่ คือ พยานหลัก ฐานของพระเจ้า
ซึ่งพระองค์ได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์ 10 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มี
พยานอยู่ในตัว เอง ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ พระเจ้า ก็ ได้ กระทํา ให้พระองค์ เป็น ผู้ ตรัสม ุสา เพราะเขามิ ได้
เชื่อพยานหลักฐานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์
และพยานหลัก ฐานนั ้ นก ็ คือ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์แก่ เราทัง้
หลาย และ ชี วิ ตน ี้ มี อยู่ ใน พระ บุตร ของ พระองค์ 12 ผู้ ที่ มี พระ บุตร ก็ มี ชีวต
ิ ผู้ ที่ ไม่มี พระ
บุตรของพระเจ้า ก็ ไม่มี ชีวต
ิ 13 ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นมาถึง ท่านทัง้ หลายที่ เชื่อ
ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ รู ้ว่า ท่านมี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และ
เพื่อ ท่านจะได้ เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า 14 และนี่ คือ ความมัน
่ ใจที่ เรามี ต่อ
11
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พระองค์ คือ ถ้า เราทูล ขอสิง่ ใดตามพระประสงค์ ของพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงโปรดฟัง เรา
15 และถ้า เรารู ว่
้ า พระองค์ ทรงโปรดฟัง เรา เมื่อ เราทูล ขอสิง่ ใดๆ เราก็ รู ว่
้ า เราได้ รบ
ั ตามที่
16
เราทูลขอจากพระองค์นั ้น ถ้าผูใ้ ดเห็นพีน
่ ้ องของตนกระทําบาปอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ไม่นํา
ไปสู่ ความตาย ผู้ นั ้น จงทูล ขอ และพระองค์ ก็ จะทรงประทานชีวต
ิ แก่ ผู้ นั ้ นที ่ ได้ กระทํา บาป
ซึ่งไม่ได้นําไปสู่ความตาย บาปที่นําไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้เขาอธิษฐานสําหรับ
บาปอย่างนั ้น 17 การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นําไปสู่ความตายก็มี 18 เราทัง้
หลายรู ว่
้ า คนใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ไม่กระทําบาป แต่ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ระวัง
รักษาตัว และมารร้ายนั ้น ไม่ แตะต้องเขาเลย 19 เราทัง้ หลายรู ว
้ า่ เราเป็น ของพระเจ้า และ
ชาวโลกทัง้ สิน
้ ตกอยู่ ใต้ อํานาจของความชัว่ 20 และเราทัง้ หลายรู ้วา่ พระบุตรของพระเจ้า
เสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานความเข้าใจแก่เรา เพื่อให้เรารู จ
้ ักพระองค์ผูเที
้ ่ยงแท้ และ
เราทัง้ หลายอยู่ ในพระองค์ ผู้ เที่ยงแท้ นั ้น คือ อยู่ ในพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ นี่
แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ 21 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัว
ไว้ให้พ้นจากรู ปเคารพ เอเมน
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จดหมายฉบั บน ี้ เป็น จดหมายส่วนตัว สัน
้ ๆจากอัครสาวกยอห์น ไปถึง “ท่านสุภาพสตรี
ที่ ทรงเลือกสรรไว้� ฉบั บท ี่ สองนี้ เข ีย นขึ้น เพื่อ ให้ เรารู ้วา่ เราควรจะประพฤติ อย่างไรต่อ ผู้
ที่ สอนเทียมเท็จ และมี คํา เตือนพิเศษว่า ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ คํา สอนในพระคัมภีร ์เก ี่ย วกับ พระเยซู
คริสต์ก็ยังไม่ได้ความรอด และคนเหล่านั ้นไม่ควรได้รบ
ั การต้อนรับอย่างคริสเตียน
ความจริงควบคู่กับความรัก
ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เรียน มาย ัง ท่านสุภาพสตรีที่ ทรงเลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของ
เธอ ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่ องด้วยความจริงนั ้น และมิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั ้น แต่คนทัง้ ปวงที่ได้รู ้
จักความจริงก็รกด
ั ้วย 2 เพราะเห็นแก่ ความจริงที่ อยู่ในเราทัง้ หลาย และซึ่งจะดํารงอยู่กับ
เราเป็น นิ ตย์ 3 ขอพระกรุ ณาธิคุณ พระเมตตาคุ ณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดา และ
จากพระเยซู คริสต์ เจ้ าพระบุตรแห่ง พระบิดา สถิต อยู่กั บท ่า นทัง้ หลายในความจริง และใน
ความรัก 4 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่ได้เหน
็ บุตรของท่านดําเนิ นตามความจริง ตาม
ที่เราได้รบ
ั พระบัญญัติจากพระบิดา 5 และท่านสุภาพสตรี บัดนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน มิใช่
เสมือนหนึ่ ง ว่า ข้าพเจ้า เขียนพระบัญญั ติ ใหม่ ให้ แก่ ท่าน แต่ เป็น พระบัญญั ติ ที่ เราได้ มี มา
แล้ว ตัง้ แต่ เริม
่ แรก นั ่ นก ็ คือ ให้ เราทัง้ หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน 6 และความรัก นั ้ นก ็ คือ การ
ที่ เราทัง้ หลายดําเนิ น ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ นี่ เป็น พระบัญญั ติ นั ้น ซึ่ง ท่านทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ ได้ฟังมาตัง้ แต่เริม
่ แรก เพื่อท่านทัง้ หลายจะดําเนิ นตาม
1

อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยูในพระโอวาท
่
7 เพราะว่า มี ผู้ ล่อ ลวงเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก คือ คนที่ ไม่ รับ ว่า พระเยซู คริสต์
ได้ เสด็จ มาเป็น มนุษย์ คนนั ้น แหละเป็น ผู้ ล่อลวงและเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ 8 ท่านทัง้
หลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียสิง่ ที่เราได้กระทํามาแล้ว แต่จะได้รบ
ั บําเหน็ จ
เต็ มท ี่ 9 ผู้ ใดละเมิด และไม่ อยู่ ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ ไม่มี พระเจ้า ผู้ ใดอยู่ ใน
พระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั ้ นก็มีทัง้ พระบิดาและพระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นํา
พระโอวาทนี้ มาด ้วย อย่า รับ เขาไว้ในเรือน และอย่า ขอพรให้เขาเลย 11 เพราะว่า ผู้ ที่ ขอพร
ให้เขา ก็เข้าส่วนในการกระทําชัว่ ของเขานั ้น 12 ข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่จะเขียน
มาถึง ท่าน แต่ ก็ ไม่ อยากจะเขียนด้วยกระดาษและนํ้า หมึก ข้าพเจ้า หวัง ใจว่า จะมาหาท่าน
และสนทนากัน ต่อ หน้า เพื่อ ความปี ติ ยินดี ของเราจะได้ เต็ม เปี่ ยม 13 บรรดาบุตรของน้ อง
สาวของท่านที่ได้ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึงมายังท่าน เอเมน
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ฉบั บท ี่ สามนี้ เข ียนโดยอัครสาวกยอห์น ไปถึง กายอัส ซึ่ งม ี ช่อ
ื เสียงดี ในการต้อนรับ แขก
พวกบรรพบุ รุษ ของคริสตจักรได้ เป็น พยานว่า ผู้ ที่ เข ียนฉบั บท ี่ 2 และ 3 นี้ เป็ นอ ัค รสาวก
ยอห์น อาจารย์ เอซู เบียสเข้าใจว่ายอห์นได้ เขียนฉบับที่ 2 และ 3 หลังจากที่ ท่านได้ รบ
ั การ
ปล่อยจากเกาะปัทมอส ซึ่งหลังจากที่ท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ แล้ว
ฉบับนี้ได้ยกย่องกายอัสสําหรับการประพฤติแบบคริสเตียนของเขาได้เตือนเขาถึงเรือ
่ งดิ
โอเตรเฟส (ซึ่งเป็นผู้สอนผิดและผู้ล่อลวงคนอื่น� และได้ยกย่องผู้ชายคนหนึ่ งชื่อเดเมตริ
อัส
จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก
1 ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เรียน กายอัส ที่ รัก ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า รัก เนื่ องด้วยความจริง นั ้น 2 ท่านที่
รัก ข้าพเจ้า ปรารถนามากกว่า ทุก สิง่ ที่ จะให้ ท่านจําเริญ ขึ้น และมี สุขภาพดี เหมือนอย่างที่
จิ ตวิญญาณของท่านจําเริญ อยู่นั ้น 3 เพราะว่า ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่ เมื่อ พวกพี่
น้ องได้ มา และเป็น พยานถึง ความจริง ที่ อยู่ ในตั วท ่าน ตามที่ ท่านได้ ดําเนิ น ตามความจริง
นั ้น 4 ไม่มี สิ ่ง ใดที่ จะทําให้ ข้าพเจ้า ยินดี ยงิ่ กว่า นี้ คือ ที่ ได้ ยิ นว ่า บุ ตรทัง้ หลายของข้าพเจ้า
ดําเนิ นตามความจริง
การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
5 ท่านที่ รัก เมื่อ ท่านกระทํา สิง
่ ใดแก่ พี่ น้ องและแก่ คนแปลกถิน
่ ท่านก็ กระทํา อย่างสัตย์
6
ซื่อ เขาเหล่า นั ้น ได้ เป็น พยานต่อ หน้า คริสตจักรถึง ความรัก ของท่าน ถ้า ท่านจะช่วยจัด
ส่ง เขาเหล่า นั ้น ในการเดิน ทางของเขา ตามที่ สมควรตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็ จะ
กระทําดี 7 เขาเหล่านั ้นได้ออกไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ และไม่ได้รับสิง่ ใดจาก
พวกต่างชาติเลย 8 ฉะนั ้นเราควรต้อนรับคนอย่างนั ้น เพื่อเราจะได้เป็นผู้รว่ มงานกับความ
จริง
คําเตือนต่อดิโอเตรเฟส

9 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักร

แต่ดิโอเตรเฟส ผูอยากจะเป็
้
นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวก
เขาหาได้ รบ
ั รองเราไว้ไม่ เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า มา ข้าพเจ้า จะจดจํา การกระทํา ทัง้ หลาย
ของเขา คือที่เขาพรํา่ กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคําประสงค์ร้าย และเท่านั ้นก็ยงั ไม่สาแก่ใจ
เขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั ้น และหนําซํ้ายังกีดกันคนที่ใคร่จะรับรองเขา และไล่เขา
ออกจากคริสตจักรไปเสีย 11 ท่านที่รัก อย่าเอาเยีย
่ งสิง่ ที่ชัว่ แต่จงเอาอย่างสิง่ ที่ดี ผูที
้ ่ทําดีก็
มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทําชัวก
่ ็ไม่เห็นพระเจ้า
10

คําสรรเสริญสําหรับเดเมตริอส
ั

12 เดเมตริอส
ั ได้รบ
ั การชื่นชมจากคนทัง้ ปวง

และความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวของ
มัน เองอยู่ แล้ว ใช่ แล้ว เราเองก็ เป็น พยานด้วย และท่านก็ รู ว่
้ า คํา พยานของเราเป็น ความ
จริง 13 ข้าพเจ้ามีหลายเรือ
่ งที่ จะเขียน แต่ ไม่อยากจะเขียนถึงท่านด้วยนํ้าหมึกและปากกา
14 แต่ ข้าพเจ้า หวัง ใจว่า จะได้ พบท่านในเร็วๆนี้ และจะได้ พู ดก ัน ต่อ หน้า ขอสันติสุข จงมี แก่
ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคําคํานั บมายังท่าน ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหาย
แต่ละคนตามชื่อของเขานั ้น
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ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ ยู ดาสซึ่ง เป็น น้ องชายของยากอบ ท่านทัง้ สองเป็น น้ องชาย
ของพระเยซู เจ้า คือ เป็น บุตรชายของโยเซฟและมารีย์ แต่ ท่านทัง้ สองได้ ถ่อมใจลงและ
เรียกตัวเองว่า “ผู้รบ
ั ใช้ (ทาส) ของพระเยซูคริสต์�
ยู ดา ส ได้ เตือน พวก คริสเตียน เกี่ยว กับ ผู้ สอน เทียม เท็จ เหมือน กับ จด หมาย ฉบั บท ี่ 2
ของเปโตรและขอให้ ผู้ อา่ น “ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ� โดยเตือนเขาว่า หลัง จาก
ที่ พระเจ้า ทรง ช่วย พวก อิสราเอล ให้ พ้น จาก การ เป็น ทาส ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ พระองค์ ได้
ทรงทําลายทุก คนในพวกเขาที่ ไม่ เชื่อ พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนบาปไว้ จนกว่า จะถึง เวลา
พิพากษา พระองค์ ได้ ทรง ทํา ลาย เมือง โส โดม และ เมือง โก โม ราห์ และ พระองค์ จะ ทรง
พิพากษาคนที่ กล ่า วก้าวร้าวและ “คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า นี้ ได้ กระทํา ให้
เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน� ยู ดาสได้ ใช้ คํา พยากรณ์ ของเอโนคเกี่ยวกับ การครอบครองของพระ
คริสต์ (ในยุค 1000 ปี) และการพิพากษาของพระองค์ในเวลานั ้น
คํานํา
ยู ดาส ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ และเป็น น้ องชายของยากอบ เรียน คนทัง้ หลายที่
ทรงชําระตัง้ ไว้ให้บริสุทธิโดยพระเจ้
าพระบิดา และที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์
์
2
และที่ ทรงเรียกไว้แล้ว ขอพระเมตตาคุ ณ สันติสุข และความรัก จงเพิม
่ ทวียงิ่ ขึ้น แก่ ท่าน
ทัง้ หลายเถิด
1

คําเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ
ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า พากเพียรเขียนถึง ท่านทัง้ หลายในเรือ
่ งเกี่ยวกับ ความ
รอดสําหรับ คนทัว่ ไปนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นว ่า ข้าพเจ้า จําเป็น ต้องเขียนเตือนสติ ท่านให้ ต่อสู้
อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ ซึ่ง ครัง้ หนึ่ ง ได้ ทรงโปรดมอบไว้ แก่ว ิ สุทธิ ชนแล้ว 4 เพราะว่า มี
บางคนได้ เล็ดลอดเข้า มาอย่างไม่ รู ต
้ ัว ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ถู กเล็ง ไว้ ล่วงหน้า มานานแล้ วว ่า จะได้
รับ การพิพากษาลงโทษอย่างนี้ เป็น คนอธรรม ที่ ได้ บิ ดเบือนพระคุณ ของพระเจ้า ของเรา
ไปเป็นการกระทํา ความชัว่ ช้า ลามก และได้ ปฏิเสธพระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ เพียง
พระองค์เดียว และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
3

ตัวอย่างของความชัว่ ร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษ
ข้าพเจ้าก็ยงั ปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายระลึ
กว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้พลไพร่นั้นรอดจากแผ่นดินอียป
ิ ต์แล้ว ภายหลัง
6
พระองค์ได้ทรงทําลายคนเหล่านั ้ นที่ไม่เชื่อพระองค์เสีย และเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่ได้รักษา
เทวสภาพของตน แต่ได้ละทิง้ ถิน
่ ฐานของตนนั ้น พระองค์ก็ได้ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่ตรวนอัน
เป็นนิ รน
ั ดร์ ขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงการพิพากษาในวันสําคัญยิง่ นั ้น 7 เช่นเดียวกับเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห์ และเมืองที่ อยู่ รอบๆนั ้น ที่ ได้ หลงตัว ไปกับ การผิด ประเวณี และ
มัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ ทรงบัญญัติ ไว้เป็นตัวอย่างของการที่ จะต้องได้ รบ
ั พระอาชญาใน
ไฟนิ รน
ั ดร์
5 ถึงแม้ว่าท่านเคยรู เ้ รือ
่ งเหล่านี้ มาแล้วกตาม
็

ผู้สอนเทียมเท็จ
8 เช่นเดียวกัน คนเพ้อฝันแต่เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่านี้ ได้กระทําให้เนื้ อหนั งเป็นมลทิน
ดู หมิน
่ ผู้ มี อาํ นาจ และพูดจาให้ รา้ ยต่อ ผู้ มี บรรดาศักดิ์ 9 ฝ่ายอัครเทวทู ตาธิ บด ี มี คาเอล
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ครัน
้ เมื่อท่านโต้เถียงกับพญามารเรือ
่ งศพของโมเสส ท่านเองก็ยงั ไม่บังอาจตัง้ ข้อกล่าวหา
อย่างเย้ย หยัน ต่อ มารเลย ได้ แต่ เพียงกล่าวว่า “ขอให้องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงห้ามเจ้า เถิด�
10 แต่ ว่า คนเหล่า นี้ พู ดให้ รา
้ ยถึง สิง่ ที่ เขาเองไม่ รู จ
้ ัก แต่ ได้ กระทํา ตามสิง่ ที่ ตนเองรู จ
้ ัก ตาม
สัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ ไม่มีความคิด เขาได้ กระทําให้ตนเองเสื่อมทรามไป
ด้วยการนั ้น 11 วิบัติ จงมี แก่ เขา เพราะเขาได้ ดําเนิ น ในทางของคาอิน และได้ วงิ่ พล่านไป
ตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้าง และได้พินาศไปในการกบฏอย่างโค
ราห์ 12 คนเหล่านี้ เป็นรอยด่างในการประชุมเลี้ยงผูกรักของท่านทัง้ หลาย ขณะเขาร่วมการ
เลี้ยงกั บท ่าน เขาเลี้ยงแต่ ตนเองโดยไม่ เกรงกลัว เลย เขาเป็น เมฆที่ ปราศจากนํ้า ที่ ถู กพัด
ลอยไปตามลม เป็นต้น ไม้ ที่ ผลของมัน เหีย
่ วแห้ง ไปจึง ไม่ มี ผลอยู่ เลย และตายมาสองหน
แล้ว เพราะถูกถอนออกทัง้ ราก 13 เป็นคลื่นที่บ้าคลัง่ ในมหาสมุทร ที่ซัดฟองของความบัดสี
ของตนเองขึ้นมา เขาเป็นดาวที่ลอยลับไป เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดกาล 14 เอโน
คคนที่เจ็ดนั บแต่อาดัมได้พยากรณ์ ถึงคนเหล่านี้ ด้วยว่า “ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จ
มาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนของพระองค์หลายหมื่น 15 เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทัง้ ปวง
และทรงกระทําให้ทุรชนทัง้ ปวงรู ส
้ ึกตัวถึงการอธรรมที่ เขาได้ กระทําด้วยใจชัว่ และรู ส
้ ึกตัว
16
ถึงการหยาบช้าทัง้ หมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั ้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์� คนเหล่านี้ มัก
เป็น คนบ่น เป็น คนโพนทะนา เป็น คนดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของตัว และปากเขากล่าว
คํา โอ้อวดต่างๆ เป็น คนยกยอผู้ อ่น
ื เพื่อ หวัง ประโยชน์ ของตน 17 แต่ ว่า ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย
ท่านจงระลึกถึงคําพยากรณ์ เมื่อก่อนของเหล่าอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้ 18 คือว่า พวกอัครสาวกนั ้นได้บอกท่านทัง้ หลายว่า “ในสมัยสุดท้าย
จะมีคนเยาะเย้ยบังเกิดขึ้น เขาเป็นคนที่ ดําเนิ นตามตัณหาอันชัว่ ของตัว� 19 คนเหล่านี้ คือ
คนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ
ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยาน
20 แต่ ท่านทัง
้ หลายผู้เป็ นที ่รัก จงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยงิ่ ของ
ท่าน โดยการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 จงรักษาตัว ไว้ในความรัก ของพระเจ้า
คอยพระกรุ ณาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจนถึง ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 22 และจง
แสดงความเมตตาต่อ บางคน โดยรู ความต่
้
างกัน 23 และจงช่วยคนอื่นๆให้ รอดโดยความ
กลัว ด้วยการฉุ ด เขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชัง แม้ แต่ เสื้อผ้า ที่ เปรอะเปื้ อนด้วยเนื้ อ หนั ง
เถิด 24 บัดนี้ แด่ พระองค์ ผู้ ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิ ให้ ล้ม ลง และทรงนํา ท่านให้
ตัง้ อยู่จําเพาะสง่าราศี ของพระองค์ โดยปราศจากตําหนิ และมีความร่าเริงยินดี อย่างเหลือ
ล้น 25 สง่า ราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงพระ
ปัญญาแต่เพียงพระองค์เดียว พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา ทัง้ ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไป
เป็นนิ ตย์ เอเมน

หนั งสือวิวรณ์ 1:1
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หนั งสือวิวรณ์ 1:4

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือวิวรณ์

หน ังสือเล่ มน ี้ เป็น เล่ม เดียวในพระคัมภีร ซ
์ ่ึง เริม
่ ต้น และลงท้ายว่า ผู้ ที่ อ่านและประพฤติ
ตามคําสัง่ สอนที่เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้จะได้รบ
ั พระพร
อัครสาวกยอห์นเป็นผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้ (1:4) ในปี ค�ศ� 95 ขณะที่ท่านถูกเนรเทศไป
อยูที
่ ่เกาะปัทมอส (1:9) “วิวรณ์ ของพระเยซูคริสต์� นี้ ได้เขียนไปถึงคริสตจักรทัง้ 7 แห่งโดย
ผู้นํา ของแต่ละแห่ง (ทูต) เพื่อ จะเข้าใจหนั งสือ วิวรณ์ ได้ อย่างละเอียด เราควรอ่านหนั งสือ
ดาเนี ยลก่อน เพราะว่าคําพยากรณ์ ในหนั งสือดาเนี ยลเป็นพื้นฐานสําหรับคําพยากรณ์ ใน
หนั งสือ วิวรณ์ คํา สัง่ สอนสําหรับ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้ นก ็ เป็น สําหรับ สมัย นั ้น (1:11) แต่ คํา
พยากรณ์ ส่วนมากก็ เป็น สําหรับ อนาคต “เหตุการณ์ ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในภายหน้า� (1:19) คํา
สัง่ สอนสําหรับคริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ซึ่งอยู่ในบทที่ 2 และ 3 ก็เป็นสําหรับคริสตจักรในเวลา
นั ้นเอง คือ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ไม่ ได้ เปรียบเทียบกับเวลา 7 สมัยของคริสตจักรซึ่งจะต้อง
สําเร็จก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ (ซึ่งเป็นคําสอนเท็จ� เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั ้น
คําสอนของพระเยซูวา่ พระองค์จะกลับมาอย่างขโมย และเราควรคอยท่าการเสด็จกลับมา
ของพระเยซู ตลอดนั ้ นก ็ จะผิด ไป (มธ 24:36; มก 13:32-37) และคํา ตรัส ที่ ว่า “ไม่ใช่ ธุระ
ของท่านที่ จะรู ้เวลาและวาระซึ่ง พระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้ โดยสิทธิ อาํ นาจของพระองค์�
(กจ 1:7) ก็จะผิดไปเช่นกัน แต่ละคนที่ตัง้ วันและเวลาสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ก็ทําผิดอย่างมากมาย
เราควรจะพยายามตีความหมายของหนั งสือ วิวรณ์ นี้ อย่างตรงไปตรงมา หน ังสือ นี้ พู
ดถึง การปรากฏของผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ และผู้ พยากรณ์ เท็จ การทุกข์ ทรมานยิง่ ใหญ่ ซ่ึง
เป็น เวลา 3 ปี ครึง่ หรือ 42 เดือน และการที่ ผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ จะเป็น ผู้นํา ของโลกและ
ต้องการให้ ทุ กคนนมัสการเขาด้วย หน ังสือ นี้ กล ่าวถึง การปกป้องของพระเจ้า ต่อ ประเทศ
อิสราเอล การเสด็จ กลับมาของพระเยซู พร้อมด้วยสง่าราศี การสงครามที่ อารมาเกดโดน
การครอบครองของพระเยซู ในโลกนี้ เป็น เวลา 1000 ปี บนบัล ลั งก ์ ของกษั ตริย์ดาวิด และ
การพิพากษาครัง้ สุดท้ายต่อ พวกคนที่ ไม่ เชื่อ ที่ ตายไปแล้ว ในที่สุด พระเจ้า จะประทานกรุ ง
เยรู ซาเล็มใหม่ให้มาอยู่บนโลกนี้ และพวกที่รอดแล้วจะประสบความสุ ขนิรน
ั ดร์กับพระเจ้า
และพระคริสต์ (22:18-19) หน ังสือ นี้ เป็น หนั งสือ ปิด ท้ายพระคัมภีร ์ทําให้ พระคัมภีร เ์ สร็จ
บริบูรณ์
วิวรณ์ ของพระคริสต์ต่อยอห์น
วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงประทานแก่ พระองค์ เพื่อ ชีแ
ั ใช้
้ จงให้ ผู้รบ
ทัง้ หลายของพระองค์ รู ้ถึง สิง่ ที่ จะต้อ งอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า และพระองค์ ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์
ของพระองค์ไปสําแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ 2 ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของ
พระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคําพยานของพระเยซูคริสต์ และเป็นพยานในเหตุการณ์ ทัง้ สิน
้
3
ซึ่งท่านได้ เห็นนั ้น ขอความสุขจงมีแก่ บรรดาผู้อา่ นและผู้ฟังคําพยากรณ์ เหล่านี้ และถือ
รักษาข้อความที่เขียนไว้ในคําพยากรณ์ นี้ เพราะว่าเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
1

เขียนถึงคริสตจักรทัง้ เจ็ดในแคว้นเอเชีย
ยอห์น เรียนมายัง คริสตจักรทัง้ เจ็ด ที่ อยู่ ในแคว้น เอเชีย ขอให้ ท่านทัง้ หลายจงได้ รบ
ั
พระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่เดีย
๋ วนี้ และผู้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน และผู้
4
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จะเสด็จมานั ้น และจากพระวิญญาณทัง้ เจ็ดที่อยูหน
่ ้าพระที่นั่งของพระองค์ 5 และจากพระ
เยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น พยานที่ สัตย์ ซ่ือ และทรงเป็น ผู้ แรกที่ ได้ ฟื้ นจากความตาย และผู้ทรง
ครอบครองกษั ตริย์ ทัง้ ปวงในโลก แด่ พระองค์ ผู้ ทรงรัก เราทัง้ หลาย และได้ ทรงชําระบาป
ของเราด้วยพระโลหิต ของพระองค์ 6 และทรงตัง้ เราไว้ให้เป็นกษั ตริย์ และเป็น ปุโรหิต ของ
พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอ
เมน
คํานั บมายังคริสตจักรทัง้ หลาย
‘ดู เถิด พระองค์ จะ เสด็จ มา ใน เมฆ และ นั ยน์ ตา ทุก ดวง และ คน เห ล่านั ้ นที ่ ได้ แทง
พระองค์จะเห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติทัว่ โลกจะรํา่ ไห้เพราะพระองค์� จงเป็นไปอย่าง
นั ้น เอเมน 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัสว ่า “เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น ปฐมและเป็น
อวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดีย
๋ วนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั ้น และผู้ทรงฤทธา
9
นุภาพสูงสุด� ข้าพเจ้า ยอห์น พี่ น้ องของท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น เพื่อนร่วมการยากลําบาก
และร่วมราชอาณาจักร และร่วมความอดทนของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะ
ปัทมอส เนื่ องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่ องด้วยคําพยานของพระเยซูคริสต์ 10 พระ
วิญญาณได้ ทรงดลใจข้าพเจ้า ในวัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียง
11
ดัง มาจากเบื้องหลัง ข้าพเจ้า ดุจ เสียงแตร ตรัสว ่า “เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น เบื้อง
ต้นและเป็นเบื้องปลาย และสิง่ ซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนั งสือ และฝากไปให้คริสตจักร
ทัง้ เจ็ดที่ อยู่ในแคว้นเอเชีย คือคริสตจักรที่ เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม
เมืองธิยาทิ รา เมืองซาร์ดิส เมืองฟี ลาเดลเฟีย และเมืองเลาดี เซ ีย� 12 ข้าพเจ้า จึง เหลียว
มาทางพระสุรเสียงที่ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า นั ้น ครัน
้ เหลียวแล้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็น คัน ประทีป ทองคํา
เจ็ด คัน 13 และในท่ามกลางคัน ประทีป ทัง้ เจ็ด คัน นั ้น มี ผู้ หน ่งึ เหมือนกับ บุตรมนุษย์ ทรง
ฉลองพระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผ้ารัดประคดทองคําที่พระอุระ 14 พระเศียรและ
พระเกศาของพระองค์ ขาวดุจ ขนแกะสี ขาว และขาวดุจ หิ มะ และพระเนตรของพระองค์
ดุ จเปลวเพลิง 15 พระบาทของพระองค์ ดุ จทองสัมฤทธิ์เงางาม ราวกับ ว่า ได้ ถู กหลอมใน
เตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงนํ้ามากหลาย 16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง
ไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ และสี พระพักตร์ของพระองค์ ดุ จด ัง ดวงอาทิตย์ ที่ ฉายแสงด้วยฤทธานุ ภาพ
ของพระองค์ 17 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพระองค์ ข้าพเจ้า ก็ ล้ม ลงแทบพระบาทของพระองค์
เหมือนกับ คนที่ ตายแล้ว แต่ พระองค์ ทรงแตะตัว ข้าพเจ้า ด้วยพระหัตถ์ เบื้องขวา แล ้ว ตรัส
แก่ข้าพเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย 18 และเป็นผู้ที่ดํารงชีวต
ิ
อยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยงั ดํารงชีวต
ิ อยูต
่ ลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน และเราถือลูกก
ุญแจแห่งนรกและแห่งความตาย
7

ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล

19 จงเขียนเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าได้เห็น

และเหตุการณ์ ที่กําลังเป็นอยูขณะนี
่
้ กับทงั ้ เหตุการณ์
ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในภายหน้า ด้วย
ส่วนความลึ กล ับ ของดาวทัง้ เจ็ด ดวงซึ่ง เจ้า ได้ เห ็น ในมือ
ข้างขวาของเรา และแห่งคันประทีปทองคําทัง้ เจ็ดนั ้น ก็คือ ดาวทัง้ เจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์
ของคริสตจักรทัง้ เจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันซึ่งเจ้าได้เห็นแล้วนน
ั ้ ได้แก่คริสตจักรทัง้ เจ็ด�
20
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1 “จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองเอเฟซั สว ่า

‘พระองค์ ผู้ทรงถือดาวทัง้ เจ็ด
ไว้ในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ และดําเนิ นอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคําทัง้ เจ็ดนั ้น
ตรัสดังนี้ ว่า 2 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า รู ความเหนื
้
่ อยยากและความอดทนของเจ้า
และรูว้ า่ เจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้ เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั ้นทีกล
่ ่าวว่าเขาเป็นอัครสาวก
และหาได้เป็นไม่ และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสา 3 เรารู ว้ า่ พวกเจ้าได้ทนและมีความเพียร
และเหนื่ อยยากเพราะเห็น แก่ นามของเรา และมิ ได้ อ่อนระอาไป 4 แต่ เรามี ข้อ ที่ จะต่อว่า
เจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิง้ ความรักดงั ้ เดิมของเจ้า 5 เหตุฉะนั ้น จงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้
หล่นจากมาแล้วนัน
้ จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติตามอย่างเดิม มิฉะนั ้นเราจะรีบมาหา
เจ้า และจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่ เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่ 6 แต่ว่าพวกเจ้ายั
งมีความดีอยู่บ้าง คือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิ โคเลาส์นิยมที่เราเองก็เกลียดชังเช่
นกัน 7 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ผู้ใดมีชัยชนะ
เราจะให้ผู้นั ้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ ที่อยูในท่
่
ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา

จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองสเมอร์นาว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงเป็น เบื้องต้น
และเป็นเบื้องปลาย ผูซึ
้ ่งสิน
้ ักแนว
้ พระชนม์แล้ว และกลับฟื้ นขึ้นอีก ได้ตรัสดังนี้ ว่า 9 เรารู จ
การกระทํา ของเจ้า และเรารู ว้ า่ พวกเจ้า มี ความทุกข์ ลําบากและยากจน (แต่ ว่า เจ้า ก็ มัง่ มี)
และรู เ้ รือ
่ งการหมิน
่ าวว่า เขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่ แต่
่ ประมาทของคนเหล่านั ้นทีกล่
10
พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน
อย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้ รบน
ั น
ั้
ดู เถิด พญามารจะขัง พวกเจ้า บางคนไว้ในคุก เพื่อ จะลองใจเจ้า และเจ้า ทัง้ หลายจะได้ รบ
ั
ความทุกข์ ทรมานถึง สิบ วัน แต่ เจ้ าจงสัตย์ ซ่ือ จนถึง ความตาย และเราจะมอบมงกุฎ แห่ง
ชีวต
ิ ให้แก่เจ้า 11 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ผู้ที่
มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครัง้ ที่สองเลย�
8

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม

‘พระองค์ผู้ทรงถือดาบสอง
คมที่ คมกริบตรัสดังนี้ ว่า 13 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า เรารู จ
้ ักที่ อยู่ของเจ้าคือเป็ นที
่ นั่ง ของซาตาน เจ้ ายึด นามของเราไว้มัน
่ และไม่ ปฏิเสธความเชื่อ ในเรา แม้ ในเวลาที่ อั นที
พาผู้เป็นพยานที่ สัตย์ซื่อของเรา ต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ ซ่ึงซาตานอยู่ 14 แต่
เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือพวกเจ้าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอัม ซึ่งสอน
บาลาคให้ก่อเหตุเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุด คือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รู ปเคารพแล้ว
และให้เขาล่วงประเวณี 15 และมีพวกเจ้าบางคนที่ ถือคําสอนของพวกนิ โคเลาส์ นิยมด้วย
เหมือนกัน ที่ เราเองก็เกลียดชัง 16 จงกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั ้นเราจะรีบมาหาเจ้า และจะสู้
กับเขาเหล่านั ้นด้วยดาบแห่งปากของเรา 17 ใครมีหูกให้
็ ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้
แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ผู้ที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้นกินมานาที่ซ่อนอยู่ และจะให้หน
ิ ขาวแก่ผู้
นั ้นด้วย ที่หินนั ้นมีช่อ
ื ใหม่จารึกไว้ซ่ึงไม่มีผู้ใดรู เ้ ลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั ้น�
12 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่ เมืองเปอร์กามัมว่า

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา

จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองธิยาทิ รา ว่า ‘พระองค์ ผู้ ซึ่ง เป็น พระบุตร
ของพระเจ้า ผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ได้ตรัสดัง
นี้ ว่า 19 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า ความรัก การปรนนิ บัติ ความเชื่อ และความเพียร
ของเจ้า และแนวการกระทํา ของเจ้า และรู ้วา่ การเบื้องปลายของเจ้า มี มากกว่า การเบื้อง
18
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ต้น 20 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือพวกเจ้ายอมให้ผูหญิ
้
งชื่อเยเซเบล ที่ยกตัว
ขึ้น เป็น ผู้ พยากรณ์ หญิง หญิง นั ้น สอนและล่อลวงพวกผู้ รับ ใช้ ของเรา ให้ล่วงประเวณี และ
ให้กินของที่ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว 21 เราได้ ให้โอกาสหญิงนั ้นกลับใจจากการล่วงประเวณี
ของนาง แต่นางก็ไม่ได้กลับใจเลย 22 ดูเถิด เราจะทิง้ หญิงนั ้นไว้บนเตียง และคนทัง้ หลาย
ที่ล่วงประเวณี กับนาง เราก็จะทิง้ ไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์ เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั ้นจะ
กลับ ใจจากการกระทํา ของตน 23 เราจะประหารลูก ทัง้ หลายของหญิง นั ้น เสีย ให้ตาย และ
คริสตจักรทัง้ หลายจะได้ รู ้ว่า เราเป็น ผู้ พินิจ พิจารณาจิตใจ และเราจะให้ สิ ่ง ตอบแทนแก่
เจ้ าทัง้ หลายทุกคนให้เหมาะสมกับ การงานของเจ้า 24 สําหรับพวกเจ้า และคนอื่นที ่เหลือ
อยู่ ที่ เมืองธิยาทิ รา ผู้ ไม่ ถือ คํา สอนนี้ และไม่ รู จั
้ ก สิง่ ที่ เขาเรียกว่า ความลํ้า ลึก ของซาตาน
นั ้น เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้า 25 แต่ สิ ่งที่ เจ้ ามีอยู่แล้วนัน
้ จงยึดไว้ให้มัน
่
26
จนกว่า เราจะมา
ผู้ ใดมี ชย
ั ชนะและถือ รักษากิจการของเราไว้จนถึง ที่สุด ‘เราจะให้ ผู้ นั ้
นมีอาํ นาจครอบครองบรรดาประชาชาติ 27 และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทัง้ หลายด้วยคทา
เหล็ก เหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่ แตกออกเป็นเสี่ยงๆ� ตามที่ เราได้ รบ
ั จากพระ
28
29
บิดาของเรา
และเราจะมอบดาวประจํารุ ง่ ให้แก่ผู้นั ้น
ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด� ”

3
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส
1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองซาร์ดิ สว่า ‘พระองค์ ผู้ทรงมี พระวิญญาณ
ทัง้ เจ็ดของพระเจ้า และทรงมีดาราเจ็ดดวงนั ้น ได้ตรัสดังนี้ ว่า เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของ
2
เจ้า เจ้ าได้ ช่อ
ื ว่ามี ชีวิตอยู่ แต่ ว่าเจ้าได้ ตายเสียแล้ว เจ้ าจงระแวดระวังให้ดี และกระตุ้น
ส่วนที่เหลืออยูซึ
่ ่งจวนจะตายอยูแล
่ ้วนน
ั ้ ให้แข็งแรงขึ้น เพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของ
เจ้าดี พร้อมต่อพระพักตร์พระเจ้า 3 เหตุ ฉะนั ้น เจ้ าจงระลึกว่าเจ้าได้ รบ
ั และได้ยน
ิ อะไร จง
ยึดไว้ให้มัน
่ และกลับใจเสียใหม่ ฉะนั ้นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย
และเจ้าจะไม่รู ว่
้ าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไร 4 แต่ ก็ มีพวกเจ้าสองสามชื่อที่ เมืองซาร์ดิ สที่ ไม่ได้
กระทํา ให้ เสื้อผ้า ของตนมี มลทิน และเขาเหล่า นั ้น จะแต่ง ตัว สี ขาวเดิน ไปกับ เรา เพราะว่า
เขาเป็น คนที่ สมควรแล้ว 5 ผู้ ใดมี ชัยชนะ ผู้ นั ้น จะสวมเสื้อ สี ขาว และเราจะไม่ ลบชื่อ ผู้ นั้น
ออกจากหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ แต่ เราจะรับรองชื่อ ผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อ
หน้า เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ 6 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณตรัส ไว้แก่ คริ
สตจักรทัง้ หลายเถิด�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

ว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้สัตย์
จริง ผู้ทรงถือลู กกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่ มี ผู้ใดปิด ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่ มี ผู้ใด
เปิด ได้ตรัสดังนี้ ว่า 8 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า ดูเถิด เราได้ตัง้ ประตูซ่ึงเปิดไว้ตรงหน้า
พวกเจ้า ประตูนี้ ไม่มีใครปิดได้ เพราะว่าเจ้ามีกําลังเพียงเล็กน้ อย แต่กระนั ้นเจ้าก็ได้รักษา
คําของเราและไม่ได้ ปฏิเสธนามของเรา 9 ดู เถิด เราจะทําให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่
พู ดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้ เป็นนั ้น ดู เถิด เราจะทําให้เขามากราบลงแทบเท้าของ
เจ้า และให้เขารู ว่
้ า เราได้ รก
ั พวกเจ้า 10 เพราะเหตุ เจ้ าได้ รก
ั ษาคําของเราด้วยความเพียร
เราจะรักษาเจ้า จากเวลาแห่ง การทดลองนั ้น ด้วย ซึ่ง จะบัง เกิด ขึ้น ทั ่ วท ัง้ โลก เพื่อ จะลอง
ดูใจคนทัง้ ปวงที่ อยู่ทัว่ แผ่นดินโลก 11 ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมน
ั ่ ในสิง่ ที่ เจ้ ามี เพื่อ
7 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองฟี ลาเดลเฟีย
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ไม่ ให้ ผู้ ใดชิง เอามงกุฎ ของเจ้า ไปได้ 12 ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะกระทํา ให้ ผู้ นั ้น เป็น เสาในพระ
วิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนาม
พระเจ้า ของเราไว้ที่ ผู้ นั ้น และชื่อ เมืองของพระเจ้า ของเรา คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่ ที่ ลงมา
จากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั ้นด้วย 13 ใครมีหูก็
ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย
14 จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองเลาดี เซ ีย ว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงเป็ น พระเอ
เมน ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิง่ สารพัดซึ่งพระเจ้า
ทรงสร้าง ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า 15 เรารู จ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า ว่า เจ้ าไม่ เย็น ไม่ ร้อน เราใคร่
16
ให้ เจ้ าเย็น หรือ ร้อน
ดัง นั ้น เพราะเหตุ ที่ เจ้ าเป็น แต่ อุ ่นๆไม่ เย็น และไม่ ร้อน เราจะคาย
เจ้า ออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้า พูด ว่า “เราเป็น คนมั ่งม ี ได้ ทรัพย์ สมบัติ ทวีมากขึ้น
และเราไม่ต้องการสิง่ ใดเลย� เจ้าไม่รู ว่
้ าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนน่าสังเวช เป็น
คนขัดสน เป็น คนตาบอด และเปลือยกายอยู่ 18 เราเตือนสติ เจ้ าให้ ซ้ือ ทองคํา ที่ หลอมให้
บริสุทธิในไฟแล้
วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมังม
่ ี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้ และเพื่อ
์
ความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้า
จะแลเห็นได้ 19 เรารักผูใด
้ เราก็ตักเตือนและตีสอนผูนั
้ ้น เหตุฉะนั ้นจงมีความกระตือรือร้น
และกลับใจเสียใหม่
พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
20 ดูเถิด เรายืนเคาะอยูที
่ ่ประตู ถ้าผูใ้ ดได้ยน
ิ เสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้
นั ้น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา 21 ผูใดมี
้
ชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้นนั ่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนกับที่เรามีชย
ั ชนะแล้ว และได้นั่
งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ 22 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณ
ตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด� ”

4

ยอห์นได้รบ
ั การสําแดงในสวรรค์
ต่อ จาก นั ้น ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ประตู สวรรค์ เปิด อ้า อยู่ และ พระ สุรเสียง แรก ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ นั ้น ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดุจ เสียงแตรว่า “จงขึ้น มาบนนี้ เถิด และเราจะสําแดง
ให้เจ้ าเห็นเหตุ การณ์ ที่ จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้า� 2 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณก็ ทรงดลใจ
ข้าพเจ้า และดู เถิด มี พระที่นั่ง ตัง้ อยู่ในสวรรค์ และมี ท่านองค์ หน่งึ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น
3 และพระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น ปรากฏประดุจ พลอยหยกและพลอยทั บท ิม และมี
รุ ง้ ล้อมรอบพระที่นั่งนั ้น ดูประหนึ่ งพลอยมรกต
1

คําสรรเสริญของผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่และสิงม
่
่ ีชีวิตที่อยูบนสวรรค์
4 และล้อมรอบพระที่ นั่ง นั ้ นม ี ที่ นั ่ งอ ีก ยี่ สิ บสี่ ที่ นั่ง และข้าพเจ้า ได้ เห ็น ผู้ อาว ุโสยี่ สิ บสี่ คน
นั ่งอยู่บนที่ นั่งเหล่านั ้น ทุกคนนุ่งห่มเสื้อสี ขาว และสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะ 5 มีฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง และเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั ้น และมีประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระ
ที่ นั ่ง ซึ่ง เป็น พระวิญญาณทัง้ เจ็ด ของพระเจ้า 6 และตรงหน้า พระที่ นั่ง นั ้ นม ี ทะเลแก้ว ดู
เหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระที่นั่ง และล้อมรอบพระที่ นั่ง นั ้ นม ี สัตว์สี ่ ตัว ซึ่ งม ี ตาเต็
มท ัง้ ข้างหน้า และข้างหลัง 7 สัตว์ตั วท ี่ หน่งึ นั ้น เหมือนสิงโต สัตว์ตั วท ี่ สองนั ้น เหมือนลูก โค
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สัตว์ ตั วท ี่ สามนั ้ นม ี หน ้า เหมือนมนุษย์ และสัตว์ ตั วท ี่ สี ่ เหมือนนกอิน ทรีกําลั งบ ิน 8 สัตว์
ทัง้ สี่ นั้น แต่ละตัว มี ปี กหกปีก อยู่ รอบตัว และมี ตาเต็ม ข้างใน และสัตว์เหล่ านั ้ นร ้ องตลอด
วัน ตลอดคืน ไม่ ได้ หยุด เลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรง
ฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ ได้ ทรงสภาพอยู่ ในกาลก่อน ผู้ ทรงสภาพอยู่ ในปัจ จุ บัน และผู้ ซ่ึง จะ
เสด็จมา� 9 เมื่อสัตว์เหล่ านั ้นถวายคําสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคําขอบพระคุณแด่
พระองค์ ผู้ประทับบนพระที่ นั ่ง ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ตลอดไปเป็นนิ ตย์ 10 ผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิ บสี่ นั้
นก็ทรุ ดตัวลงจําเพาะพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้น และนมัสการพระองค์ผู้
ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิ ตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า 11 “โอ
ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ ทรงสมควรที่ จะได้ รบ
ั คําสรรเสริญ พระเกียรติ และฤทธิ์
เดช เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงนั ้ นก ็ ทรงสร้างขึ้น
แล้วและดํารงอยูต
่ ามชอบพระทัยของพระองค์�

5
หนังสือแห่งภัยพิบัติทัง้ เจ็ดที่ได้ประทับตราไว้

1 และในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผูทรงประทั
้
บบนพระที่นั่งนั ้น ข้าพเจ้าได้เห็นหนั ง

สื อม ้ วนหนึ่ ง เขียนไว้ทัง้ ข้างในและข้างนอก มี ตราประทั บอย ู่ เจ ็ด ดวง 2 และข้าพเจ้า ได้ เห ็
นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิองค์
หนึ่ ง ประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ใครเป็น ผู้ ที่ สมควรจะแกะตรา
์
และคลี่ หน ังสื อม ้ วนนั ้น ออก� 3 และไม่ มี ผู้ ใดในสวรรค์ บนแผ่น ดิน โลก หรือ ใต้ แผ่ นดิ นที ่
สามารถคลี่ หนังสื อม้วนนั ้นออก หรือดูหนังสือนั ้นได้ 4 และข้าพเจ้าก็ รํา่ ไห้มากมาย เพราะ
ไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั ้นออกและอ่านหนั งสือนั ้น หรือดูหนังสือนั ้นได้
พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
5 และมี ผู้ หน ่ง
ึ ในพวกผู้ อาว ุ โสนั ้ น บอกแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า ร้องไห้เลย ดู เถิด สิ งโตแห่ง
ตระกูล ยู ดาห์ เป็ นม ูล รากของดาวิด พระองค์ ทรงมี ชย
ั แล้ว พระองค์ จึง ทรงสามารถแกะ
ตราทัง้ เจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั ้นออกได้�
พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)
และในท่ามกลางพระที่ นั่งกับสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น และท่ามกลางพวกผู้อาวุโส ดู เถิด ข้าพเจ้า
แลเห็น พระเมษโปดกประทับ ยืน อยู่ ประหนึ่ ง ทรงถูก ปลงพระชนม์ ทรงมี เขาเจ็ด เขาและ
มี ตา เจ็ด ดวง ซึ่ง เป็น พระ วิญญาณ ทัง้ เจ็ด ของ พระเจ้า ที่ ทรง ส่ง ออก ไป ทัว่ แผ่น ดิน โลก
7 และพระเมษโปดกนั ้น ได้ เข ้า มารับ ม้วนหนั งสือ จากพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้
ทรงประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น 8 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ หนั ง สื อม ้ วนนั ้น แล้ว สัตว์ทัง้ สี่ กับ ผู้ อาว
ุโสยี่ สิ บสี่ คนนั ้ นก ็ ทรุ ด ตัว ลงจําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก ทุ กคนถือ พิณ เขาคู่ และถือ
ขันทองคําบรรจุเครือ
่ งหอม ซึ่งเป็นคําอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทัง้ ปวง 9 และเขาทัง้ หลาย
ก็ รอ
้ งเพลงใหม่ ว่า ดังนี้ “พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ สมควรจะทรงรับ ม้วนหนั งสือ และแกะตรา
ม้วนหนั งสือ นั ้น ออก เพราะว่า พระองค์ ทรงถูก ปลงพระชนม์ แล้ว และด้วยพระโลหิต ของ
พระองค์ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เราทัง้ หลายซึ่ง มาจากทุก ตระกูล ทุ กภาษาทุก ชาติ และทุก
ประเทศ ให้ไปถึงพระเจ้า 10 พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทัง้ หลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิต
ของพระเจ้าของเรา และเราทัง้ หลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก�
6

ชีวิตทัง้ มวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มองดู และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงทูต สวรรค์ เป็ นอ ัน มากนั บ เป็น โกฏิๆ เป็น
แสนๆ ซึ่ง อยู่ ล้อมรอบพระที่นั่ง รอบสัตว์และผู้ อาว ุโสทัง้ หลายนั ้น 12 ร้องเสียงดัง ว่า “พระ
11
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เมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แลวน
้ ัน
้ เป็นผูที
้ ่สมควรได้รบ
ั ฤทธิเดช
ทรัพย์สมบัติ ปัญญา
์
อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี และคําสดุดี� 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงสิ่งมีชีวิตทัง้ หมด ทัง้ ใน
สวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้ แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่ อยู่ในที่ เหล่านั ้น ร้องว่า
“ขอให้คําสดุดีและเกียรติ และสง่าราศีและฤทธิเดช
จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั ่ง
์
และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิ ตย์� 14 และสัตว์ทัง้ สี่นั้นก็รอ
้ งว่า “เอเมน� และผู้อาว
ุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่ก็ทรุ ดตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์

6
ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)

1 เมื่อ พระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่ ง นั ้น ออกแล้ว

ข้าพเจ้าก็ แลเห็น และได้ยน
ิ สัตว์
ตัวหนึ่ งในสัตว์สี ่ตัวนันร
้ ้องดุจเสียงฟ้าร้องว่า “มาดูเถิด� 2 ข้าพเจ้าก็ แลเห็น และดู เถิด มี
ม้า ขาวตัว หนึ่ ง และผู้ ที่ ขี่ ม้าน ัน
้ ถือ ธนู และได้ รบ
ั มงกุฎ และผู้ นั้ นก ็ ออกไปอย่างมี ชัย และ
เพื่อได้ชัยชนะ
ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)

ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองร้องว่า “มาดู
เถิด�
ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้นําสันติสุข
ไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทัง้ ปวงรบราฆ่าฟันกัน และผู้นี้ ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่ ง
3 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั ้นแล้ว

4 และมีม้าอีกตัวหนึ่ งออกไปเป็ นม้าสีแดงสด

ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)

ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สามร้องว่า “มาด
ู เถิด � แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ แลเห็น และดู เถิด มี ม้า ดํา ตัว หนึ่ ง และผู้ ที่ ขี่ ม้าน น
ั ้ ถือ ตราชู 6 แล ้ว
ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน เสียงออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทัง้ สี่ นั้ นว ่า “ข้าวสาลี ราคาทะนานละหนึ่ ง
เดนาริอัน ข้าวบาร์เลย์สามทะนานต่อหนึ่ งเดนาริอัน และเจ้าอย่าทําอันตรายแก่น้ํามันและ
นํ้าองุน
่ �
5 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนั ้นแล้ว

ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่ งในสี่�
ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สี่รอ
้ งว่า “มาดู
8
เถิด� แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ ง ผู้ที่นั ่งบนหลังม้านั ้นมีช่อ
ื ว่า
ความตาย และนรกก็ติดตามเขามาด้วย และได้ให้ทัง้ สองนี้ มีอํานาจล้างผลาญแผ่นดินโลก
ได้ หนึ่ ง ในสี่ ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และด้วยสัตว์รา้ ยแห่ง แผ่น
ดิน
7 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ สี ่นั้นแล้ว

ตราประทับดวงที่ห้า (เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา)
ข้าพเจ้าก็ แลเห็นดวงวิญญาณใต้ แท่นบูชา
เป็ นว ิญ ญาณของคนทัง้ หลายที่ ถู กฆ่า เพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคํา พยานที่
เขายึดถือ นั ้น 10 เขาเหล่านั ้ นร ้ องเสียงดัง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ บริสุทธิ์และ
สัตย์ จริง อี กนานเท่าใดพระองค์ จึง จะทรงพิพากษา และตอบสนองให้เลือดของเราต่อ คน
ทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก� 11 แล ้ว พระองค์ ทรงประทานเสื้อ สี ขาวแก่ คนเหล่า นั ้น ทุก คน และ
ทรงกําชับ เขาให้ หยุด พัก ต่อ ไปอีก หน่ อย จนกว่า เพื่อนผู้ รับ ใช้ ของเขา และพวกพี่ น้องของ
เขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั ้นจะครบจํานวน
9 เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หา
้ นั ้นแล้ว

ตราประทับดวงที่หก (ความโกลาหลบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธ�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หกนั ้น แล้ว ดู เถิด ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็น แผ่น ดิน ไหวใหญ่
โต ดวงอาทิตย์ก็ กลายเป็ นมืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็ กลายเป็นสี เลือด
12
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เหมือนต้นมะเดื่ออันหวัน
่ ไหวด้วยลม

14 ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนั งสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมด

กล้าจนทําให้ผลหล่นลงไม่ทันสุก
และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่ เดิม 15 แล้วกษั ตริย์ทัง้ หลายในโลก พวก
คนใหญ่คนโต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้มีอาํ นาจ และทุกคนทัง้ ที่ เป็นทาสและเป็ นอิสระ ก็
ซ่อนตัวอยู่ในถํ้าและโขดหินตามภูเขา 16 พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่า “จงล้มท
ับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ประทั บอยู่บนพระที่ นั ่ง และให้
พ้น จากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั ้น 17 เพราะว่า วัน สําคัญ แห่ง พระพิโรธของพระองค์
มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยูได้
่ เล่า�

7
อิสราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบ
ั การประทับตรา
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ สี ่ องค์ ยืน อยู่ ที่ มุ มท ัง้ สี่ ของแผ่น
ดิน โลก ห้ามลมในแผ่น ดิน โลกทัง้ สี่ ทิศ ไว้ เพื่อ ไม่ ให้ลมพัด บนบก ในทะเล หรือที่ ต้นไม้ ใดๆ
2 แล้วข้าพเจ้าก็ เห็นทูตสวรรค์ อีกองค์ หน่ง
ึ ปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออก ถือดวงตราของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และท่านได้ รอ
้ งประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ ทูตสวรรค์ ทัง้ สี่ ผู้ได้
รับ มอบอํานาจให้ ทํา อันตรายแก่ แผ่ นดิน และทะเลนั ้น 3 ว่า “จงอย่า ทํา อันตรายแผ่น ดิน
ทะเลหรือ ต้นไม้ จนกว่า เราจะได้ ประทับ ตราไว้ที่ หน ้า ผากผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของพระเจ้า ของ
เราเสี ยก ่อน� 4 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จํานวนของผู้ ที่ ได้ การประทับ ตรา คือ ผู้ ที่ ได้ การประทับ
ตรานั ้น ก็มาจากทุกตระกูลในชนชาติอส
ิ ราเอลได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน 5 ผู้ที่มาจากตระกูลยู
ดาห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลรู เบนได้การประทับตราหมื่นสอง
พันคน ผู้ที่มาจากตระกูลกาดได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 6 ผู้ที่มาจากตระกูลอาเชอ
ร์ได้ การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่ มาจากตระกู ลนัฟทาลี ได้ การประทับตราหมื่นสอง
พันคน ผู้ที่มาจากตระกูลมนั สเสห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 7 ผู้ที่มาจากตระกูลสิ
เมโอนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเลวีได้การประทับตราหมื่นสอง
พันคน ผู้ที่ มาจากตระกูลอิสสาคาร์ได้ การประทับตราหมื่นสองพันคน 8 ผู้ที่ มาจากตระกูล
เศบูลุ นได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่ มาจากตระกูลโยเซฟได้การประทับตราหมื่น
สองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเบนยามินได้การประทับตราหมื่นสองพันคน
1

การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั ่ง
ข้าพเจ้าก็มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ใดจะนั บประมาณมิได้เลย
มาจากทุกชาติ ทุกตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่านั ้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืน
อยูหน
่ ้าพระที่นั ่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก 10 คนเหล่านั ้นรอ
้ งเสียงดังว่า “ความรอด
มี อยู่ ที่ พระเจ้า ของเราผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง และมี อยู่ ที่ พระเมษโปดก� 11 และทูต สวรรค์
ทัง้ ปวงที่ยน
ื รอบพระที่นั ่ง รอบผูอาวุ
้
โส และรอบสัตว์ทัง้ สี่นั ้น ก้มลงกราบหน้าพระที่นั ่ง และ
12
นมัสการพระเจ้า กล่าวว่า “เอเมน ความสรรเสริญ สง่า ราศี ปัญญา การขอบพระคุ ณ
พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิเดช
จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน� 13 และ
์
คนหนึ่ งในพวกผู้อาวุโสนั ้ นถามข้าพเจ้าว่า “คนที ่สวมเสื้อสี ขาวเหล่านี้ คือใคร และมาจาก
ไหน� 14 ข้าพเจ้า ตอบท่านว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็ ทราบอยู่ แล้ว � ท่านจึง บอกข้าพเจ้า ว่า
“คนเหล่านี้ คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ พวกเขาได้ชาํ ระล้างเสื้อผ้าของเขาใน
พระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั ้นขาวสะอาด 15 เพราะเหตุนั้นเขาทัง้ หลายจึงได้อยู่
หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และปรนนิ บัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทัง้ กลางวันและ
9 ต่อจากนั ้นมา
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กลางคืน และพระองค์ผูประทั
้
บบนพระที่นั่งจะสถิตอยูท
่ ่ามกลางเขาเหล่านั ้น 16 พวกเขาจะ
ไม่ หว
ิ กระหายอีก เลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ ส่องต้องเขาอีก ต่อ ไป 17 เพราะว่า พระ
เมษโปดกผู้ทรงอยูก
่ ลางพระที่นั่งนั ้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะทรงนําเขาไปให้ถึงนํ้าพุแห่
งชีวต
ิ และพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั ้น�

8
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทัง้ เจ็ดแห่งการพิพากษา�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ เจ็ด ความเงียบก็ ครอบคลุม สวรรค์ อยู่ ประมาณครึง่
ชัว่ โมง 2 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ยืน อยู่ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า นั ้น ได้
รับ พระราชทานแตรเจ็ด คัน 3 และทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่งึ ถือ กระถางไฟทองคํา ออกมายืน
อยู่ ที่ แท่น และทรงประทานเครือ
่ งหอมเป็ นอ ัน มากแก่ ทูต องค์ นั ้น เพื่อ ให้ ถวายร่วมกับ คํา
อธิษฐานของวิสุทธิ ชนทัง้ ปวงบนแท่น ทองคํา ที่ อยู่ หน ้า พระที่นั่ง นั ้น 4 และควัน เครือ
่ งหอ
มนั ้ นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคําอธิษฐานของวิสุทธิชนทัง้ หลาย จากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระ
พักตร์ของพระเจ้า 5 แล ้ วท ูต สวรรค์ องค์ นั ้ นก ็ นํา กระถางไปบรรจุ ไฟจากแท่น จนเต็ม และ
โยนกระถางนั ้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว 6 และ
ทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือแตรทัง้ เจ็ดนั ้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า
1

แตรที่หนึ่ ง (พืชพันธุแห่
์ งแผ่นดินโลกถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ แรกเป่าแตรขึ้น ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ ถู กทิง้ ลงบนแผ่นดิน
ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่ งในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน
้
7

แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
8 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่ าแตรขึ้น ก็มีสิ่งหนึ่ งเหมือนภูเขาใหญ่กําลังลุกไหม้ถูกทิง
้ ลง
9
ไปในทะเล และทะเลนั ้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่ งในสามส่วน สัตว์ทัง้ ปวงที่ มีชีวิตอยู่ใน
ทะเลนั ้นตายเสียหนึ่ งในสามส่วน และบรรดาเรือกําปั่ นแตกเสียหนึ่ งในสามส่วน
แตรที่สาม (แม่น้าํ และบ่อนํ้าพุมีรสขมหนึ่ งในสาม�
10 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเป่ า แตรขึ้น ก็ มี ดาวใหญ่ ดวงหนึ่ ง เป็ น เปลวไฟลุก โพลงดุจ
โคมไฟตกจากท้องฟ้า ดาวนั ้น ตกลงบนแม่น้ํา หนึ่ ง ในสามส่ วน และตกที่ บ่อนํ้า พุ ทัง้ หลาย
11 ดาวดวงนี้ มีชื่อว่าบอระเพ็ด รสของนํ้ากลายเป็ นรสขมเสียหนึ่ งในสามส่วน และคนเป็ นอ
ันมากก็ได้ตายไปเพราะนํ้านั ้นกลายเป็นนํ้ารสขมไป
แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่ งในสาม�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เป่า แตรขึ้น ดวงอาทิตย์ ก็ ถู กทําลายไปหนึ่ ง ในสามส่ วน ดวง
จันทร์และดวงดาวทัง้ หลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่ งในสามส่ วน กลางวันก็ไม่สว่างเสีย
หนึ่ งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวัน 13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยน
ิ ทูต
สวรรค์ องค์ หน่งึ ที่ บินอยู่ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่ คนทัง้
หลายที่อยูบนแผ่
่
นดินโลก เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทัง้ สามองค์กําลังจะเป่าอยูแล้
่ ว�
12

9
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ ห้า เป่า แตรขึ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็น ดาวดวงหนึ่ ง ตกจากฟ้า ลงมาที่ แผ่
นดิน โลก และประทานลู กก ุญ แจสําหรับ เหวที่ ไม่มี ก้น เหวให้แก่ ดาวดวงนั ้น 2 เมื่อ เขาเปิด
เหวที่ไม่มีก้นเหวนั ้น ก็มีควันพลุ่งขึ้นมาจากเหวนั ้นดุจควันที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และ
1
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อากาศก็มืดไป เพราะเหตุควันที่ข้น
ึ มาจากเหวนั ้น 3 มีฝูงตัก
๊ แตนบินออกจากควันนั ้นมายัง
แผ่น ดิน โลก ได้ ประทานอํานาจแก่ ตัก
๊ แตนนั ้น เหมือนกับ อํานาจของแมลงป่องแห่ง แผ่น
ดินโลก 4 และมี คําสัง่ แก่ มันไม่ ให้ทําร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่
ให้ทําร้ายคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่มี ตราของพระเจ้า บนหน้า ผากของเขาเท่านั ้น 5 และไม่ ให้ฆ่า คน
เหล่า นั ้น แต่ ให้ ทรมานเขาห้า เดือน การทรมานนั ้น เป็นการทรมานที่ เหมือนกับ ถูก แมลง
ป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่า นั ้น คนทัง้ หลายจะแสวงหาความตายแต่ จะไม่ พบ เขาอยาก
จะตาย แต่ ความตายจะหนี ไปจากเขา 7 ตัก
๊ แตนนั ้ นม ี รู ปร่า งเหมือนม้า ที่ ผูก เครือ
่ งพร้อม
สําหรับออกศึก บนหัวมีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือนมงกุฎทองคํา หน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์ 8 ผมมัน
เหมือนผมผูหญิ
้
ง ฟันมันเหมือนฟันสิงโต 9 มันมท
ี ับทรวงเหมือนกับทับทรวงเหล็ก เสียงปีก
มันเหมือนเสียงรถม้าเป็นอันมากกรู เข้ารบข้าศึก 10 มันมห
ี างเหมือนหางแมลงป่อง และหา
งมันนั ้ นมีเหล็กไน มันมีอาํ นาจที่ จะทําร้ายมนุษย์ตลอดห้าเดือน 11 มั นมีทูตแห่งเหวที่ ไม่มี
ก้นเหวนั ้นเป็นกษั ตริย์ปกครองมัน ที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรู ว่า อาบัดโดน แต่ในภาษากรีก
เรียกว่า อปอลลิ โยน 12 วิบัติอย่างที่ หน่งึ ผ่านไปแล้ว ดู เถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่ จะเกิด
ขึ้นในภายหน้า
แตรที่หก (มนุษย์หน่งึ ในสามถูกฆ่าตาย�
13 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หกเป่ า แตรขึ้น ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงออกมาจากเชิง งอนมุ มท ัง้ สี่
14
ของแท่นทองคําที่อยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า เสียงนั ้นสัง่ ทูตสวรรค์องค์ที่หกที่ถือแตรนั ้
นว่า “จงแก้มัดทูตสวรรค์ทัง้ สี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้าํ ใหญ่นั ้น คือแม่น้ํายูเฟรติส� 15 ทูตสวรรค์
ทัง้ สี่ก็ถู กแก้ปล่อยไป ซึ่งทรงเตรียมไว้สําหรับชัว่ โมง วัน เดือน และปี ที่ จะให้ฆ่ามนุษย์เสีย
หนึ่ ง ในสามส่ วน 16 และจํานวนพลทหารม้า มี สองร้อยล้าน นี่ คือ จํานวนที่ ข้าพเจ้า ได้ ยิน
17 ในนิ มิ ตน ั ้นข้าพเจ้า สังเกตเห็ นม ้า เป็ น ดังนี้ คือ ผู้ ที่ นั ่ง บนหลั งม ้า นั ้น ก็ มี ทับทรวงสี ไฟ สี
พลอยสีแดง และสีกํามะถัน หัวม้าทัง้ หลายนั ้นเหมือนหัวสิงโต มีไฟและควันและกํามะถัน
พลุ่ง ออกมาจากปากของมัน 18 มนุษย์ ถู กฆ่า เสีย หนึ่ ง ในสามส่วนด้วยภัย พิบั ติ สามอย่าง
นี้ คือ ไฟและควัน และกํา มะถั นที ่ พลุ ่ งออกมาจากปากมัน นั ้น 19 เพราะว่า ฤทธิข
์ องม้า นั ้น
อยู่ที่ ปากและหาง หางของมันเหมือนงู และมีหัว สิ ่งเหล่านี้ ทําให้มันทําร้ายคนได้ 20 มนุษย์
ทัง้ หลายที่ เหลือ อยู่ ที่ มิได้ ถู กฆ่า ด้วยภัย พิบั ติ เหล่า นี้ ยัง ไม่ ได้ กล ับ ใจเสีย ใหม่ จากงานที่ มือ
เขาได้กระทํา ไม่ได้เลิ กบูชาผี บูชา ‘รู ปเคารพที่ ทําด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หินและไม้
รู ปเคารพเหล่า นั ้น จะดู หรือ ฟัง หรือ เดิ นก ็ ไม่ ได้ � 21 และเขาก็ มิได้ กล ับ ใจเสีย ใหม่ จากการ
ฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

10
ยอห์นได้รบ
ั หนั งสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ ง
และข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิมากอี
ก องค์ หน ่งึ ลงมาจากสวรรค์ มี เมฆคลุม ตั
์
วท่าน และมีรุง้ บนศีรษะท่าน และหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้าท่านเหมือนเสาไฟ
2 ท่านถือ หนั งสือ เล็กๆม้วนหนึ่ ง ซึ่ง คลี่ อยู่ ในมือ ของท่าน ท่านวางเท้า ขวาของท่านบนทะเล
และเท้าซ้ายของท่านบนบก 3 ท่านร้องเสียงดังดุจเสียงสิงโตคําราม เมื่อท่านร้องแล้ว เสียง
ฟ้าร้องทัง้ เจ็ด เสียงก็ ดัง ขึ้น 4 เมื่อ เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ด ดัง ขึ้น แล้ว ข้าพเจ้า จึง ลงมือ จะเขียน
แต่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “จงประทับตราปิดข้อความซึ่ง
ฟ้าร้องทัง้ เจ็ด ได้ รอ
้ งนั ้น จงอย่า เขียนข้อความเหล่า นั ้น� 5 ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ ที่ ข้าพเจ้า
เห็น ยืน อยู่ ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น ได้ ชู มือ ขึ้น สู่ ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอ้างพระนาม
ของพระองค์ ผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ ผู้ ได้ ‘ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และสรรพสิง่ ซึ่ งม ี อยู่
1
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ในฟ้า สวรรค์ นั ้น ทรงสร้างแผ่น ดิน โลก และสรรพสิง่ ซึ่ งม ี อยู่ ในแผ่น ดิน โลกนั ้น และทรง
สร้างทะเล กับ สรรพสิง่ ซึ่ งม ี อยู่ ในทะเลนั ้น� ว่า จะไม่ มี การเนิ่ น ช้า อีก ต่อ ไปแล้ว 7 แต่ ว่า
ในวัน แห่ง เสียงของทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ด นั ้น คือ เมื่อ ท่านจะเป่า แตรขึ้น ความลึ กล ับ ของ
พระเจ้า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ นั้ นก ็ จะ
สําเร็จ 8 และพระสุรเสียงที่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จากสวรรค์ นั้น ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “จงไปรับ
หนั งสือ เล็กๆม้วนนั ้ นที ่ คลี่ อยู่ ในมือ ของทูต สวรรค์ องค์ ที่ ยืน อยู่ ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น�
9 ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์นั ้นและกล่าวแก่ท่านว่า “ขอหนั งสือมว
้ นเล็กนั ้นเถิด� ท่าน
จึงตอบข้าพเจ้าว่า “เอาไปเถิด และกินมันเสีย มันจะทําให้ท้องเจ้าขม แต่เมื่ออยูใ่ นปากของ
เจ้า มัน จะหวานเหมือนนํ้า ผึ้ง� 10 ข้าพเจ้า รับ หนั ง สื อม ้ วนเล็ก นั ้น จากมือ ทูต สวรรค์ แล้ว ก็
กินเข้าไป ขณะที่มันอยูใ่ นปากของข้าพเจ้านั ้นมันก็หวานเหมือนนํ้าผึ้ง แต่เมื่อข้าพเจ้ากินม
ันเข้าไปแล้วทอ
้ งข้าพเจ้าก็ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “เจ้าต้องพยากรณ์ อีก ต่อชนชาติ
ทัง้ หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษั ตริย์�

11
การวัดพระวิหารชัน
้ ใน
1 ท่านผู้ หน ่ง
ึ จึง เอาไม้ ออ
้ ท่อนหนึ่ ง ให้ ข้าพเจ้า รู ป ร่างเหมือนไม้ เรียว และทูต สวรรค์ องค์
นั ้นยืนอยู่กล่าวว่า “จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า และแท่ นบูชา และคํานวณคนทัง้
หลายซึ่ง นมัสการในนั ้น 2 แต่ ไม่ ต้องวัด ลานชัน
้ นอกพระวิหารนั ้น เพราะว่าที่ นั่น ได้ มอบไว้
แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบยํ่าเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอดสี่สิบสองเดือน
คําพยากรณ์ ของพยานทัง้ สอง
และเราจะให้ ฤทธิ์อํานาจแก่ พยานทัง้ สองของเรา และเขาจะพยากรณ์ ตลอดพัน สอง
ร้อยหกสิบ วัน นุ่ง ห่ มด ้วยผ้า กระสอบ 4 พยานทัง้ สองนั ้น คือ ต้น มะกอกเทศสองต้น และ
คัน ประทีป สองคั นที ่ ตัง้ อยู่ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ผู้ ทรงเป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก 5 ถ้า ผู้
ใดประสงค์ จะทําร้ายพยานทัง้ สองนั ้น ไฟก็ จะพลุ่ง ออกจากปากเขาเผาผลาญศั ตรู ผู้ นั ้น
ถ้า ผู้ ใดจะทําร้ายพยานทัง้ สอง ผู้ นั ้ นก ็ จะต้องตายในลักษณะนี้ 6 พยานทัง้ สองมี ฤทธิ์ปิด
ท้องฟ้า ได้ เพื่อ ไม่ ให้ ฝนตกในระหว่างวัน เหล่านั ้ นที ่ เขากําลัง พยากรณ์ และมี ฤทธิ์อํานาจ
เหนื อ นํ้า ทําให้ กลายเป็น เลือดได้ และมี ฤทธิ์บันดาลให้ ภัย พิบัติ ต่างๆกระหนํ่า โลก กี่ ครังก
้ ็
ได้ตามความปรารถนาของเขา 7 และเมื่อเสร็จสิน
ึ มาจาก
้ การเป็นพยานแล้ว สัตว์ร้ายที่ ข้น
8
เหวที่ ไม่มี ก้น เหวก็ จะสู้ รบกับ เขา จะชนะเขาและจะฆ่า เขาเสีย และศพของเขาจะอยู่ ที่
ถนนในเมืองใหญ่นั ้น ซึ่งตามฝ่ายจิตวิญญาณเรียกว่า เมืองโสโดมและอียป
ิ ต์ อันเป็นเมือง
9
ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราถูก ตรึงด ้วย คนหลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลาย
ประชาชาติ จะเพ่ งด ู ศพเขาตลอดสามวั นคร ่งึ และจะไม่ ยอมให้ เอาศพนั ้น ใส่ อุโมงค์ เลย
10 คนทัง
้ หลายซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน โลกจะยินดี เพราะเขา และจะสนุกสนานรืน
่ เริง จะให้ ของ
ขวัญแก่กัน เพราะว่าผู้พยากรณ์ ทัง้ สองนี้ ได้ทรมานคนเหล่านั ้ นที ่อาศัยอยู่ในโลก� 11 เมื่อ
เวลาผ่านไปสามวันคร่งึ แล้ว ลมปราณแห่งชีวต
ิ จากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาอีก และเขาก็
ลุกขึ้นยืน คนทัง้ หลายที่ได้เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมาก 12 คนทัง้ หลายได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงดังมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า “จงขึ้นมาที่นี่ เถิด� และพวกศัตรูก็เห็นเขาขึ้นไปใน
หมู่เมฆสู่สวรรค์
3

แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่
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13 และในเวลานั ้ นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่

และเมืองนั ้นก็ถล่มลงเสียหนึ่ งในสิบส่วน มีคน
ตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพันคน และคนที่ เหลืออยู่นั ้ นมีความหวาดกลัวยิง่ และได้ ถวาย
พระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ 14 วิบัติอย่างที่ สองก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติอย่างที่ สาม
ก็จะมาถึงในไม่ชา้ นี้ แหละ
แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์�
และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์
ว่า “ราชอาณาจักรทัง้ หลายแห่ง พิภพนี้ ได้ กล ับ เป็น ราชอาณาจักรทัง้ หลายขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอด
ไปเป็นนิ ตย์� 16 และผู้อาวุโสยี่สิ บสี่ คนซึ่งนั ่งในที่ นั่งของตนเบื้องพระพักตร์พระเจ้าก็ ทรุ ด
ตัวลงกราบนมัสการพระเจ้า 17 และทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูทรงฤทธา
้
นุ ภาพสูงสุด ผู้ ทรงดํารงอยู่ บัดนี้ และผู้ ได้ ทรงดํารงอยู่ ในกาลก่อน และผู้ จะเสด็จ มาใน
อนาคต ข้าพระองค์ทัง้ หลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่
ยิง่ ของพระองค์ และได้ทรงครอบครอง 18 เหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้น แต่พระพิโรธ
ของพระองค์ก็มาถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทัง้ หลายที่ตายไปแล้ว และ
ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงประทานบําเหน็ จแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์
และวิสุทธิชนทัง้ ปวง และแก่ คนทัง้ หลายที่ ยาํ เกรงพระนามของพระองค์ ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย
และถึงเวลาแล้ วที่พระองค์ จะทรงทําลายคนที่ ทําลายแผ่นดิน โลก� 19 แล้วพระวิหารของ
พระเจ้า ในสวรรค์ ก็ เปิด ออก ในพระวิหารนั ้น เห็ นม ี หี บพันธสัญญาของพระองค์ แล้ว ก็ มี
ฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่างหนั ก
15 และทูตสวรรค์องค์ ที่ เจ็ดก็เป่ าแตรขึ้น

12
ผู้หญิงและพญานาค

1 มีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิง
่ ปรากฏในสวรรค์

คือผูห
้ ญิงคนหนึ่ งมดวงอาทิ
ี
ตย์เป็นอาภรณ์ มี
ดวงจันทร์อยูใต้
่ เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ 2 ผูหญิ
้
งนั ้นมครรภ์
ี
และ
ร้องครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอด 3 และมีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งปรากฏใน
สวรรค์ ดูเถิด มีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่ ง มีเจ็ดหัวและมีสิบเขา และที่หว
ั เหล่านั ้นมม
ี งกุฎ
4
เจ็ดอัน หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิง้ ลงมาที่ แผ่นดินโลกเสียหนึ่ งในสามส่ วน
และพญานาคนั ้นยืนอยูเ่ บื้องหน้าผูห
้ ญิงที่กําลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออก
มาแล้ว
บุตรนั ้นจะได้ครอบครอง
5 หญิง นั ้น คลอดบุตรชาย ผู้ ซึ่ง จะครอบครองประชาชาติ ทัง
้ ปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตร
6
นั ้นได้ข้น
ึ ไปถึงพระเจ้า ถึงพระที่นั่งของพระองค์ และหญิงนั ้ นก็หนี เข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร
ที่ นางมีสถานที่ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดูอยู่ที่ นั ่นตลอด
พันสองร้อยหกสิบวัน

มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
7 และ มี สงคราม เกิด ขึ้น ใน สวรรค์ มี คา เอล และ พวก ทูต สวรรค์ ของ ท่าน ได้ ต่อสู้ กับ
พญานาค และ พญานาค กับ พวก ทูต ขอ งมั นก ็ ต่อสู้ 8 แต่ ฝ่าย พญานาค แพ้ และ พวก
พญานาคไม่ มี ที่ อยู่ ในสวรรค์ อี กเลย 9 พญานาคใหญ่ ซ่ึง เป็น งู ดึกดําบรรพ์ ที่ เขาเรียกกั นว
่า พญามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทัง้ โลก พญานาคและพวกทูตของมั นก็ถู กผลักทิง้
ลงมาในแผ่น ดิน โลก 10 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดัง ขึ้น ในสวรรค์ ว่า “บัดนี้ ความรอด และ
ฤทธิเดช
และราชอาณาจักรแห่ง พระเจ้า ของเรา และอํานาจพระคริสต์ ของพระองค์ ได้ มา
์
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ถึง แล้ว เพราะว่า ผู้ ที่ กล ่าวโทษพวกพี่ น้องของเราต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของเรา ทัง้ กลาง
วันและกลางคืนนั ้น ก็ได้ ถู กผลักทิง้ ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่านั ้นชนะพญามารด้วยพระโลหิต
ของพระเมษโปดก และโดยคําพยานของพวกเขาเอง และเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของ
ตน 12 ฉะนั ้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรืน
่ เริงยินดีเถิด แต่วิบัติจะมีแก่ผู้ที่อยู่ใน
แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่าพญามารได้ ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นั ก เพราะมันรู้
ว่าเวลาของมันมีน้ อย�
ซาตานข่มเหงหญิงนั ้น
เมื่อ พญานาคนั ้น เห็ นว ่า มัน ถูก ผลัก ทิง้ ลงมาในแผ่น ดิน โลกแล้ว มั นก ็ ข่มเหงหญิง ที่
คลอดบุตรชายนั ้น 14 แต่ ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่ สองปีก แก่ หญิง นั ้น เพื่อ ให้นางบิน
หนี หน้างูเข้าไปในถิน
ั การเลี้ยงดู ตลอด
่ ทุรกันดารในสถานที่ของนาง จนถึงที่ซ่ึงนางจะได้รบ
15
วาระหนึ่ งและสองวาระและครึง่ วาระ งู นั ้ นก็พ่นนํ้าออกจากปากเหมือนนํ้าท่วมไหลตาม
หญิงนั ้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั ้นไปกับน้าํ ท่วม 16 แต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั ้นไว้ได้ โดยแยก
ออกเป็น ช่องแล้ว สู บน ้าํ ท่วมนั ้ นที ่ พ่น ออกจากปากพญานาคนั ้น ลงไป 17 พญานาคโกรธ
แค้นหญิงนั ้น มันจึงออกไปทําสงครามกับเชื้อสายของนางที่ เหลืออยู่นั ้น คือผู้ที่ รักษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริสต์
13

13
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากทะเล

1 และข้าพเจ้าได้ยน
ื อยู่ที่หาดทรายชายทะเล

และเห็นสัตว์รา้ ยตัวหนึ่ งขึ้นมาจากทะเล มั
นม ี เจ ็ด หัว และสิบ เขา ที่ เขาทัง้ สิ บน ั นม
้ ี มงกุฎ สิบ อัน และมีช่อ
ื ที่ เป็น คํา หมิน
่ ประมาทจารึก
ไว้ ที่ หั วท งั ้ หลายของมัน 2 สัตว์ ร้ายที่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น นั ้น เหมือนเสือ ดาว และเท้า เหมือน
เท้า หมี และปากเหมือนปากสิงโต และพญานาคได้ ให้ ฤทธิ์ของมัน และที่ นั่ง ของมัน และ
สิทธิ อาํ นาจอัน ใหญ่ ยงิ่ แก่ สัตว์ร้ายนั ้น 3 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นว ่า หัวๆหนึ่ ง ของสัตว์รา้ ยดู เหมือน
ถูก ฟัน ปางตาย แต่ แผลที่ ถู กฟัน นั ้ นร ักษาหายแล้ว คนทัง้ โลกติดตามสัตว์รา้ ยนั ้น ไปด้วย
ความอัศจรรย์ ใจ 4 เขาทัง้ หลายได้ บูชาพญานาคที่ ได้ ให้ อํานาจแก่ สัตว์ร้ายนั ้น เขาได้ บูชา
สัตว์รา้ ยนั ้น กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ ได้ และใครสามารถจะทํา สงครามกับ สัตว์
นี้ ได้ � 5 และยอมให้สัตว์ร้ายนั ้ นมีปากที่ พู ดคํากล่าวร้ายและหมิน
่ ประมาท และยอมให้มัน
ใช้อาํ นาจกระทําอย่างนั ้นตลอดสี่สิบสองเดือน 6 มันกล่าวคําหมิน
่ ประมาทต่อพระเจ้า เพื่อ
หมิน
่
่ ประมาทต่อพระนามของพระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่อยูในสวรรค์
สัตว์ร้ายกระทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน
7 และยอมให้มัน ทํา สงครามกับ พวกวิสุ ทธิชน และชนะเขา และให้มั นม ี อา
ํ นาจเหนื อชน
ทุก ตระกูล ทุ กภาษา และทุก ประชาชาติ 8 และบรรดาคนที่ อยู่ ในแผ่น ดิน โลกจะบูชาสัตว์
ร้ายนั ้น คือ คนทัง้ ปวงที่ ไม่มี ชื่อ จดไว้ในหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ ของพระเมษโปดก ผู้ ทรงถูก ปลง
9
พระชนม์ตัง้ แต่แรกทรงสร้างโลก ใครมีหูกให้
็ ฟังเอาเถิด 10 ผูใดที
้
่กําหนดไว้ให้ไปเป็นเชลย
ผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี่ แหละคือความ
อดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากแผ่นดิน

11 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา
้ ยอีกตัวหนึ่ งขึ้นมาจากแผ่นดิน

มีสองเขาเหมือนลูกแกะ และ

12 มันใช้อา
ํ นาจของสัตว์รา้ ยตัวเดิมนัน
้ อย่างครบถ้วนต่อหน้าสัตว์รา้ ย

พูดเหมือนพญานาค
ตัว เดิ มน ัน
้ มัน ทําให้ โลกและคนที่ อยู่ ในโลกบูชาสัตว์รา้ ยตัว เดิ มน ัน
้ ที่ มี แผลปางตายแต่
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รักษาหายแล้ว 13 สัตว์ ร้ายนี้ แสดงการมหัศจรรย์ ใหญ่ จนกระทํา ให้ ไฟตกลงมาจากฟ้า สู่
แผ่ นดิน โลกประจั กษ ์ แก่ ตามนุษย์ทัง้ หลาย 14 มัน ล่อลวงคนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลกด้วยการ
อัศจรรย์นั ้น ซึ่ งม ั นม ี อาํ นาจกระทํา ท่ามกลางสายตาของสัตว์รา้ ยตัว เดิ มน ัน
้ และมัน สัง่ ให้
คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลกสร้างรู ป จําลองให้ แก่ สัตว์ รา้ ย ที่ ถู กฟัน ด้วยดาบแต่ ยั งม ี ชี วิ ตอยู่
นั ้น 15 และมันมีอาํ นาจที่จะให้ลมหายใจแก่รู ปสัตว์นั ้น เพื่อให้รู ปสัตว์รา้ ยนั ้นทัง้ พูดได้ และ
กระทําให้บรรดาคนที่ ไม่ ยอมบูชารู ป สัตว์รา้ ยนั ้นถึงแก่ ความตายได้ 16 และมันยังได้ บังคับ
คนทัง้ ปวง ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมัง่ มีและคนจน ไทยและทาส ให้รับเครือ
่ งหมายไว้ที่ มือขวา
หรือ ที่ หน ้า ผากของเขา 17 เพื่อ ไม่ ให้ ผู้ ใดทําการซื้อ ขายได้ นอกจากผู้ ที่ มี เครือ
่ งหมายนั ้น
หรือ ชื่อ ของสัตว์ รา้ ยนั ้น หรือ เลขชื่อ ของมัน 18 ในเรือ
่ งนี้ จงใช้ สติ ปัญญา ถ้า ผู้ ใดมี ความ
เข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์รา้ ยนั ้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ ง เลขของมัน
คือหกร้อยหกสิบหก

14

ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด พระเมษโปดกทรงยืน อยู่ ที่ ภู เขาศิ โยน และผู้ ที่ อยู่ กับ
พระองค์มีจํานวนแสนสี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียน
ไว้ที่ หน ้า ผากของเขา 2 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย และดุจ
เสียงฟ้าร้องสนั ่น และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงพวกดีด พิณ เขาคู่ กําลัง บรรเลงอยู่ 3 คนเหล่านั ้
นร ้ องเพลงราวกับ ว่า เป็น เพลงบทใหม่ ต่อ หน้า พระที่ นั ่ง หน ้า สัตว์ทัง้ สี่ นั ้น และหน้า พวกผู้
อาวุโส ไม่มีใครสามารถเรียนรู เ้ พลงบทนั ้นได้ นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั ้น ที่ได้ทรง
ไถ่ ไว้แล ้ว จากแผ่น ดิน โลก 4 คนเหล่า นี้ เป็น คนที่ มิได้ มี มลทิ นก ับ ผู้ หญิง เพราะว่า เขาเป็น
พวกพรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จ ไปที่ ใด คนเหล่า นี้ ก็ ตามเสด็จ ไปด้วย พวกเขาเป็น ผู้ ที่
ทรงไถ่ จากมวลมนุษย์ เป็นผลแรกถวายแด่ พระเจ้าและแด่ พระเมษโปดก 5 ปากเขาไม่กล
่าวคําอุบายเลย เพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า
1

ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ
6 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ที่บินอยูใ่ นท้องฟ้า เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ
อัน เป็น อมตะแก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก แก่ ทุ กชาติ ทุ กตระกูล ทุ กภาษา และประชากร
7 ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “จงยําเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ เพราะ
ถึงเวลาที่ พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ ‘ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
แผ่นดินโลก ทะเล� และบ่อนํ้าพุทัง้ หลาย�
ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน
“บาบิโลนมหานครนั ้นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว
เพราะว่า นครนั ้น ทําให้ ประชาชาติ ทัง้ ปวงดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง ความเดือดดาลของเธอในการ
ล่วงประเวณี �
8 ทูตสวรรค์ อีกองค์ หน่ง
ึ ตามไปประกาศว่า

ทูตสวรรค์องค์ที่สามประกาศการทุกข์ทรมานเป็นนิ ตย์ของทุกคนที่รบ
ั เครือ
่ งหมายและ
บูชาสัตว์ร้าย
9 และทูต สวรรค์ ซ่ึง เป็ น องค์ ที่ สามตามไปประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ถ้า ผู้ ใดบูชาสัตว์
ร้ายและรู ป ของมัน และรับ เครือ
่ งหมายของมัน ไว้ ที่ หน ้า ผากหรือ ที่ มือ ของตน 10 ผู้ นั ้น
จะต้องดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง พระพิโรธของพระเจ้า ซึ่ง ไม่ ได้ ระคนกับ สิง่ ใด ที่ ได้ เทลงในถ้วย
พระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูก ทรมานด้วยไฟและกํามะถัน ต่อ หน้า ทูต สวรรค์ ผู้
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บริสุทธิทั
์ ง้ หลาย และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก 11 และควันแห่งการทรมานของเขาพลุ่ง
ขึ้นตลอดไปเป็นนิ ตย์ และผู้ที่ บูชาสัตว์รา้ ยและรู ปของมัน และผู้ใดก็ตามที่ รับเครือ
่ งหมาย
ชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทัง้ กลางวันและกลางคืน�
พระสัญญาอันมัน
่ คงสําหรับพวกวิสุทธิชน
นี่ แหละคือ ความอดทนของพวกวิสุทธิชน คือ ผู้ ที่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า และ
ความเชื่อ ของพระเยซู ไว้ 13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า “จง
เขียนไว้เถิด ว่า ตัง้ แต่ นี้ สืบไปคนทัง้ หลายที่ ตายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเป็นสุข� และพระ
วิญญาณตรัสว ่า “จร ิ งอย่างนั ้น เพื่อ เขาจะได้ หยุด พัก จากความเหนื่ อยยากของเขา และ
การงานที่เขาได้กระทํานั ้นจะติดตามเขาไป�
12

การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
และดูเถิด มีเมฆขาว และมีผู้หน่งึ ประทับบนเมฆนั ้นเหมือนกับบุตร
มนุษย์ สวมมงกุฎ ทองคํา บนพระเศียร และพระหัตถ์ ถือ เคียวอัน คม 15 และมี ทูต สวรรค์ อี
กองค์ หน ่ึ งออกมาจากพระวิหารร้องทูล พระองค์ ผู้ ประทับ บนเมฆนั ้น ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า
“จงใช้เคียวของพระองค์ เกี่ยวไปเถิด เพราะว่าถึงเวลาที่ พระองค์ จะเกี่ยวแล้ว เพราะว่าผล
ที่ จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั ้นสุกแล้ว� 16 และพระองค์ ผู้ประทับบนเมฆนั ้น ได้ ทรง
ตวัดเคียวนั ้น บนแผ่น ดิน โลก และแผ่น ดิน โลกก็ ได้ ถู กเกี่ยวแล้ว 17 และทูต สวรรค์ อีกองค์
หน่ึงก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือเคียวอันคมเช่นเดียวกัน 18 และทูตสวรรค์อีกอง
ค์ หน่งึ ผู้ มี ฤทธิเหนื
อ ไฟ ได้ ออกมาจากแท่ นบู ชา และร้องบอกทู ตองค์นั้ นที ่ ถือ เคียวคมนั ้น
์
ด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านจงใช้เคียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุน
่ แห่งแผ่นดินโลก เพราะลู
กอง ุ่น นั ้น สุ กด ี แล้ว � 19 ทูต สวรรค์ นั ้ นก ็ ตวัด เคียวบนแผ่น ดิน โลก และเก็บ เกี่ยวผลองุน
่
20
แห่งแผ่นดินโลก และขว้างลงไปในบ่อยํ่าองุ นอ
่ ันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้า บ่อย่าํ
องุน
่ ถูกยํ่าภายนอกเมือง และโลหิตไหลออกจากบ่อยํ่าองุน
่ นั ้นสูงถึงบังเหียนม้า ไหลนองไป
ประมาณสามร้อยกิโลเมตร
14 ข้าพเจ้าได้แลเห็น

15
ขันทัง้ เจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
ข้าพเจ้า เห็น หมายสําคัญ ในสวรรค์ อี กประการหนึ่ ง ใหญ่ ยิง่ และน่า ประหลาด คื อม ี ทูต
สวรรค์ เจ ็ ดองค์ ถือ ภัย พิบั ติ เจ ็ ดอย ่าง อัน เป็น ภัย พิบั ติ ครัง้ สุดท้าย เพราะว่า พระพิโรธของ
พระเจ้า สิน
้ สุด ลง ด้วย ภัย พิบั ติ เหล่า นั ้น 2 ข้าพเจ้า เห็น เป็น เหมือน ทะเล แก้ว ปน ไฟ และ
บรรดาคนที่ มี ชัย ต่อ สัตว์ร้าย และรู ป ของมัน และเครือ
่ งหมายของมัน และเลขประจํา ชื่อ
ของมัน ยืนอยูบ
่ นทะเลแก้วนน
ั ้ พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า 3 เขาร้องเพลงของโมเสส
ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า “ข้า แต่ พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิง่ และมหัศจรรย์นั ก ข้าแต่องค์
พระมหากษั ตริย์แห่งวิสุทธิชนทัง้ ปวง วิถีทางทัง้ หลายของพระองค์ ยุติธรรมและเที่ยงตรง
4 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้า มีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยา
ํ เกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่
พระนามของพระองค์ เพราะว่า พระองค์ ผู้ เดียวทรงเป็น ผู้ บริสุทธิ์ ประชาชาติ ทัง้ ปวงจะมา
นมัสการจําเพาะพระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว�
5 ต่อ จากนี้ ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด พระวิหารของพลับพลาแห่ง สักขี พยานในสวรรค์
เปิด ออก 6 และทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ถือ ภัย พิบั ติ ทัง้ เจ็ด ได้ ออกมาจากพระวิหารนั ้น นุ่ง
ห่มผ้าป่านสีขาวและบริสุทธิ์ และคาดรัดประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัวหนึ่ งในสี่ตัวนัน
้ ได้เอา
1
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ขันทองคํา เจ็ด ใบเต็ มด ้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ ส่ง ให้ แก่ ทูต
สวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์นั ้น 8 และพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากสง่าราศีของพระเจ้า และ
จากฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั ้นได้ จนกว่าภัยพิบั
ติทัง้ เจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สิน
้ สุดลง

16

สัง่ ทูตสวรรค์ ทัง้ เจ็ดองค์ นั้นว่า “จง
ไปเถิด เอาขันทัง้ เจ็ดใบ ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�
1 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน เสียงดัง ออกมาจากพระวิหาร

ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)

2 ทูตสวรรค์ องค์ แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก

และคนทัง้ หลายที่ มี
เครือ
่ งหมายของสัตว์ร้าย และบูชารู ปของมัน ก็ เกิดเป็นแผลร้ายที่ เป็นหนองมีทุกข์เวทนา
แสนสาหัส
ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)
ทูตสวรรค์ องค์ ที่ สองก็ เทขันของตนลงในทะเล และทะเลก็ กลายเป็นเหมือนเลือดของ
คนตาย และบรรดาสิง่ ที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นก็ตายหมดสิน
้
3

ขันใบที่สาม (แม่น้าํ ทัง้ หลายกลายเป็นเลือด)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเทขัน ของตนลงที่ แม่น ้าํ และบ่อนํ้า พุ ทัง้ ปวง และนํ้า เหล่านั ้ นก ็
กลายเป็นเลื อด 5 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ แห่งนํ้าร้องว่า “โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ดํารงอยู่บัดนี้ และผู้ได้ทรงดํารงอยู่ในกาลก่อน และผู้จะทรงดํารงอยู่ในอนาคต พระองค์
ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาอย่างนั ้น 6 เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา
ให้โลหิตของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์ ไหลออก และพระองค์ได้ประทาน
โลหิต ให้เขาดื่ม ด้วยเขาทัง้ หลายก็ สมควรอยู่แล้ว � 7 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ทูต สวรรค์ อีกองค์
หน่งึ ซึ่งอยู่ที่ แท่นบูชาร้องว่า “จริงอย่างนั ้น พระเจ้า องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้ว�
4

ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์�
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เทขัน ของตนลงที่ ดวงอาทิตย์ และทรงให้ อาํ นาจแก่ ดวงอาทิตย์ นั ้
นที ่จะคลอกมนุษย์ด้วยไฟ 9 ความร้อนแรงกล้าได้คลอกคนทัง้ หลาย และพวกเขาพูดหมิน
่
ประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้ซึ่ งมีฤทธิเหนื
อภัยพิบัติ เหล่านั ้น และพวกเขาไม่ ได้ กลับใจ
์
และไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
8

ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)
ทูตสวรรค์ องค์ ที่ ห้าเทขันของตนลงบนที่ นั่งของสัตว์รา้ ยนั ้น และอาณาจักรของมันก
็ มืด ไป คนเหล่า นั ้น ได้ กั ดล ิ้ นของตนด้วยความเจ็บ ปวด 11 และพูด หมิน
่ ประมาทพระเจ้า
แห่งสวรรค์ เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลที่มีหนองตามตัวของเขา แต่เขาไม่ได้กลับ
ใจเสียใหม่จากการประพฤติของตน
10

ขันใบที่หก (การเตรียมทางไว้สําหรับพวกกษั ตริย์แห่งทิศตะวันออก�
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หก เท ขัน ของ ตน ลง ที่ แม่น ้าํ ใหญ่ คือ แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส ทําให้ นํ้า ใน
แม่น้ํานั ้นแห้งไป เพื่อเตรียมมรรคาไว้สําหรับบรรดากษั ตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก 13 และ
ข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรู ปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปาก
สัตว์รา้ ยนั ้น และออกจากปากของผูพยากรณ์
้
เท็จ 14 ด้วยว่าผีเหล่านั ้นเป็นผีรา้ ยกระทําการ
อัศจรรย์ มัน ออกไปหากษั ตริย์ ทัง้ ปวงแห่ง แผ่น ดิน โลกคือ ทัว่ พิ ภพ เพื่อ ให้ บรรดากษั ตริย์
12
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เหล่านั ้นร่วมกันทําสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 15 “จงดูเถิด
เราจะมาเหมือนขโมย ผู้ ที่ เฝ้า ระวัง ให้ดี และรักษาเสื้อผ้า ของตนจะเป็นสุข เกล ื อกว่า ผู้ นั้น
จะเดินเปลือยกาย และคนทัง้ หลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขา� 16 และมันให้เขาทัง้
หลายชุมนุมที่ตําบลหนึ่ ง ซึ่งภาษาฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดโดน
ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)
17 ทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ด ได้ เทขัน ของตนลงในอากาศ และมี พระสุ รเสียงดัง ออกมาจาก
พระที่นั่ง ในพระวิหารแห่ง สวรรค์ ว่า “สําเร็จ แล้ว� 18 และเกิ ดม ี เสียงต่างๆ มี ฟ้าร้อง มี
ฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ ซึ่งตัง้ แต่มีมนุษย์เกด
ิ มาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่
19
นดิน ไหวร้ายแรงและยิง่ ใหญ่ เช่น นี้ เลย มหานครนั ้ นก ็ แยกออกเป็น สามส่ วน และบ้าน
เมืองของนานาประชาชาติ ก็ ล่มจม มหานครบาบิ โลนนั ้ นก ็ อยู่ ในความทรงจํา ต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระเจ้า เพื่อจะให้นครนั ้นดื่มถ้วยเหล้าองุน
่ แห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระองค์
20 และบรรดาเกาะต่างๆก็หนี หายไป และภูเขาทัง
้ หลายก็ไม่มีผู้ใดพบ 21 และมีลูบเห็บใหญ่
ตกลงมาจากฟ้าถูกคนทัง้ ปวง แต่ ละก้อนหนั กประมาณห้าสิ บกิโลกรัม คนทัง้ หลายจึงพูด
หมิน
ั ้ เพราะว่า ภัย พิบั ติ จากลูก เห็บน ั ้
่ ประมาทพระเจ้า เพราะภัย พิบั ติ ที่ เก ิด จากลูก เห็บน น
นร้ายแรงยิง่ นั ก

17

การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย
ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ในเจ็ด องค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบนั ้น มาหาข้าพเจ้า และพูด ว่า “เชิญ มาที่
นี่ เถิด ข้าพเจ้า จะให้ ท่านดู การพิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ ที่ นั่ง อยู่ บนนํ้า มาก
หลาย 2 คือหญิงที่บรรดากษั ตริย์ทัว่ แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณี ด้วย และคนทัง้ หลายที่ อยู่
ในแผ่นดินโลกก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุน
่ แห่งการล่วงประเวณี ของเธอ� 3 ทูตสวรรค์องค์นั ้น
ได้นําข้าพเจ้าเข้าไปในถิน
้ ญิงคนหนึ่ งนั ่ง
่ ทุรกันดารโดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้าได้เห็นผูห
อยู่ บนสัตว์รา้ ยสี แดงเข้ม ตัว หนึ่ ง ซึ่ งม ี ช่อ
ื หลายชื่อ เป็น คํา หมิน
่ ประมาทเต็ม ไปทัง้ ตัว มั นม
ี เจ ็ด หัว และสิบ เขา 4 หญิง นั ้น นุ่ง ห่ มด ้วยผ้า สี ม่วงและสี แดงเข้ม และประดั บด ้วยเครือ
่ ง
ทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก หญิงนั ้นถือถ้วยทองคําที่ เต็ มด้วยสิง่ น่าสะอิดสะเอียน
และของโสโครกแห่ง การล่วงประเวณี ของตน 5 และที่ หน ้า ผากของหญิง นั ้น เขียนชื่อ ไว้ว่า
“ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย และแม่ แห่งสิง่ ทัง้ ปวงที่ น่า
สะอิดสะเอียนแห่ง แผ่น ดิน โลก� 6 และข้าพเจ้า เห็น หญิง นั ้น เมามายด้วยโลหิต ของพวกวิ
สุทธิ ชน และโลหิต ของคนทัง้ หลายที่ พลี ชี พเพื่อ เป็น พยานของพระเยซู เมื่อ ข้าพเจ้า เห็น
หญิง นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อัศจรรย์ ใจยิง่ นั ก 7 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น จึง ถามข้าพเจ้า ว่า “เหตุ ไฉน
ท่านจึงอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู ถ
้ ึงความลึกลับของหญิงนั ้น และของสัตว์รา้ ยที่
มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั ้น
1

กษั ตริยทั
์ ง้ หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
8 สัตว์ ร้ายที่ ท่านได้ เห ็น นั ้น เป็ น อยู่ ในกาลก่อน แต่ บัดนี้ มิได้ เป็ น และมัน จะขึ้น มาจาก
เหวที่ ไม่มีก้นเหวเพื่อ ไปสู่ ความพินาศแล้ว และคนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลก ซึ่งไม่ มี ชื่อจดไว้ใน
หนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ ตัง้ แต่ แรกทรงสร้างโลกนั ้น ก็ จะอัศจรรย์ ใจ เมื่อ เขาเห็น สัตว์ ร้าย ซึ่ง ได้
เป็น อยู่ในกาลก่อน แต่ บัดนี้ มิได้ เป็น และกําลัง จะเป็น 9 นี่ ต้องใช้สติ ปัญญา หัวท ัง้ เจ็ด นั ้น
คือภูเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั ้นนั ่งอยู่ 10 และมีกษั ตริยเจ
์ ด
็ องค์ ซึ่งห้าองค์ได้ล่วงไปแล้ว องค์หน่ึ
งกําลังเป็นอยู่ และอีกองค์หน่งึ นั ้นยังไม่ได้เป็นขึ้น และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้องดํารงอยู่
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ชัว่ ขณะหนึ่ ง 11 สัตว์ร้ายที่เป็นแล้วเมื่อก่อน แต่เดีย
๋ วนี้ ไม่ได้เป็นนั ้นก็เป็นทีแปด
่
แต่ก็ยังเป็น
12
องค์หน่งึ ในเจ็ดองค์นั ้น และจะไปสู่ความพินาศ เขาทัง้ สิบเขาที่ท่านได้เห็นนั ้นคือกษั ตริย์
สิบองค์ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติ แต่จะรับอํานาจอย่างกษั ตริย์ด้วยกันกับสัตว์รา้ ยนั ้นหนึ่ ง
ชัว่ โมง 13 กษั ตริย์ทัง้ หลายนั ้นมีน้ําพระทัยอย่างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิแ
์ ละอํานาจของ
14
ตนไว้แก่ สัตว์ร้ายนั ้น กษั ตริย์ เหล่า นี้ จะกระทํา สงครามกับ พระเมษโปดก และพระเมษ
โปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น เจ้า นายเหนื อ เจ้า นายทัง้ หลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลาย และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระองค์
ได้ ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และเป็น ผู้ ที่ สัตย์ ซ่ือ � 15 และทูต สวรรค์ นั้น บอกข้าพเจ้า ว่า
“นํ้า มากหลายที่ ท่านได้ เห ็น หญิง แพศยานั ่ง อยู่ นั ้น ก็ คือ ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และ
ภาษาต่างๆ 16 เขาสิบ เขาที่ ท่านได้ เห ็ นอยู่บนสัตว์ร้าย จะพากัน เกลียดชัง หญิง แพศยานั ้น
จะกระทําให้นางโดดเดี่ยวอ้างว้างและเปลือยกาย และจะกินเนื้ อของหญิงนั ้น และเผานาง
เสีย ด้วยไฟ 17 เพราะว่า พระเจ้า ทรงดลใจเขาให้ กระทํา ตามพระทัย ของพระองค์ โดยการ
ทรงทําให้ พวกเขามี ความคิ ดอย ่างเดียวกัน และมอบอาณาจักรของเขาให้ แก่ สัตว์ร้ายนั ้น
จนถึงจะสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และผู้หญิงที่ท่านเห็นนั ้นกค
็ ือนครใหญ่ ที่มีอํา
นาจเหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลายทัว่ แผ่นดินโลก�

18
นครบาบิโลนล่มจม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ข้าพเจ้าก็ได้เหน
็ ทูตสวรรค์อีกองค์หน่งึ ลงมาจากสวรรค์ ท่าน

มีอาํ นาจใหญ่ยิง่ และรัศมีของท่านได้ ทําให้แผ่นดินโลกสว่างไป 2 ท่านได้ รอ
้ งประกาศด้วย
เสีย งกึ กก ้ องว่า “บาบิ โลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็ นที ่ อาศัย ของผี ปิศาจ
เป็ นที ่คุมขังของผีโสโครกทุกอย่าง และเป็นกรงของนกทุกอย่างที่ ไม่สะอาดและน่าเกลียด
3 เพราะว่า ประชาชาติ ทัง
้ ปวงได้ ด่ืม เหล้า องุน
่ แห่ง ความเดือดดาลในการล่วงประเวณี ของ
นครนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณี กับนครนั ้น และพ่อค้าทัง้ หลาย
แห่งแผ่นดินโลกก็ได้มัง่ มีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั ้น� 4 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงอีก
เสียงหนึ่ งประกาศมาจากสวรรค์ว่า “ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั ้นเถิด เพื่อท่านทัง้
หลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั ้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบติ
ั ที่จะเกิดแก่นคร
5
นั ้น เพราะว่าบาปของนครนั ้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจําความชัว่ ช้า
แห่งนครนั ้นได้ 6 นครนั ้นได้ ให้ผลอย่างไร ก็ จงให้ผลแก่ นครนั ้นอย่างนั ้น และจงตอบแทน
การกระทําของนครนั ้นเป็นสองเท่า ในถ้วยที่ นครนั ้นได้ ผสมไว้ก็ จงผสมลงเป็นสองเท่าให้
นครนั ้น 7 นครนั ้นได้ เย่อหยิง่ จองหองและมีชีวิตอย่างหรู หรามากเท่าใด ก็ จงให้นครนั ้นได้
รับการทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั ้น เพราะว่านครนั ้นทะนงใจว่า ‘เราดํารงอยูใ่ น
ตําแหน่ งราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย� 8 เหตุฉะนั ้น ภัยพิบัติ
ต่างๆของนครนั ้นจะเกิดขึ้นในวันเดียว ความตาย และความระทมทุกข์ การกันดารอาหาร
และไฟจะเผานครนั ้นให้พินาศหมดสิน
้
พากษา
้ เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้า ผูทรงพิ
นครนั ้น ทรงอานุภาพยิง่ ใหญ่�
กษั ตริยและพ่
์
อค้าแห่งแผ่นดินโลกครํา่ ครวญต่อบาบิโลน
9 บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ ได้ล่วงประเวณี กับนครนั ้น และได้มีชีวิตอย่างหรู หรา
ร่วม กัน นั ้น เมื่อ ได้ เห ็น ควัน ไฟ ที่ ไหม้ นคร นั ้น ก็ จะ พิลาป รํา่ ไห้ ครํา่ ครวญ เพราะ นคร นั ้น
10 พวกกษั ตริย์ จะยืน อยู่ แต่ ห่างๆเพราะกลัว ภัย แห่ง การทรมานของนครนั ้น และจะกล่าว
ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย บาบิ โลนมหานครที่ ยิง่ ใหญ่ นครที่ แข็ง แรง เพราะเจ้า ได้ รบ
ั
การพิพากษาโทษให้ พินาศไปภายในชัว่ โมงเดียวเท่านั ้น� 11 บรรดาพ่อค้า ในแผ่น ดิน โลก
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จะรํา่ ไห้ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น เพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้ว 12 สินค้า
เหล่านั ้นคือ ทองคํา เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้าป่านเนื้ อละเอียด ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสี
แดงเข้ม ไม้หอมทุกชนิ ด บรรดาภาชนะที่ ทําด้วยงา บรรดาภาชนะไม้ที่ มีราคามาก ภาชนะ
ทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภาชนะหินอ ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม กํายาน เหล้า
องุน
่ นํ้ามัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ต่างๆ แกะ ม้า รถรบ และทาส และชีวต
ิ มนุษย์ 14 และผล
ซึ่งจิตของเจ้ากระหายใคร่ได้นั ้ นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว สิ่งสารพัดอันวิเศษยิง่ และหรู หรา
ก็พินาศไปจากเจ้าแล้ว และเจ้าจะไม่ได้พบมันอีกเลย 15 บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิง่ ของเหล่า
นั ้น จนเป็นคนมั งม
่ ีเพราะนครนั ้น จะยืนอยู่แต่ ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนคร
นั ้น พวกเขาจะร้องไห้ ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง 16 ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น
ที่ ได้ นุ่ง ห่ม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ผ้า สี ม่วง และผ้า สี แดงเข้ม ที่ ได้ ประดั บด ้วยทองคํา เพชร
พลอยต่างๆและไข่มุกนั ้น 17 เพียงในชัว่ โมงเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิง่ ใหญ่นั้นก็พินาศสูญไป
สิน
้ � และนายเรือทุกคน คนที่โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทัง้ หลายที่มีอาชีพทางทะเล
ก็ได้ ยืน อยู่ แต่ ห่างๆ 18 และเมื่อ คนเหล่า นั ้น ได้ เห ็น ควัน ไฟที่ ไหม้ นครนั ้ นก ็ รอ
้ งว่า “นครใด
เล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี้ � 19 และเขาทัง้ หลายก็ โปรยผงคลี ลงบนศีรษะของตน พลาง
ร้องไห้ ครํา่ ครวญว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น อัน เป็ นที ่ ซ่ึง คนทัง้ ปวงที่ มี เรือ
กําปั่ นเดิน ทะเลได้ กลายเป็น คนมั ่ งม ี ด้วยเหตุ จากสิง่ ของมี ค่า ของนครนั ้น เพราะภายใน
ชัว่ โมงเดียวนครนั ้นก็เป็นที่รกร้างไป�
การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวกอัน บริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย จงร่าเริง
ยินดี เพราะนครนั ้น เถิด เพราะพระเจ้า ทรงแก้ แค้น ต่อ นครนั ้น ให้ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 แล
้ วท ูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ที่ มี ฤทธิมาก
ก็ได้ ยกหิ นก ้อนหนึ่ ง เหมือนหิน โม่ ใหญ่ ทุ ่ มลงไปในทะเล
์
แล้ วว ่า “บาบิ โลนมหานครนั ้น จะถูก ทุ่ม ลงโดยแรงอย่างนี้ แหละ และจะไม่ มี ใครเห็น นคร
นั ้ นอีกต่อไปเลย 22 และจะไม่มีใครได้ ยน
ิ เสียงนั กดีดพิณเขาคู่ นั กเล่นมโหรี นั กเป่าปี่ และ
นั กเป่าแตร ในเจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไป และจะไม่มีใคร
ได้ยน
ิ เสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไป 23 และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไป และ
จะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้ เป็น
คนใหญ่ โตแห่ง แผ่น ดิน โลกแล้ว และโดยวิทยาคมของเจ้า ได้ ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ให้
ลุ่มหลง 24 และในนครนั ้นเขาได้พบโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกวิสุทธิชน และ
บรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก�
20

19
อาเลลูยาบนสวรรค์
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสีย งดั งก ึ กก ้ อง ของ ฝูง ชน จํานวน มาก ใน
สวรรค์ รอ
้ งว่า “อาเลลู ยา ความรอด สง่า ราศี พระเกียรติ และฤทธิ์เดชจงมี แด่ องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 2 ‘เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ เที่ยงตรงและชอบธรรม�
พระองค์ ได้ ทรงพิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ นั ้น ที่ ได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน โลกชัว่
ไปด้วยการล่วงประเวณี ของนาง และ ‘พระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั ้นเพื่อทดแทนโลหิต
แห่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์� ” 3 คนเหล่านั ้นร้องอีกครัง้ ว่า “อาเลลูยา ‘ควันไฟที่เกิดจาก
นครนั ้นพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิ ตย์� ” 4 และพวกผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิ บสี่ คนกับสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น ก็ได้
ทรุ ดตัวลงนมัสการพระเจ้า ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้นและร้องว่า “เอเมน อาเลลูยา� 5 และ
มี เสียงออกมาจากพระที่นั่ง ว่า “ ‘ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และผู้ ที่ ยําเกรง
1
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พระองค์ ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่ จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา� ” 6 แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดุจ
เสียงฝูงชนเป็นอันมาก ดุจเสียงนํ้ามากหลาย และดุจเสียงฟ้าร้องสนั ่นว่า “อาเลลูยา เพราะ
ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่
การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก
ขอให้เราทัง้ หลายร่าเริงยินดี และถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ เพราะว่าถึงเวลามงคล
สมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสี ของพระองค์ ได้ เตรียมตัว พร้อมแล้ว 8 และทรง
โปรดให้ เธอสวมผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดนั ้น เป็น
ความชอบธรรมของพวกวิ สุทธิ ชน � 9 และทูต สวรรค์ องค์ นั ้น สัง่ ข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนไว้
เถิด ว่า ความสุ ขม ี แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ มาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก�
และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น พระดํารัส แท้ ของพระเจ้า� 10 แล ้ว ข้าพเจ้า
ได้ ทรุ ด ตัว ลงแทบเท้า ของท่านเพื่อ จะนมัสการท่าน แต่ ท่านได้ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า
เลย ข้าพเจ้า เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ เหมือ นกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านที่ ยด
ึ ถือ คํา พยาน
ของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่าคําพยานของพระเยซู นั้นเป็นหัวใจของการ
พยากรณ์ �
7

การเสด็จกลับมาสู่แผ่นดินโลกของพระคริสต์พร้อมด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์

แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็น สวรรค์ เปิด ออก และดู เถิด มี ม้า ขาวตัว หนึ่ ง พระองค์ ผู้ ทรงม้านั ้
นม ี พระนามว่า “สัตย์ ซื่อ และสัตย์ จริง � พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทํา สงครามด้วย
ความ ชอบ ธรรม 12 พระเนตร ของ พระองค์ ดุ จ เปลว ไฟ และ บน พระ เศียร ของ พระองค์ มี
มงกุฎหลายอัน และพระองค์ ทรงมี พระนามจารึกไว้ซ่ึงไม่ มี ผู้ ใดรู จ
้ ักเลย นอกจากพระองค์
เอง 13 พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ ที่ จุ ่มเลื อด และพระนามที่ เรียกพระองค์ นั้น คือ “พระ
วาทะของพระเจ้า� 14 เหล่ าพลโยธาในสวรรค์ สวมอาภรณ์ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ขาวและ
สะอาด ได้ นั ่ง บนหลั งม ้า ขาวตามเสด็จ พระองค์ ไป 15 มี พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์
ของ พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทรง ฟัน ฟาด บรรดา นานา ประชาชาติ ด้วย พระแสง นั ้น
และพระองค์ จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์ จะทรงเหยียบบ่อ ยํ่า องุน
่ แห่ง
16
พระพิโรธอัน เฉี ยบขาดของพระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด
พระองค์ ทรงมี พระนาม
จารึก ที่ ฉลองพระองค์ และที่ ต้น พระอูรุ ของพระองค์ ว่า “พระมหากษั ตริย์ แห่ งมหากษั ตริ
ย์ทัง้ ปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทัง้ ปวง�
11

การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า

17 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ยืนอยู่บนดวงอาทิตย์

ท่านร้องประกาศแก่นกทัง้
ปวงที่บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่า “จงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิง่ ใหญ่
18 เพื่อจะได้กินเนื้ อกษั ตริย์ เนื้ อนายทหาร เนื้ อคนมีบรรดาศักดิ์ เนื้ อม้า และเนื้ อคนที่นั่งบน
ม้า และเนื้ อ ประชาชนทัง้ ไทยและทาส ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ � 19 และข้าพเจ้า เห็น สัตว์รา้ ย
นั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลก พร้อมทัง้ พลรบของกษั ตริย์เหล่านั ้น มาประชุมกัน
จะทําสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้า และกับพลโยธาของพระองค์
ปลายทางปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ผู้พยากรณ์ เท็จ และกองทัพของเขา

20 สัตว์ร้ายนั ้นถูกจับพร้อมด้วยผู้พยากรณ์ เท็จ

ที่ได้กระทําการอัศจรรย์ต่อหน้าสัตว์รา้ ย
นั ้น และใช้การอัศจรรย์นั้นล่อลวงคนทัง้ หลายที่ได้รับเครือ
่ งหมายของสัตว์รา้ ยนั ้น และบูชา
รู ปของมัน สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็จถูกทิง้ ทัง้ เป็นลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกํามะถัน 21 และ
คนที่เหลืออยูนั
่ ้น ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผูทรงม้
้
านั ้นเสีย
และนกทัง้ ปวงก็กินเนื้ อของคนเหล่านั ้นจนอิม
่
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20
ซาตานถูกขังไว้พันปี

1 แล ้ว ข้าพเจ้า เห็นทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์

ท่านถือลู กกุญแจของเหวที่ ไม่มี

ก้นเหวนั ้นและถือโซ่ใหญ่ 2 และท่านได้จับพญานาค ซึ่งเป็นงูดึกดําบรรพ์ ผูซึ
้ ่งเป็นพญามาร
และซาตาน และล่ามมัน ไว้พันปี 3 แล ้ วท ิ้งม ัน ลงไปในเหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น แล ้ว ได้ ลั่นก ุญ
แจประทับตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อไป จนครบกําหนดพันปี แล้ว
หลังจากนั ้นจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ ขณะหนึ่ ง

การฟื้ นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบัลลั งก ์ หลายบัล ลั งก ์ และผู้ ที่ นั ่ง บนบัล ลั งก ์ นั ้น ทรงมอบให้ เป็น ผู้ ที่
จะพิพากษา และข้าพเจ้า ยัง ได้ เห ็น ดวงวิญญาณของคนทัง้ ปวงที่ ถู กตัด ศีรษะ เพราะเป็น
พยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเป็นผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์รา้ ยนั ้นหรือ
รู ปของมัน และไม่ได้รับเครือ
่ งหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั ้นกลับ
มี ชี วิต ขึ้น มาใหม่ และได้ ครอบครองร่วมกับ พระคริสต์ เป็น เวลาพันปี 5 แต่ คนอื่นๆที่ ตาย
แล้ว ไม่ ได้ กล ับมี ชี วิตอ ีก จนกว่า จะครบกําหนดพันปี นี่ แหละคือ การฟื้ นจากความตายครัง้
แรก 6 ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้ นจากความตายครัง้ แรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครัง้
ที่สองจะไม่มีอํานาจเหนื อคนเหล่านั ้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์
และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี
4

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ ลงในนรก

ครัน
้ พันปี ล่วงไปแล้ว ก็ จะปล่อยซาตานออกจากคุก ที่ ขั งม ัน ไว้ 8 และมัน จะออกไป
ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ทัง้ สี่ ทิศ ของแผ่น ดิน โลก คือ โกกและมาโกก ให้ คนมาชุ มนุ มกัน
ทําศึกสงคราม จํานวนคนเหล่านั ้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล 9 และคนเหล่านั ้นยกขบวน
ออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกวิสุทธิชน และเมืองอันเป็ นที่รก
ั นั ้นไว้ แต่
10
ไฟได้ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ เผาผลาญคนเหล่านั ้น ส่วนพญามารที่ล่อลวง
เขาเหล่านั ้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็จอยู่นั ้น และ
มันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิ ตย์
7

การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว
11 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพระที่ นั่ง ใหญ่ สี ขาว และเห็น พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น และ
แผ่น ดิน โลกและฟ้า อากาศก็ อน
ั ตรธานไปจากพระพักตร์ พระองค์ และไม่ มี ที่ อยู่ สําหรับ
แผ่น ดิน โลกและฟ้า อากาศนั ้น ต่อ ไปเลย 12 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบรรดาผู้ ที่ ตายแล้ว ทัง้ ผู้ น้อย
และผู้ ใหญ่ ยืน อยู่ จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนั งสือ ต่างๆก็ เปิด ออก หน ังสื ออ ี กม้ วน
หนึ่ งก ็ เปิด ออกด้วย คือ หนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ และผู้ ที่ ตายไปแล้ วก ็ ถู กพิพากษาตามข้อความที่
จาร ึก ไว้ในหนั งสือ เหล่า นั ้น ตามที่ เขาได้ กระทํา 13 ทะเลก็ ส่ง คืน คนทัง้ หลายที่ ตายในทะเล
ความตายและนรกก็ ส่ง คืน คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น และคนทัง้ หลายก็ ถู กพิพากษา
ตามการกระทําของตนหมดทุกคน 14 แล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิง้ ลงไปในบึงไฟ นี่
แหละเป็นความตายครัง้ ที่ สอง 15 และผู้ใดที่ ไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ผู้นั ้ นก็ถู กทิง้
ลงไปในบึงไฟ

21
เยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
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1 ข้าพเจ้าได้ เห็นท้ องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่

เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิ
มนัน
้ หายไปหมดสิน
้ แล้ว และทะเลก็ ไม่มีอีกแล้ว ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้ เห็นเมืองบริสุทธิ์
คือกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ กรุ งนี้ ได้จัดเตรียมไว้พร้
อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามี
2

พลับพลาของพระเจ้าอยูก
่ ับมนุษย์และสิง่ สารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่

“ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว
พระองค์ จะทรงสถิ ตก ับ เขา เขาจะเป็น ชนชาติ ของพระองค์ และพระเจ้า เองจะประทั บอย ู่
กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา 4 พระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกๆหยดจากตาของเขา
ความตายจะไม่ มี อีก ต่อ ไป ความครํา่ ครวญ การร้องไห้ และการเจ็บ ปวดจะไม่ มี อีก ต่อ ไป
เพราะยุค เดิ มน น
ั ้ ได้ ผ่านพ้น ไปแล้ว� 5 พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั่ง ตรัสว ่า “ดู เถิด เรา
สร้างสิง่ สารพัดขึ้นใหม่� และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคํา
เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์ จร ิง และสัตย์ ซื่อ � 6 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “สําเร็จ แล้ว เราเป็ นอ
ัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั ้นดื่มจากบ่อนํ้าพุแห่งชีวต
ิ
โดยไม่ ต้องเสียอะไรเลย 7 ผู้ใดมี ชัยชนะ ผู้นั ้นจะได้ รบ
ั สิง่ สารพัดเป็นมรดก และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา 8 แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนทีน่
่ าสะอิดสะเอียน
ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รู ปเคารพ และคนทัง้ ปวงที่พูดมุสานน
ั ้ จะ
ได้รบ
ั ส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกํามะถัน นั ่นคือความตายครัง้ ที่สอง�
3 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังมาจากสวรรค์ว่า

แบบของเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์

ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ในบรรดาทูต สวรรค์ เจ ็ ดองค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบ อัน เต็ มด ้วยภัย พิบั ติ
สุดท้ายทัง้ เจ็ด ประการนั ้น ได้ มาพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “เชิญ มานี่ เถิด ข้าพเจ้า จะให้ ท่านดู เจ้ า
สาวที่ เป็น มเหสี ของพระเมษโปดก� 10 ท่านได้ นํา ข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณขึ้น ไปบนภูเขา
สูงใหญ่ และได้ สําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่นั ้น คือกรุ งเยรู ซาเล็ มอันบริสุทธิ์ ซึ่งกําลัง
ลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า 11 เมืองนั ้น ประกอบด้วยสง่า ราศี ของพระเจ้า ใส
สว่างดุจพลอยมณี อน
ั หาค่ามิได้ เช่นเดียวกับพลอยหยกอันสุกใสเหมือนแก้วผลึก 12 เมือง
นั ้นมีกําแพงสูงใหญ่ มีประตูสิบสองประตู และที่ประตูมีทูตสวรรค์สิบสององค์ และที่ประตู
นั ้น จารึก เป็น ชื่อ ตระกูล ของชนชาติ อส
ิ ราเอลสิบ สองตระกูล 13 ทางด้านตะวัน ออกมี สาม
ประตู ทางด้านเหนื อม ี สามประตู ทางด้านใต้ มี สามประตู ทางด้านตะวัน ตกมี สามประตู
14 และกําแพงเมืองนั ้ นมีฐานสิบสองฐาน และที่ ฐานนั ้นจารึกชื่ออัครสาวกสิบสองคนของ
พระเมษโปดก 15 ทูต สวรรค์ องค์ ที่ พู ดก ับ ข้าพเจ้า นั ้น ถือ ไม้ วด
ั ทองคํา เพื่อ จะวัด เมือง และ
วัดประตูและกําแพงของเมืองนั ้น 16 เมืองนั ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวเท่ากันและท่าน
เอาไม้ วด
ั เมืองนั ้น ได้ สองพัน สี่ รอ
้ ยกิโลเมตร กว้างยาวและสูง เท่า กัน 17 ท่านวัดกําแพง
เมืองนั ้น ได้ เจ ็ด สิบ สองเมตร ตามมาตรวัด ของมนุษย์ ซึ่ง คือ มาตรวัด ของทูต สวรรค์ องค์
นั ้น 18 กํา แพงเมืองนั ้ นก ่ อด ้วยพลอยหยก และเมืองนั ้น เป็น ทองคํา บริสุทธิ์ สุกใสดุจ แก้ว
19 ฐานของกําแพงเมืองนั ้น ประดั บด ้วยเพชรพลอยทุก ชนิ ด ฐานที่ หน ่ง
ึ เป็น พลอยหยก ที่
20
สองไพทูรย์ ที่ สามหินคว๊อตซ์ โปร่งแสง ที่ สี่มรกต ที่ ห้าโกเมน ที่ หกทั บทิม ที่ เจ็ดเพชรสี
เขียว ที่แปดพลอยเขียว ที่เก้าบุษราคัม ที่สิบหยก ที่สิบเอ็ดพลอยสีแดง ที่สิบสองเป็นพลอย
สีม่วง 21 ประตูทัง้ สิบสองประตูนั้นเป็นไข่มุกสิบสองเม็ด ประตูละเม็ด และถนนในเมืองนั ้น
เป็นทองคําบริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว
9

พระเจ้าสถิตอยูก
่ ับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย
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ข้าพเจ้า ไม่ เห ็ นม ี พระวิหารในเมืองนั ้น เลย เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั ้น 23 เมืองนั ้นไม่ต้องการ
แสงของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเจ้า เป็น แสงสว่างของเมือง
นั ้น และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั ้น 24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะ
เดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั ้น และบรรดากษั ตริย์ในแผ่นดินโลกจะนําสง่าราศี
และเกียรติ ของตนเข้า มาในเมืองนั ้น 25 ประตู เมืองทุก ประตู จะไม่ ปิด เลยในเวลากลางวัน
ด้วยว่า จะไม่ มี เวลากลางคืน ในเมืองนั ้น เลย 26 และคนทัง้ หลายจะนํา สง่า ราศี และเกียรติ
ของบรรดาประชาชาติ เข ้า มาในเมืองนั ้น 27 สิ ่ง ใดที่ เป็น มลทิน หรือ ผู้ ใดก็ ตามที่ กระทํา สิง่
ที่ น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้เลย เว้นแต่เฉพาะคนที่ มีชื่อจดไว้ใน
หนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดกเท่านั ้นจึงจะเข้าไปได้
22

22

แม่น้าํ แห่งชีวต
ิ และต้นไม้แห่งชีวต
ิ
ท่านได้ ชี้ ให้ ข้าพเจ้า ดู แม่น ้าํ บริสุทธิ ์ ที่ มีน ้าํ แห่ง ชีวต
ิ ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมา
จากพระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก 2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั ้นและริมแม่น้ํา
ทัง้ สองฟากมี ต้นไม้ แห่ งชีวต
ิ ซึ่ง ออกผลสิบ สองชนิ ด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้
นั ้นสําหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย 3 จะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไป พระที่นั่งของ
พระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตัง้ อยู่ในเมืองนั ้น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรน
นิ บัติ พระองค์ 4 เขาเหล่านั ้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และพระนามของพระองค์ จะประทั
บอยที
ู่ ่หน้าผากเขา 5 กลางคืนจะไม่มีที่นั่น เขาไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะ
ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรงประทานแสงสว่างแก่ เขา และเขาจะครอบครองอยู่
ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 6 และทูต สวรรค์ องค์ นั ้น บอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์ ซ่ือ
และสัตย์จริง และองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งพวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ ได้ ทรง
ใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ สําแดงแก่ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง
จะอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า � 7 “ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว ผู้ ใดที่ ถือ รักษาคํา พยากรณ์ ในหนั งสือ นี้ ก็
เป็นสุข�
1

คําสัง่ ให้ประกาศคําพยากรณ์ นี้
คือยอห์น เป็นผูได้
้ เห็นและได้ยน
ิ เหตุการณ์ เหล่านี้ และครัน
้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ และ
ได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรุ ดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สําแดงเหตุการณ์ เหล่า
นี้ แก่ ข้าพเจ้า 9 แต่ ท่านห้ามข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดีย
วกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านคือ พวกศาสดาพยากรณ์ และพวกที่ ถือ รักษาถ้อยคํา
ในหนั งสือ นี้ จงนมัสการพระเจ้า เถิด� 10 และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “อย่า ประทับ ตราปิด คํา
พยากรณ์ ในหนั งสือนี้ เพราะว่าใกล้ จะถึงเวลานั ้นแล้ว 11 ผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาอธรรม
ต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนลามกก็ ให้ เขาลามกต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนชอบธรรมก็ ให้ เขาชอบธรรมต่อ ไป
และผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป� 12 “ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนํา
บําเหน็ จ ของเรามาด้วย เพื่อ ตอบแทนการกระทํา ของทุก คน 13 เราคื ออ ัลฟาและโอเมกา
เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย� 14 คนทัง้ หลายที่ประพฤติตามพระ
บัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิในต้
นไม้แห่งชีวต
ิ และเพื่อเขาจะได้เข้า
์
ไปในเมืองนั ้นโดยทางประตู 15 ด้วยว่าภายนอกนั ้นมีสุนัข คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี
ฆาตกร คนไหว้รู ปเคารพ คนใดที่รก
ั และกระทํา การมุสา 16 “เราคือ เยซู ผู้ ใช้ ให้ ทูต สวรรค์
ของเราไปเป็น พยานสําแดงเหตุ การณ์ เหล่า นี้ แก่ ท่านเพื่อ คริสตจักรทัง้ หลาย เราเป็น ราก
และเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจํารุ งอ
่ ันสุกใส�
8 ข้าพเจ้า
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การชวนเชิญครัง้ สุดท้ายของพระคัมภีรต
์ ่อคนบาป
17 พระวิญญาณและเจ้า สาวตรัสว ่า “เชิญ มาเถิด� และให้ ผู้ ที่ ได้ ยิน กล่าวว่า “เชิญ มา
เถิด� และให้ผู้ ที่ กระหายเข้า มา ผู้ ใดมี ใจปรารถนา ก็ ให้ผู้ นั ้น มารับน้าํ แห่ง ชีวต
ิ โดยไม่ ต้อง
18
เสียอะไรเลย ข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ ทุกคนที่ ได้ ยินคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ว่า ถ้าผู้ใดจะ
เพิม
่ เติม คํา เข้าไปในหนั งสือ นี้ พระเจ้า ก็ จะทรงเพิม
่ ภัย พิบั ติ ที่ เข ียนไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ แก่
19
ผู้นั ้น และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนั งสือพยากรณ์ นี้ พระเจ้าก็ จะทรงเอาส่วนแบ่ง
ของผูน
้ ั ้นทีมี
่ อยูในหนั
่
งสือแห่งชีวต
ิ และที่มีอยูในเมื
่
องบริสุทธินั
์ ้น และจากสิง่ ที่มีเขียนไว้ใน
หนั งสือม้วนนี้ ไปเสีย
คําทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
20 พระองค์ ผู้ ทรงเป็ น พยานในเหตุ การณ์ ทัง
้ ปวงนี้ ตรัสว ่า “แน่ นอน เราจะมาโดยเร็ว�
เอเมน พระเยซูเจ้า ขอให้เป็นเช่นนั ้น เชิญเสด็จมาเถิด 21 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน

